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p aris barış teklifleri lngiliz ve Fransız parlamen-
tolarında şiddetli konuşmalara sebeb oluyor 
Ingilterenjn politikası değişmiyor 

B. Eden Cenevrede Onsekizlerin politikasın~ 
güde~ek -İngiliz kabinesi itimad istiyecek 

Laval, tekliflerle sulha lıizm~t etti~ini SÖJJlüyor 

l ı . ·ı~ teklifleriııe karşı dı1ek.ltıorı ııeler olacal{tnıs? ita vanııı )aı. ... ' 
• • diyevini muhafaza ettiğini ve İngiliz -

Londra, 17 (ı\. franaı7 tekliflerinin Roma'y<1 ve Adisa. 
A.) _ lnailtere hü- baba'ya aynı zamanda gönderıldiğini 

kümeli, Cenevre'dc söylemiştir. 

.il'.: e c r i tedbirleı·in Kabine mahfilleri bir buhranın vcy;a 

"kiyle lngiltc:· Samuel Hoı 'un çekileceğine inanma· 

hl"k ı· bir maktadırlaı. B. Baldvin 8. Saınuel Ho· 
Jl'CI için te ı e 1 

•keri durum hasıl 
•dujiunu, halbuki 

tehlikeli duru • 

mun baıka devlet· 
lerle müıterek ol· 
ımak lazım gelece

;;.ini ileri süreceii .. 
ve B. f.den'in Mil· 
letler Cemiyeti nzn 

lanndan bu tehli • 
keiere katılınak j .. 

• · nÔ eibi ask~• 
,,. bahri tedbirle,. 

111. ak cfüfünceıin • 
lundukları -

m hemen tasrihi· 

ni ntiyeceği ıöy • 
· -•- "di -: • ı.. LJuncla ıürültülü ltonuımalara sahne olan 

1 mc:ıate ı . 1' ·s t•lrlıfl•r• narr a.. • •• •• •• 
arı • • Jıcı'"crra•ının ıur gorunufu. 

Avam Kamara· inıclı~ avom . 

d İ i partiıi11· • . k vammıdır? ltalya'ya petrol ihracatını 
•tft a fÇ "k"' t bu adı te • • . d "d" ? 
d B. Delton "hu uıne be d . menetmek nıyetın e mı ır. ,. 
~rin mesuliyetini yüklenınekte r e m B. Eden cevab olarak ":zecri tedbir-

lerin tatbiki yalnız 16 ıncı maddede de

K_armen ğil. 921 de asamble tarafından alınan 

ka .. arlarla da alakadardu· .•. 
B. Eden bir ıuvale karıı da hüküme· 

tin anla,mazlrğın Mi1letler Cemiyeti 
paktı içinde hallolunacağı hakkındaki 

ru evinde ziyaret etmi§ ve 1.5 ıaat go· 
rüşmÜ§tÜr. Gazetelere göre B. Edcn'e 
verjlen talimatta Paris sulh tekliflerinin 
kati olmadığı ve bu tekliflerin İyi olup 
olmadığı hakkında bir karar vermenin 
Milletler Cemiyeti konseyine aid bulun
duğu bildirilmiştir. 

Avam Kamarasının per§eınbe günkii 
toplantısında evvela B. Hor söz alacak 
v<ı hükümetin sıyasasını şiddetle müda
faa edecetkir. Sonra B. Baldvin müza • 
kereyi kapayamk itim d reyi iııtiyecek-
tir. 

Hor • l.aval anlatması hakkında A" 
vam Kamarasında uzun boylu izahat 
verilecektir. lıçi partiıi milli konaeyi 
kabul ettiği bir karar suretinde hüküme· 
ti İntihabtan önce v .. dettiii sıyas~te 

dönmeye davet etmektedir . 
Samuel Hor'un idaresi altında Mil: 

letler Cemiyetinin tensiki hakkınd• b.ir 
proje hazırlandığını ve bu projeye eö· 
re Milletler Cemiyetinin ilerde ~imdi 

konseyde temıil edilen küçük devletler 
çıkarılarak münhasıran lngiltere, Fran· 
sa, Almanya ,.e ltalya'dan mürekke!> 
bir komite tarafından idare edileceğine 
dair matbuattı görülen hl\berleı· reı -

(Sonu 6. ıncı •ayfad a) 
Komintern r~dyosunda 
bu akşam 18.5 de Türkçe 

. hatla verilece~. 
ıza . 

1
.... l(omıntern ARTIRMA HAFTASININ ALTINCI GÜNÜ 

ti Bır ıgı 
Dost Sovye er • · • Karmen 

Türkiye ıçın 
radyosu bu akşaın dört per· 

ktır Opera 
operasını oynıyaca · . n ... ev:.ı:uu 

d oper11nı , .. 
dedir. Perde ara~ın a verilecektir. 

B. Siikrü Saraç tasarruf hayatı- , ... 
!hakkında türkçe ızahat. le ıs.S da b11~ 

Opera Ankara saatıY • . ,• ' . 
kk clakı mı • ı 

ltyacaktır. Opera ha 
1~ , .. '" 'ZU de 

k . · akıneıe., ~ • 
meyi dinleme ıçın m d rol alan 

• d Opera a. ayarlamak lazım ır. ok iv: 
A karamızın Ç 

artistler arasında. n 

-~ 

JJn [tfakscıkoıJa 
.l\.at'nten 1·oliinü ylfpcırı · 

• ~ l\fok:soko~ a Kar 
t,_nıdıiı , .e alkışlaıııgı ı·· ·· 

.J hoze ro .. nu 
men rolünü yapmAkt""'r. . p 

• , &. B rıton O · 
Hanayef; Eskonılro pı .. (ııtin 
lit~ov9ki ovnamhktııdır. Bu uç ba"r ı .. h 

• b. "" k ıı· ın · 
Sovyet1er Birliğinde çok uyu 

rcti "'ardır. ..,. Ufl 
. ı b ·~no ı•ıezercı. 

iaıaela rol4.in1.Je 'o 1 

r 1c· _, .. J G ..... donıoliç "'- Meı·sc· 
ır.r t ıt. t'a4'f1Pe ...., 

dır Opeı·arım 
H t·olünde Mahon1 • var 

Orijörü Paşayef'rir. 

mızda adliyenin rolünü aı1lattı 
Artırma ve yerli mallar haftasının 

altıncı günü dolayısiyle Tüze Baka-

iz B Şükrü Saraçoğlu Ankara nnn · 
radyosunda aşağıya koyduğumuz ku· 

nu~mayı yapmıştır: 

_ ........................... -...................... 1 

1---c~- H. P. 1 

1 Grupu yönkuruluj 
1 toplandı ; 
ı ! 

1 
Tunceli vilayeti hak- 1 

· I kında konuşuldu 1 
<:. 11. 1'. Cnııı ) ;;,.1..,,,.,r1,, 1 

t:u.>il.·mılığrrulwı: 
Parti Ga·upu aaat on be~te Ha-

san Sakanın başkanlığında top· 
landı. Tunceli ,•llnyetınin kurul· 
anası ve idaresi hakkında İç i te ri 

: 

1 bakanı Şükı-iı Knya tarafınd~n 1 1 

l
ı veı·ilcn iznht r dinlene~k tas' ıp l 

olundu. i 
__ ... .-..~·,,_... •• -1 

............... -------

"-Tasarruf haftasından ba,na da 
yirmi dakika verildi. Sizinle uzak ve 

Oun ruaJOdcı cıı-rınııa ue yc.-ıı nıa. 

hafta~ı hakkında bir söyleu uererı 
B. Sat'açoğlu Şükrü 

yakın karşı karşıya ccçircceğim bu 
dakikaların yarısını adliyeye ait bir 
havadis vermeğc diğer yarısını da ile 

(Sonu 6. mcı 3ay/ada) 

B. Peker ikinci inkılab der ini 
dün verdi 

"!Türk Devrimi. gelişi güzel hadiselerin S[{'alaıı

ması değildir. Onu hepsi birbirine zincirli bir ana 

.eser olarak mil talaa etmelidir 
Dün Anka•·a 

Hallıevinde C.H. 
-?,. Umum Sök • 
releri B. Receb 

Peket bu ders 
yrlt devresinin 

ikinci dersini, 
büyük salonu 

doldur.an scl'kin 
bir dinleyici ka. 

labalıirnın Öniiıt 

de verıniıtir. 
Geçen der Dün inkılap dersini 

sinde türk inkı- veren B. R. Pekf!r 

tabının yalnız ekonomik, sryasal ve sos· 
yal bir lıadiıe olmadığını ve onun yurd 
bağrında sarsıntılar yapan bir devrim 
olduğunu i:ı:ah ettiğini hatırl tan B. 
Peker inkılabların muhitlere göre tesir 

yaptıklarını, mesela ispanyada monar· 
ş1k l'Cjimin deği,mesinin onm için cu· 
munyeti getiren bir devrim olduğunu 

''Ulus,, un 

.. 
• ve karanlıklar, •eriliklu içinde ..,.~ ... 

mut bir ulusun hayatının bütün ~ 
1arında IMr <k[füikliii istihdaf e ·p.. 
ni, Almanya'daki parlamanter re·· •• 

parti kavgalarının doğurduiu kanıddık. 
ların kültür, ııiyanı, teknik ve ar 

mından çok ileri olan alman ulu 
sııırıııntılar geçirttiğini, Almanyadaki b,a.. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

I 11 kılftp der leri 
1/alk,•uirule ıı,•rilccek 

Ankara Hukuk lalrültuinde 
uerilmekte olan inkrlôp der.teri 
bu yrl talebenin çoğalması )'Ü.si.in
den dündenberi Ankara Hallıevi 

salonunda verilmeye baflcınmq
tır. Receb Peker busünftü de • 
ni on yedi buçukla Hafife • 
verecektir. 

dil yazıJaı· 

G·lJNES- DTL . ..... 

Teorisi üzerine ilk Tenkit 
il. 

Güııeş-Dil Kanununa Göre 

ilk Türk Ekleri 
ili. 

~ı·nıitiı• Eh/eri 
Şimdi aynı esasları biraz da 

Semitik grupu üzerinde tetkik e
delim: 

Semitik diller üzerinde gezdi
rilecek umumi bir nazar, bize bu 
rlillerin en eski şekillerine ait bir
çok temlerle eklerin başlarında 
ve sonlarında bir "Amuissement'' 

H•ınün 

İç sayfalarımızda 
okuyunuz 

ind s"~Jmfo: . 
Dış haberler. 

.'L ;;,ıcii • n~·f (f(l<ı: 
İç haberler. 

ii 11f'ii ;'\ttyf mfo: 

BB. Mazarik ve Ben~ kim 
lerdir? - Yunan müessesan 
meclisi dağıldı .• Jurnal 
dö Mosku ve sulh teklif
leri. 

İlwi .ı;uy/uda: 
Mühendisler Birliğinin 
kongresi. - Roman. - Ha
berleri. 

Ya:ıan: İsmail Hami Dani menci 

1 
hadisesi göstermekte ve bu hadi
se başta konsonlardan evvel gelen 
vokallerin ve sonda ise vok li • 
kip eden konson\arın erimeıi ek~ 
linde görünmektedir, mesela tem
ler itibariyle arapçada (Bin: lbn 
Oğul), (Bu: Ebu baba), lt>-

ranide (Zero' Ezro' kol) ve A-
rami dilinde (Hath: Ahô.th 
Hemşire) şekillerinde ba vokal 
1tibariyle bu vaziyet çok sarihtir. 
(Breckclmann) bu hali semitik 
dillerde baş konsonun bazan bir 
''Yardımcı vokal" almasiyle izah 
etmişse de [t], bu grupun ana di 
linde vokalle başlıyan bir takım 
kelimelerin daha sonraki lehçeler
de bu vokali kaybetmiş olma 1, 

bu dillerde vokal erimesinin mu
ahhar bir hadise olduğuna çok sa
rih bir delildir. Mesela ana dilde
ki (Ahad Bir) ekli Arami leh. 
çesinde baş vokalini kaybederek 
(Had) eklini almıştır [2]. Hal
buki ara.p dili orijinal sekli hal· 
muhafaza etmektedir. Aynı vazi
yet muhtelif nıorfeınler üzerinde 
de lesbit cdile\..:llı. Mese1a arap 

• Sayfayı ccoiı-ini:: -

f 1] Brockclmaım. Prcci~ 
Jingusitique se mit ique. s. 100 • 

(2) l!rnckclma·m. Pre · i ı.. 
linguistique semitique. . ;c,7 . 

de 

c 



SAYIFA 2 

dilindeki (Min den) şekli, 1 
Habeş dilinde (Emna) şeklinde 
görülmektedir. Şahsi zamirlerJe 
isim ve fiil sonlarına eklenen za
snirlerde de bu vaziyet teshil e
dilmİ§tir. Mesela arapçanın (Nah-

= biz) tekli, lbranide ( Anah
nii), Aramide ( Anahna) ve Asu
ride (Nini: anini) şekilleriyle gö
rülmektedir. Bu vaziyete göre a
rapçada baş vokal erimiş demek
tir [3]. 

Aynı hale eklenti zamirlerinin 
aonlarında da tesadüf edilir. Me-
11ela arami dilinde müzekker gaip 
eklentisi (u: eh) tahavvüliıyle gö
rülmektedir. Bilhassa tenis eklen
tisinde bu vaziyet çok sarihtir: 
Habeş ve Asur dillerinde (- at) 
§eklini tam telaffuzuyla muhafaza 
etmiş olan bu ek, eski arapçamn 
cümle sonlariyle vakfe yerlerinde 
(-ah) şekline inkılap etmiş ve on
dan sonra bir taraftan yeni arap
çadn ve bir taraf tan da eski ibrani 
ve arami lehçelerinde yalnız (a) 
halini almıştır [4]. Bu hal aynı 
bir kelimenin Türk fonetiğinde 
(el) .ve yeni arap fonetiğinde ( e) 
tekfinde nihayet bulmasına ait ör
nekler üzennde çok kolaylıkla t~s~ 
bib edilebilir. Mesela Türklerin 
"Siyaset'' dedikleri kelimeyi arap. 
la~ ':Siyase'' şeklinde telaffuz ede
rek (et) ekini ( e) vokaline kalbet

iş, yani (t) konsonunu eritmiş 
lurlar. Bu va.ziyet, (V. -f K.) for
ülüne tabi olan bu eklerde kon

aonun baz n dü~mekte olduğunu 
gösterir. Aynı halin bu diller ara
tında daha bir çok mrnekleri var
dır. 

Bu vaziyetten çıkan neticeye 
.,öre, aemitik dilJerde (V. + K.) 
formülü başta olduğu zaman vo
kalini, sonda olduğu zaman kon
sonunu kaybediyor demektir. 

llirul. AvrııJJu Ekleri 

Hind - Avrupa dillerinde de 
vaziyet böyledir. Her şeyden ev-

i, tıpkı Sümer dilinde olduğu 
gibi, Hind - Avrupa fonetiğinde 
de kelime sonu belirsizdir. Hatta 
bundan dolayi (Autran) bu husu
siyeti o iki fonetik arasında men
te birliğini gösteren müşterek va
sıflardan saymıştır. Bu müellife 
göre muahhar Hind - Avrup ke
limelerinde ana dilin bilhassa 
(-m), (•n) ve (-r) gibi son sesleri 
umumiyetle sukut etmektedir [5]. 
Tabii bu sukut, ••Günq - Dil" ka
nununun Türkçede tesbit ettiği va
ziyete, yani bazı kelime onların
da çıplak vokaller kalmasına se
beb olmaktadır. 

(Paul Regnaud) bu hali büs
bütün başka bir cepheden daha 
vazıh olarak izah etmiştir: Bu na
fiz zekalı müellif latincenin mef
uliyet eki olan ve mesela ( Dic 1-
tus dictus = denilmi§, söylen
miş) gibi sıygalarında kullanılan 
(T us) eklentisini ele alıp, bu §ek
lin, Hind - Avrupa ana dilinden 
kalmış olsa bile, gene İptidai bir 
örnek sayılamıyacağını söyliyor 
ve fikrini şöyle izah ediyor: 

'' .•. Dans ce prototype des par
.. ticipes en (tus), la partie racine 
"etait terminee par (t) et "suivie 
"Je la finale (uı) -ou plutôt de 
"son anteceJent dans la langue 
··~ere - ... " [6]. 

Bu vaziyete göre (Regnaud) 
bu ekin ( K. + V. -t K.) şeklini 
iptidai bir şekil saymıyor demek
tir: onun izahınca (Tus = t + us) 
olmak lazrmgelir ve buradaki (t), 
jlk örnek aayılabilecek çok esin 

ir partisip §eklindeki kökün son 
fonemidir ve bu fonem, sonradan 
aynı örneğe göre başka partisip
ler teşkil edilirken, (Us) ekiyle 
beraber alınmış, yani ekle bera
ber kökün son sesi de aslından ko
parılıp başka köklere eklenmiştir. 
(Regnaud) bu hali başka örnek
ler üzerinde de tesbit etmiş ve me-
el~ şimdiki fransızcanın sıfat teş-

[3] Brockelmann, Precis de 
linguistique semitique, s. 116. 

[ 41 Brockelmann, Precis de 
Jinguistique scmitique, s. 128. 

[5] C. Autran, Sumericn et İn
do - europecn, s. 21. 

[6] Principcs generaux de lin
g · tique indo - europeenne, s. 19. 

kilinde kullanılan (-el) ekinin 
( conıtitution -j- nel) gibi bau va- ı 
ziyetlerde başına iğreti bir ( n) 
konsonu aldığından b hsetmiştir. 
Onun fikrnice bu vaziyetten çıka
bilecek netice şudur: 

" ..• Ce procede, joint a l'ellet 
''des alteration phonetiques, rend 
''compte de l'origine de la plupart 
"de sullixes-types ... " [7]. 

Daha bir çok eski ve yeni müel
liflerin tesbit etmiş oldukları bu 
bariz ,-aziyete göre, konsonla baş
lıynn yahut vokalle biten bütün 
Hind - Avrupa ekleri hep muah
har teşekküller demektir t· 

netice ilk Hind - A vrup ekaeı. de 
hep (V. K.J formülüne tabidir. 

Şimdi biraz da bu ana formüle 
tabi olan Hind - Avrupa eklerinin 
"Giineş - Dil'' kanununda tesbit 
edilen esaslarla olan alakalarını 
birkaç örnek üzerinde araştıralım: 

Hind - Avrupa ana dilinde 
(. l),(. n) ve (. w) mor
femlerinin ''uzak obje" yi "işart;t" 
ve tayin etmekte kullanılmış o -
dukları klasik usule tabi alimlerce 
bile tesbit edilr,niş bir e53;slır [&] .. 
"Güneş - Dil'' ,J.tanunu da bu s~s
lere tayin ~ttiği manalar içinde 
aypı mefhı.ıf!lları tesbit etmekt~
dir. 

Evvela (. 1) şeklini ele ala-
lım: ''Etimoloji, Morfoloji ve Fo
netik bakımından Türk Dili" nin 
"Türk dilinde ekler" faslının 34-
üncü sahifesinde (1) foneminin 
ilk manası olarak ''Uzak" mefhu
mu kaydedilmektedir; yukarda 
gördüğümüz gibi Hind - Avrupa 
an dilinde de bu s~ aynı mef· 
humu ifade etmiştir. 

Gene Hind - Avrupa lisaniya
tmda .. Uzaklık ve uzak objeye 
işaret'' mefhumlarını ifade eden 
( n) fonemi hakkında .. Güne§ -
Dil" kanunu " ..• herhangi bir sa
hada bulunanları merkez olan sü
jeye yaklaştırır ve yahut o şeyle
rin süje ile münasebetlerini gös· 
terir ..• '' demektedir (S. 33-34) ; 
"'İşaret", objeyi süjeye yaklaştı
ran •e yahut obje ile süje a~asnı
da münasebet kuraiı bir mefhum 
olmak itibariyle, ( n) 'foneminin 
umumiyetle Hind - Avrupa lisnni
yatmda oynadığı rol, "Güney 
Dil" kanununun Türk dilinde tes
bit ettiği rolün aynı demektir. 

Hind - Avrupa ana dilinde ge
ne aynı "Uzaklık" ve "Uzak'' ob
jeye "işaret" mefhumlarını ifade 
eden (w o) fonemi de "Güneş -
Dil" kanununda " •.• taayyün saha
sını gösterir'' şeklinde izah edil
miştir (S. 33): Tabii .. işaret" ob
jenin sahasını ve yahut bir saha 
içinde bulunduğu noktayı tayin e
den bir hareket demek olduğuna 
göre, bu sesin oynadığı rol itiba
riyle de ''Güne - Dil" kanunu 
Türk dili kadar Hind - Avrupa 
diJlerine de şamil demektir. 

Bunlardan (1) sesinin Türk -
Hind - Avrupa lisaniyatında vü
cuda getirdiği şekiller, bu hususta 
bize daha vazıh bir fikir verebilir: 
( Autran) bu "Uzaklık'' ve ••Ge
nişlik" foneminden lalin dilinde 
teşekkü l etmi'l; morfemlere misal 
olarak (ille) şeklini gösterir [9]. 
Bu §ekil, latincede ••Uzaklık" için 
bir ''İşaret" z miridir. Yakın me
safeler için <l•t - işte) ve saire 
gibi şekiller bulunduğundan, (il
le) şekli "İşaret" mefhumunu yal
nız "Uzaklık" a hasreden bir mor
femdir. Bu morfem, latinceden 
doğa~ "Roman" dillerinde isim 
sonuna gelen bir ek şeklini bile al
mış ve İrlanda dilinde de (t -l- all 
= tali = oraya, orada) zarfını vü
cuda getirmiştir; latincede "öte
sinde" manasiyte (al + •)ve "öte
de", "öte'', "daha uzak'' gibi mana
larla ( ul + traJ şekilleri de var
dır; bütün bunlarda (al - ul - il) 
morfemi "Günq • Dil" kanunu
nun tayin ettiği "Uzaklık'', "En
ginlik", "Şümul'' ve ''Gayrışahsi
lik'' mefhumlarını ifade etmekte-

[7] Principes generaux de lin
guistique inde - europcenne, s. 20. 

[ 8) C. A utran, Sumerien <:t in
do - europeen, s. 29 

[9] C. A utran, Sumerien er fn. 
do - europ~en, • 29. 
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1 
Habeş imparato unun b ,,, 

"' 
atı 

T 

aro 

Adi. allalla sıya. a1 ınalıfillcrinde 
çok ~yi ka ı·ş andı 

Romen dış sıyasasınr 
anlattı 

Bükre§, 11 (A.A.) - Parlament 
devresinin • çıhnası ırasında ııöyt~ 

nen nutka partam nto tarafından hn
ıurlanan cevabı lurııl vermeye me
mur mec.h v M::nnto heyetleri kıral 
Karol tarahndan kabul edilmi tir. 

Habeş hükümeti Cenevredeki delegasyonuna 
cevab proje si gönderdi 

bir 

Adi&ababa, 17 (A.A.) - Habeş im
paratorunun Royter aylarına beyana
tı, buradaki sıyasal ve diplomatil< 
mahfillerde ayet İyi &urettc 'karşı· 

lanmıştır. Herkes, imparatorun sebat 
ve metanetini alkışlamaktadır. lmpa
rntorun nüfuzu, bu hareketiyle büyiik 
mıkyasta artmıthr. 

Dün burada İnr,iltcrenin, Pa.ris 

tekliflerinden geri çekildiği hakkın

da bir şayia dönmeğe başlamış ve h<'r 
halde nıo.lı bulunmıyaıı bu şayia, bü
tün şehirde gnyet büyiiiı bir sevinçle 
karşılanmıştır. 

Bugün söylene~ilir ki, iyi haber a
lan yÜksek mahfiller, her zaman, im
para tonın tahtını tehlikeye koyma· 
dan Paris tekliflerinin münaka§aaJnt 
kabul edemiyeccği filırjrıd bulun
muşlardır. 

Adisababa, 17 ( A.A.) - Öğrenil
diğine göre habeş hükümeri Cenevre· 
deki habeş, delegasyonuna fransız • 
İn~liz tekliflerine kııl"fr bir cevab 
projesi göndermiştir. Bo cevab, bit • 
kuvve bir ademi kabut ise de kati bir 
rEd mahiyetinde olmadığı söylenmek· 
tedir. 

CevaLda Necaşinin, Pari:ı teklif
lerinin bilhassa habeşiı.tanca tanın

mamış olan üç taraflı 1906 muahe
denamesine dayanmakta olduğu ve 
i>ütün yabancılara hukuk müsaviliğl 

tanıynn ve Habcşistamn nüneyindeki 
istismar bölgesinde sır( İtnt:ranlara 

münhasır hakla!' veren 1903 tarihH 
fransız • habe~ nnla§masmıı:ı. ruhuna 

illetler ce ·ye · 
konseyi toplanıyo · 

Cenevre, 17 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti konseyi yarm akıam üzeri 
saat 6.30 da gizli bir toplantı yapa
rak İtalyan - habeş anlaşmazlığında 

takip olunacak usulü kararla§tıracak 
ve ondan sonra aleni bir celse akte
dccektir. 

Bu aleni ceJsede 18 ler komiteM 
başkanı Vaakonkellaıı zecri tedbirler 
meselesinin nasıl bir inkişaf gösterdi· 

ğini konseye bildirecek ve ondan son· 
ra Laval ve Eden sö2 alncnklnrdır. 

Fransız • İngiliz sulh t kliflerinin 
13 ler komitesi, yani halya hariç, 
konsey azası tarafından tetkiki der· 
piş olunmaktadır. Bu suretle paktın 
15 inci maddesine avdet edilmiş ola

caktır. 

dir (1 O]. Bu "Gayrışahsilik" ma
nası, yeni frnnsızcada bu eski 
Türk - Hind - Avrupa morfemin
den (il - elle) zamirlerini çıkarmış 
ve bu zamirler eski Türkçenin bu
gün (o+ .) şeklinde kullandığımız 
(ol) zamiriyle karıılaşmışbr. 

Gene eski Türk lehçelerinde 
aynı morf emi çok vazıh bir "ek -
suf fix" rolünde de görüyoruz: 
meseli. bugün eski manasını kay
betmiş olan (Ağ+ ıl = ağıl) te
minde (il) ek rolündedir: bu tem, 
eskiden ''Hale'' manasına gelir
di [11]. Bilhassa ayın etrafında
ki haleye tatbik edilen bu kelime· 
nin başındaki (Ağ) kökü, "Günq
Dil" kanununun "Güneş" mana
siyle tesbit ettiği ilk ana kökten 
başka bir şey olamıyacağına göre, 
kelimenin çok eski devirlerde 
"Güneş halesi'' manasına geldiği 
anlaşılmaktadır; fakat ayda hale 

[10] A. Ernout ve A. Meillet, 
Dictionnaire etymologique de la 
langue /atine, 1932 ba.sımı, s. 45.1 
ve 1018. 

[11] Ebu - Ha.yyan, s. 16; Li!h
çei O mani. s. 33-34. 

aykın bulunduğu düşüncesinde oldu· 
ju söylenmektedir. 

. f'l!İİs şimal cf•plıesine gideeeh. 

Ad.i.ababa, 17 (A.A.) - Necnşı, 
sulh tekliflerine olnn etraflı cevabını 
Cenevrey bugün gönderecektir. 

Necaşi , yakında Dessie'<len nyrılarah 
şimal cephesine citmek tasa\•vurundadır. 

K.ıral, bu !ırsatla &Öyl diği nutuk
ta, ekonomi alanıncln f vkalad ça· 

lı~mak lüzumur.ıa i§aret etmit ve dı~ 

sıya58 halıkrnda da ~u aozleri ı;oylc
mİ§tir: 

Dı~ ~ı.,,:asa 
'

1
- Harpta.nberi çizilmİ§ ' Mıl - • 

Jetler cemiy · aktma ıukı aUJ"ette 
bağlı bulunan :.olu la İp ediyorwn. 

Komşularla ve butün ulu laırla olan " 
.,. , . . , .. iyi münasebetleri peki tinneğe hor-. ı ... .. 

f 1.-sum ''~' y<1l.-.ulcmwı l'~'l"'·"for. · gün daha ziyn<k • çehşryoruz. Bübunı .. . 

lsk nderiye, 17 (A.A..) _ Kopt Romanya h'UICÜmt-Ueıinin mustewtit'• 
kilisesi -mahfillerinden öğr n.ildiğirl\! bir kararla takip tını olduğu btı tı~ •· 

g;Ör~.Aksumda birçok Kopt papaslaı · yasa hudutların ve barışıo muhafa- \ , 

tevkif olunmu~tur. Çünkü İtalyanlar :z.aım~ı takviye eder. ~.uahedelerfo b~ı· 

tnrafrndan yapılan araştırmalar e:ı• tünlüğ~ jttifa.klrnn peki§tirilmen~ ,. ~ ,. 
naamda bunlann evlerinde gizli fi k banşm muhafa:ı.aıı :eıynaamızın le; 
bulunmuştur. melleridir.,, 

llarh gelec k kışa kadar "·· 

İtalyanlar asfalt yollar yapıyorlar Habeşler 

İtalyan ileri mevzilerine hücum etmişler 
Londra, 17 (A.A.) - Royter aıjan

aı bildiriyor: İtalyanların almakta ol
duğu te.rtibatn bakılırsa, habeılerin 

mukavemeti yağmur mevsiminden 
önce kırılamıyacak ve harb 'gelecek 
sonbahar ve kışın da devam edecek· 
tir. 

Filh kika İtalyanlar . AC!.igrat'a, 
ak lleyc 160 kilometr uzunlu_ğu?- . 

da geniş bir sfalt 'yoİ yapmaya ba§· 
lamışlardır. Öte taraftan Mareb • A· 
dua • Aksum yolunun da katranlı bir 
şose haline konulması için planlar 
ha.zırlamnıttır. Bu yollardan yağmur 
mevsiminde de istifade edilebilecelt· 
tİJ". Diğer taraftan her ihtimale kar§t 

bu mevsimde ordunun yiyecek ve mü
himmat ihtiyacı daha önceden Adua 
ve Adigrnd'da depo olunac. ktır. 

Cenub cephesinde mühim biç bi,· 
hareket yoktur. Buna mukabil şimal 
cephesinde. İtalyan kaynaklarından 
çıkan haberleer göre, iki habeş kolu 
Taknzzc nehrini geçerek İtalyanların 
ileri mevzilerine hücum etmiştir. Bu 
kollardan birisi g cenin karanlığın-

dan istifade ed bu ayın on beşin
de nehri Mait~· •et y kmlannda g~
çerek İtatyanlnra bat.kın yapmı~tır. 

Bqlangıçta İtalyanla tiddetli. b~.r " 
mitralyöz tC§İyl ha şlerin taarru· 
zanu biır müdd t dunfo~bihnitlerse 

de gomınd yirmi kilometre adar ge- · .. 
ride bulunan Dimoogina geçidine Çf;• • , 

ki m.i~l~ir. d~ ta iy~ nvve~I~- ,,,1 

ri lmı§lar, v ha~g~erin taarruzunt,J 
kımıı~lardır. Oğl den gcmrn yirmi 
tayyare • ~kla;r ha leri dağıt

mr§tl1'. 

ikinci habe~ olu ıse bu noh.t dan. 

yüz kilometr kndaı: öteden ve Ak

sum'un arbmdan Takazze nehrini 

geçmit ve merk zi Aksumda bulunan 

İtalyan ordusun~ w.ğ c:en hmı çevir
meye t §ehbua ct~tir. Bu kol Şirc 
mmtaka&rna k dar sokulmuş iae de 
Önce italyaD hava kuvvetleri t rafın-

dan bombardıman edilmiş ve sonra da 
motoı lu ve piy de 'kuvvetleri çarpı~
maya gi~mi~tir. Bu çarprpna netice
si henüz öğrenilmemiştir. 

ıı l)e~ tayyareııi ı) ~il gı ar 
Roma, 17 (A.A.) - Lugh hava kn· 

rargahına mensub 15 tayyare, Ne
gellinin bombardımanına iştirak et
ıni!lerdir. Banlar, habeş kuvvetleri ü
zerine, yanlarında bulunan bütün 

güneşten daha sık görüldüğü için, 
kelimenin gittikçe güneşten fazla 
aya tatbik edilmİ§ obnası lazım
gelir; burada ek rolünü oynıyan 
(ıl), halenin güneş yahut ay kursu 
haricinde bulunduğunu, yani gü· 
neş yahut aya nisbetle ''gayrışah
si" bir şey olduğunu ifade etmek
tedir; bu tibarla (Ağıl) kelimesi 
''Güneş yahut ayın dışında yani 
kursunun ötesinde bulunan gay- . 
rışahsi şey" mefhumuna tekabül 
ediyor demektir. 

Tabii bütün bunlar, "Güneş -
Dil" kanununun tahlili ve tatbiki 
mahiyetlerindeki büyük şümulün 
ehemmiyeti hakkında bize ancak 
esas itibariyle bir fikir verebile
cek delillerdir. Meselenin daha 
geniş ni bellerde tetkikinden çı-

kacak neticelerin bütün dünya dil
leriyle dil bilgisini yepyeni bir 
I§ılda aydınfatacağında hiç ~iiphe 
yoktur. 

J4mail Hami Danişmend 

[Bu &erinin .çon p«rÇ0$1 olan "Gıi
tK'a - Dil Kanununun loneatemleri" 
Jl'12Umı J yarın n e w iz.] 

bombaları at f'ak, birçok ç.ndır lC sı

ğınaktan atq!em· şlerdir. Habeşlerin 
tayyarelere ka~. llÇJW§ oldukları mu
lqıbil ate~ten bwıl rdan, blr tanc!llnın 
perva~ zedel nmi§tir. 

Na l)eısta kuvvetk-rinc mc aub 
bakiye uru."UJ'b.J1n Negcllidc bulunduk
ları Mnilma tadıır. 

Bu kuvvetlerin kü!b ısını, timdihi 
halde, Filt ile Ncgclli araı;ında 100 
kilometre m.unJuğund • bir hada 
ycrleıik bulucuy • 

ltnly tayy releri bu miina&ebet-
1 800 kilometrelik b• meaafe hatet
mqlerdir. 

Deniz konferansı 
Bu a~maya varomıyawlc. 

Londra, 17 (A.A.} - Bugün 
artık ta etmiştir ki, eniz 
konfenuwnd eski muahedede 
olduğu gibi d vlet1eı araamd mu
ayyen bir ni bet gözeten yer.i bir 
~ma yapılması im in yok
tur. Yeni muabeded bütün devlet
lere emniyette musavilik prensibi
nin tanınması ve kendilerine mil
li cnıniyetleri için luzumlu olan 
deniz silahlarına malik olmaları 
çerekecektir· Muahedede hiç bir 
~akam zikredilmeyecel' fakat mua• 
hedeye mu1ıtdif tonilt.tolan gös
teren bir' tar Hı beyanat rnbto~d
ııncakhr. · ·

1 

1 1 ••• 





SAYIFA-t 

Çekoslovakya'da yeni cumur reisi seçilirken 

B. Mazarikle cumurbaşkanı o a
cağı söylenen Beneş kimlerdir? 

Edvar Benet'in meslek hayatı hay
ret vericidir. Onun daha harb ıcne -
).inde, aaırlardanberi sir bulunan 
Ç lr: devletinin yeniden kuruluıunu 

fealiyetle haz.ırlayan müıkül müz • 
kerelerde oynadığı rolü, pek gene 
yaıta milletler araıı içtimalarda i§gal 
ettiği hürmet layık mevkii herkes 
hatırlar. Sonra faıdasız surette dı§ 

bakanı ııfatiyle, mütarekedenberi, 
Avnıpanrn, mukadderatını sağlam

laıtırm::ı.k için topladığı konferanıla
rın hepsinde bıılundu. 

O, iıtediği şeyi kuvvetle istiyen 
bir adamdır. Doslları ve nuyonal sos
yalist partisi - isim benzerliği yüzün
den Hitler partisiyle karı§hrılmamalı
günün birinde, adeta kendine rağmen 
onu baıbakan yaptılar. 

B. Bene~ hem dı§ bakanlığı edip 
hem de başbakanlıkta vaktini kaybe
demiyeceğini anladı, derhal ikincisini 
bırakarak e ski ' 'azifesini muhafaza 
etti. 

Eaasen öyle bir zaman oldu ki B. 
Beneı, mecliıin çoğunluğunun itima· 
dınr kaybetti ve ancak milletJeraraıı 
n:ziyeti ve diplomatik mahfillerdeki 
otoritesi yüzünden iktidar mevkiinde 
kalabildi. Bu hadisede, onun dı§ aiya
aetinin yürüyütüne halel verebilecek 
bir nevi mu\•azcneaizlik vardı. 

B. Beneş bu küçük mahzuru aürat
le izale etti ve memleketinin dı§ siya• 
acıtini idare eden ve iyi idare eden a
dam olarak kaldı. 

B. Bene§'in diplomasi metodunun 
pek aktüel ve pek yeni karakteristik
leri gözden geçirilmeye değer. O, 
Vilson'un açık ııiyaaet prensipini sara• 
h tle ilk tatbik ctmi§ Avrupa diplo· 

matıdır. • 
Çek bakanı, iktidar mevkiinde bu· 

lunduiu ve hatta B. Mazarik'le bera• 
ber harb zamanında Paris'te muvak· 
kat Çek hükümetini idare ettiği za· 
mandanberi, takib edilen hedefleri ve 

Cumur başkanı olacağı aylen"tn Bene~ 

onlara varmak için kullanılan vasıln 
ları apaçık ortaya koymak lazungel
diği fikrini müdafaa etmi§ti. Bu mc· 
tod, küçük anlapnanın kurulu§unda 
ve B. Beneı'in Cenevrede oynadığı 

hürmete değer rolde bilhassa muvaf· 
fak olmu§tur. 

Kıaaca, Çek milleti, ve on ıekiz ac
aedenberi biribirini takib etmi§ olan 
bükümetlcr aynı dıt baknnhğırun batın· 
d aynı bakanı bıraktılar ve bu &U• 

retle dış politikanın istikameti değif
medi. Sulhtanbcri Çek hükümeti Pa • 
riatcki mümes:ıili olan Stefen Osuıki-
7i de devamlı olarak aynı vazifenin 
ba§ında bır ktı. 

Şimdi B. Bene§ Cumur Batkanlığı 
mevkiine geçecektir. Tabiıdir ki mem· 
1 ketinin dı§ politikaaiyle sıkı bir su
rette alakadar olmakta devam ede· 
cektir. Bunıuz ynııyamaz .•. ve h ttn 
Cenevre'ye ba§ka bir delege gönd r
m k mevzubahs olunca Cumur Reisi 
oldukça güçlük çekecektir. 

Şimdiden Stefcn Osuski'nin Paris· 
ten ayrılacağı, Bene§'İn yerine dı§ 

bnkanı olacağı ve Cenevrede dostu
nun yerini alacağı aöyleniyor. 

Bu uretle hiç bir şey deği mi; ol
mıyncaktrr, ve B. Beneş'in birn:ı CÜ· 

retli fakat muhakkak ki yapıcı ve 
her §eyden Önce Avrupalı olan siya
aeti eakiıi gibi, açık, ıarih ve değiş· 
mez olarak devam edecektir. 

B. Beneı, demirci çırağı ve Oniver
si te profeşÖrü Mazarik'in yerini al
maya en layık adamdır. 

A. de Gobart 
L' Entransijan ga%etesinden 

.. .. ljı 

Prng, 17 (A.A.) - Sıhhi sebcbler • 
den dolayı Üımur Başkanlığından çeki
len B. T. G. Mazarik, 7 mart 1850 tari
hinde Kodonin'de doğmuştur. Babaıı 

Slovak, anası Çek olan B. Mazarik, bu 
suretle kendi kanında Çekoslovak mille. 
tinin iki !iubcıini de Joplamı~ bulunu • 
yordu. Orta tahsilini Brno'da bitiren 
Mazarik, yüksek tahsilini Viyana'da yap· 
mış ve gene felıefe profesörlüğü liyakat 
İmtihanını da geçirmi§tİr. 1880 de Prng 
üniver itesi biri alman diğeri çek olmak 
üzere iki üniversiteye aynldığı z.aman, 
Prag ı;ek üniversitesine tayin olunmuı. 

Çekilen Çek cumur l>Qfkanı Ma:ı.aril 

ve orada ıemm'eli bir ilim hareketim•• 
bnıına geçmi§tir. 

1890 dan biraz ıonra politika haya
tına atılarak Viyana de .. ·let ıuraaına me
bus acçilmİ§, fakat az bir zaman içjnde 
ııyasayı bırakarak yeniden bütün znm -

nını çek sıyasal progra!'1ınm es snu 
te§kil eden fikirlere hasrctmiıtir .1895 
de birçok eıerler neıretmittir, Bunların 
en mühimi "Çek meselesi,, hakkındaki 
eaerdir. Milli Çek tarihinin tetkikinden 
çıkardığı program Mazarik'i bu aefer, 
yalnız yeni yeni entellektüel ıa-.•atlara 

atmakla kalmamış, yeniden sıya nl ha.. 
yata ıokmuıtur. 

Rndinklizmin muhalifi olan bu poli 
tika adamı, Avusturyanın demokratik 
bir hale girmesi yolunda muhalefet-e 
geçmi' ve 1914 de başbyan umumi harb 
üzerine bu muhalefet, ihtilalci mahiyet 
almııtır. 

Jan Huss'un ölümünün bc§yüzüncu 
yıldönümü dolayısiyle yapılan nümayiş· 

ler sırasında Cenevre'ye sığınmaya 

mecbur olan Mazarik, bundan sonra 
Habsburg ımparatorluğuna harb ilan et· 
mit v iptid i hazırlıktan bitirdikten 
ıonr 1915 de dıı komitenin bir bentn· 
namcıini neşretmiı ve bu beyanname ile 
Çek milletinin, İmparatorluğun düıman· 
lan yanında bulunduğunu bildirmiştir. 
Bunu müteakip te geniı bir propagan . 
daya geçmiştir. 

1916 ıubabnda Pariıte, Çekoslo· 
,·ak ihtilalci mültecilerinin organı o
larak bir çekoslovak milli konseyi le· 
§ekkül etmİ§ ve bu komitenin batına 
B. Mazarik geçmittir. Amerikada v 
Rusyadaki çeklerin de girmesiyle bu 
t ıkilat gün geçtikçe büyümü§ ve mil· 
li hüküm tin ilk nüvesini teşkil et· 
mi§ tir. 

1917 de Rusya ihtilalinden sonra 
Mazarik Londradan Rusyaya giderek 
orada çek gönüllü ordusunun ... e çe~ 
koslo nk askeri te§ekkülleı-inin ba§ı· 
n geç.mi§ v bunları kendi prestiji 
otnfında toplamı§br. Mazarik'in Rus
yadaki çah§mau muvaffnkiyetlc ne· 
ticelenmiş ve ihtilal dolayıaiyle gün 
g tikç büyÜ)len bir ordu hakkında 
Franıa ile bir aekeri mukavel yapa· 
n;k ordunun çekodovak ordusunun 

U L L S 

)'.~ uııaı · .. and.a 
Müessesan Meclisi 

dağılıyor 
) nıi ·"eçim 26 sonkimurufo 

yapı/acul.·. 
Atina, 17 {A.A) - K.ıral milli a

umblenin feshine müsaade etmiştir. 
Yeni seçim 26 kanunusani tari -

hinde yapılacak ve saylavlar kuru 
lu 12 martta top!anacakbr. 

Müeıseaan m~cliaini tlai;ıtmağa kar,. 
&/eren Kıral Yorgi Yunaniıtana dön

düğü gün, o ı•alıitlıi BQfbakan 
General Kontliliıle hirlilıte 

Atina, 17 (A.A) - Saylavlar 
kurulunu fesheden kararnamenin 
neıri dolayıaiyle bafbakan, yeni se
çimlerin ihtimal nisbi temsil ıiste • 
mine tevfikan 26 kanunusanide ya
pı 1acağını bildirmi§tir. 

Kımlrn b4')<mn<rnıe~i 
Atina, 17 (AA.) - Kıral bu

gün millete hitaben neşrettiği be
yannamede, tahta çıkar çıkmaz 
memleketin bütün siyasi aleminde 
ahenkli işbirliği şartlarını kurmak 
işini kendisine ilk vazife edinmit 
olduğunu kaydettikten sonra di
yor ki: 

"Geçen 25 teşrin beyanname
sinde de bunu ilan etmiştim. Ve 
herkes için adalet ve müsavat va
deylemİ§tİm. Bu gayeleri gerçek
!eştirmek içindir ki, parlamento 
dışında bir kabine kurdurdum. 
Böyle bir kabine bütün partiler 
nezdinde daha kolaylıkla teşeb
büslerde bulunabileceğinden nna 
yasanın ladili işini daha kolaylık
la başarabilecekti ve yeni seçim de 
ondan sonra., yapılacaktı. Fakat 
görüyorum ki, işin mahiyeti ba
kımından ve partilerin gösterdiği 
eyi niyetlere rağmen yeni seçim
lere derhal müracaat zarureti var
dır, ta ki bütün partiler buna işti
rak etsinler ve millet de ana ya
sananın esaslı olmayan kısımlarını 
tadil için delegelerini tayin etsin. 
Bu fikir iledir ki, ~imdiki parla
mentonun feshine ve ana yasayı ta
dil edecek olan medisin eçilme
sine karar verdim. Elenlerin va
tan everliğine imanım vardır. 

bir kısmı olduğunu tanıt:mı§ ve bu or
dunun garp cephesine geçirilmesi es
babını hazır1amak Üzere Amerikayll 
gitmiştir. 

Bu esnada, Paristeki milli konsey
ve bilh asa kon5eyin gen 1 aekretcri 
ve Mazarik'in &amimi arkada~ı, Dr. 
Bene§ diplomatik faaliyetinde devam 
etmiş ve müttefiklere, çekoslovak mil
li konıeyini fili hükümet ve çekoslo

vak ordusunu müttefik ordu olarak 
tanıtmıştır. Bu suretle müttefiklerin 
Avusturya - Macaristan hakkındaki 
programlarının esıu.ı tebellür etmi§ 
ve bu imparatorluğun biT &eri küçük 
milli devletlere ayrılmaw kararlaş

mı§tır. Bu program, B. Vilsonun tas· 
vibini de kazanmı§hr. Bu e$D&da A· 
vusturya • Macaristanm ıulh istemesi 

üzerine, B. Mazarik, 18 teırini eve) 
1918 de Vaşington beyannamesi is
miyle me§hur çek istiklali beyanna
mesini ne§r bniştir. 6a§kan Vilson. 
bu esnad , A vustury • Macaristanın 
istikbalini, bu devlet içindeki millet
lere ve hassatan ç koslovaklarla yu· 

1 
goslavlara brrakmı§ v aulh talebine 
verdiği cevabla Çekoslovakyanm ia
tik l u lin i istcmİ§tİ Es t.~n bu ru- da 

i8 !LKKANUN 19~b {.AXŞAMB.~ 

• • ..,,.. ,. 
\. . Jur ıal dö IVlI yor 

·ta ya s ·ıalı ı liuvv~i e ~azaııanıadı~nı, 

ahe~is an Üzerind el i iırıgiliz - fraııs:ıız 
tazyil{iy]e kr zanacakt r.~, 

'' J aponyanın Mançuriy1.. el koyduktan sonra yap

tığı gibi, İtalya da zaferile iktifa etmeyecektir.'' 
Moskova, 17 (A.A.) - Jurnal do 

Moaku, Paris planmr inceleyen ba§ya· 
zısında. diyor ki: 

"İtalya, silahlı kuvvetle henüz ka· 
zannmadığını, şimdi kuvvetij kom§U• 
)arı İngiltere ve Fransa sayesinde 
Habe~istan Üzerine yapılacak tazyil!· 
le kazanacaktır. Fransa ile İngiltere 
bu tazyik va51tasiyle İtalyan taarru 
zundn suç ortağı rolünü oynamak du· 
rumundadırlar. 

Gazete, bu sürprizin, bizzat ;1;ecri 
tedbirler me5elesini tetkik edecek o· 
lan Ccnevreye teklif edildiğini hatır· 

tattıktan &onra devam ediyor: 
"ltalya ile Habeşistan arasında ce· 

reyan eden müsavatsız mücadelede 
zecri tedbirlerin manası, Habe§istanl\ 
İ talyan silahlı kuvvetine mukabil bir 
Ağırlık temin etmektir. imdi, bunun 
yerine milletler cemiyetinden terazi· 
nin İtalyan kefesine bir ağll'lık daha 
ilavesini ve bu suretle Habeıistanın 

yalnız İtalyan maddi tazyikine değil, 
aynr zamanda milletler cemiyetinin 
manevi tazyikine de tabi tutulmaıı ia
tenmektedir. Mesele. bu bakımdan 

gözden geçirilince, milletler cemiyeti 
konseyini buna vereceği cevabın ne 
olacağında, eğer konsey, Cenevre 
kurumunun yalnız otoritesi değil, 

bizzat varlığını da baltalnmnk ni)•t! · 
tinde değilse, şüphe edilemez. lnr.il· 
tere ile Fransa, bnzı mülahazalar c:ln

layısiyle İtalyan • habeş savaşının ça· 

buk bitmesinde alakadar devletler ~• 
fatiyle mutlak ıurette münferiden hl'I 
reket etmek İı;temif olsalardı bu hn 
reketin anlaşılması mümkiln ohırclu 

Fakat felaket şuradadır k i, teklifleri 
yapanlar, guya milletler cemiyetin 

den aldıkları bir vazife efsanesine da 
yanmaktadırlar. Bunun için, bu efs1t 
neye son vermek, milletler cemiyeti 
nin ısalahiyettar hiç bir teşekkülünlin 
Fransa ile lngiltereye bir vazife ve 

hele mulaarrıza yard;m edilmesini 
göz önünde tutan hiç bir vazife ver· 
memi~ olduğunu bildirmek ilk önc,. 
Mil1et1er cemiyeti konseyine düşer. 
Sonra, konsey Paris planını yapanllı 
ra siaktın 10 uncu maddesinin mevcut 
olduğunu bir kere daha hatırlatmalr· 

dır. Bu m.:"dde cemiyetin bütün azaaı 
na topraklarının bütünlüğünü ve ta . 
arruz edilemiyeceğini garanti altına 
almaktadır. Paris planının en küçük 
bir mikyas İçinde tasvibi, Habeşistan 
Üzerine bir tazyik ve binaenaleyh mu· 
tanrrrza yapılmış bir yardım demek 
olur. Böyle bir tefair yalnız gelt:celc· 
teki Habe§İstam değil, aynı :zamanda 
milletler cemiyetini de tahribe mÜn· 
cer olur. Milletler cemiyetini kalple· 
rinde dnha önce ilga etmit ve bugün 

çekoslovak milli ihtilal konseyi de 
muvakkat bir hükümet haline inkilab 
etmİ§ bulunuyordu. Bu hükümetin ba 
tında B. Mazarik, dış i§lcri bakanlı 
ğrnda Dr. Bene§ ve milli müdafaa ba· 
kanlığında da general Stefanik vardı. 

Bu esnada Çekoslovakya dahilin 
de de bir iç komite, istiklal ilan et· 
mİ§ ve milli ihtilal a:ıamblesini top · 
lanhya çağırmıştrr. Bu asamble, 14 
le§rinisanide B. Mazarik'i cumur baş 
kanı eeçmİ§ ve 21 kanunu evel 1921 

de B. Mazarik, vatanına döndüğü za 
man, milletin kurtarıc111 olarak kar§ı· 

lanmı§tır. B. Mazarik, ihtilalci haya· 
tmı Prağa bu giri§le bitirmi§ ve o 
günden itibaren yüksek tecrübelerini 
\•e büyük aıyasal bilgisini vatanının 

kalkınmasına hasretmiştir, 

Milli ihtilal asamblesi, kanunu e· 

ıa&iyi Wn ederek vazifeaini bitirdik· 

ten sonra 1920 de yapılan seçimde 

ba§kıın Mazarik yedi yıl için cumur 

ba§kanı seçilmi§tir. Mazarik 1927 de 

yedi yıl için bir kere daha, 1934 de 
de üçüncü defa olarak kurtardığı 

memleketinin en büyük makamın" 

r.eçi!ıniştir. 

d e maddeten ugn etmek istiycale:ı 

mustesna olmak üz.ere, bütün konıeY, 
a z •• sının bu gorüte iştirak cd ceklezi. 
ne kaniiz. Açıh: söylemek la::ıım gelir• 
se, lton&ey Paria lekliflcrin ın müz • 
k resmi bue kabul etmemendir. Çün• 
ku bu tekıiaaer kendisine muhaı-ip 

m mleketler lan.undan doğrudaıı 

dogruya yapılınıt bir hitap değildir. 

Mevzuubahiıı olan halde, milletlerce• 
mi~ eti konseyi, Paris teklifi olaun, 
batka teklifler obun, herhangi bir 
teklifi, Habqistan bunları knbul etti· 
gini bildirmedikçe, gözden geçire
mez. Bu muvafakat, ltalyamn iştih • 
ıunı tatmin eden teklifler milletler ce .. 
miyeti tarafından kabul edildikten 
onra olursa, bu hal milletler cemiye. 

ti için bir felaket olur. Bütün cihad 
azeteleri, milletler cemiyeti böyle 

bir hattı hareketi kabul etmekle, mü
tearrızı mükafatlandırmıt olacafı ka
naatindedir. 

Bu mükafat, yalnız ba,ka har .. 
cu memleketler için değil, bizzat 1-
talya için bir te9vik olacaktır. Şimdi
ki savat :zaferle bittiği takdirde • ld 
Pariı planı ltalya için mülhit bir za• 
ferdir • ltalyanm, Milletler cemiyeti, 
kollektif emniyet aiıtemi ve ban§nl 
h r türlü pekiştirilmesi aleyhinde ve 
•eni t.nvaşlar lehinde mücadele edeo 
mütearrız devletler anyıaına açıkça 

katılacağını beklem k lôzımdır. hal• 
yn ile Almanya araaında mevcud n• 
lnşmıızlrkların, bu iki memleketin it
birliği için yenilmez bir engel oldu
~unu aanmak yanlıştır. Bu engeli ber
taraf edecek bir anlaşma imkanaı::ı ol• 
mnm a kla beraber, böyle olmasa bilo, 
l·nrşıtıklı müzaharet ve iki memleke
tin tecavüz temayüllerini kar§ıhkb 
teşvik imkô.n içindedir. Japonyannı 

Mn.nçuriye el koyduktan sonra yaptı• 
ğı gibi, İtalya da zaferile iktifa cbni• 
yecektir. İtalya - habeş kan dökülme
sinin mümkiin olduğu kadar çabuk 
nihayet bulması arzusuna kimıe iti• 
raz etmiyor. Zecri tedbirler, bu tcd• 
birlere halisane bir surette iştiralı et• 
mekte olan bütün devletler için as 
çok bir yüktür. Dünyanın başka böl· 
aelerinde öyle hadiseler cereyan et• 
mektedir ki, sulh dostları bunları a• 
zami dikkatle mütalea ve bunlardan 
dolayı İtalyan • habeş nnla§mazlığı 

kaygısmdan kurtulm. k istemektedir
ler. Fakat bütün bu snydıltlnnmtz, 
beynelmilel Cenevre barış makinesi• 
ni kati ve çare bu lm az bir surette 
bl\ltalayacak o lan kararları hakir gös
teremez. 

Bu kararlar, bilhassa işaret ettiği
miz yeni tehditkôr h a diseler önünde, 
barış davasına fena bir hizmet olur. 
Konseyin, paktın açık b ir surette ih· 
lali olan Paris tekliflerini kabul et• 
mesi için kendisine ynpılan kuvvetli 
h\u•ilıa karşı durması gerekince, me
suliyetlerini tamamen müdrik olarak 
hareket edeceğinden ~üphe etmiyorua 

Pu.~llin'in i;lümünün yiiziincil 
)'ı/tJ.ij1ıii11ıii. 

Moskova, 17 (A.A.) - Puşkin'in 

olümünün yüzüncü yılı yakında tcait 
edilecektir. Bu münaaebetle bir Pu§• 

kin panüniyoniat komiteııi teşkil edil• 
mittir. Komitenin başkanı Gorkidir. 
48 azası araaında Voro§ilof, Çubar1 

Janof, mümtaz akadema azaları, mu• 

harrirler, tairler, halk artiıtlcri ve 
diğer güzel aanat mümessilleri bulun• 
maktadır. 

l..cl!İngrad dolctorlar en~tiıih;Ü• 
11iin ellinci yıldöniimii. 

Moskovn, 17 (A.A.) - Leningırad 

doktorlar enstitüsünün ellinci yıldö

nümü dolayııiyle merkez icra kemi• 

lesi bu kurwna Kirof isminin v., Le
nin ni§anının verilmesine ltaı·nı· "\icr• 
mi~tir. Enatitü, bu elli yıl iç" ndf 3~.ono 
den çok doktor ve 70 ıur: ~ •· _ .İ§• 

tirmi§tİr. 
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(:.H .P. ~lisakı Milli nah.iye kongresi. 

. ı·-· . umumi kon-
luhcndıslcr hır: ıgının d" 

" 'd k" kcn ı . ı·-· Yenişehir e ı 
g ı·esi dün bır ıgın . ı·-· 

Kongre reıs ıgı· 
binasında toplanmıştır. d BB 

• 'b'"kl re e · ne B. Ali Haydaı ve katı ı e bü • 

R 
. ve Şckip ıeçilidktcn aonr~, • 

emzı afi ckılmesı· 
""klerimize saygı telgr an ç 

yu . ·• · · kabul et • 
b. 1·.. fahri reıslıgını 

ne ve ır ıgın k'··· leriııi 
ı ·· ··• teşc .. ur . la 1 amel s nonu ne 

mıı o n - .. ki ilik bir heyetin se· 
sunmak uzerc uç ! . · E ki idare 
. . karar venlmı§hr . s 
çılmesıne • • 11 k çalr,ınn 
heyeti reisi, hcyetm bır yı ı . • • 

. r ·. hesab vazı)'ehnı 
raporunu ve bır ıgın .b 

- teren bir bilançoyu okumu§ ~e .ı ra
gos . . . H sab müfettişlerının ra
sını ıstemıştır. e . d c he • 

rları da okunduktan sonra ı ar . 
po ti 'bra edilmİ§tir. Bundan sonra ıeçı· 
ye 1 • • 1 • a:ı.ılı olan· 

·ı k a§ağıda ısım era y 
me geçı ere . 1 klarına seçilmişler· 
lar idare heyeh aza ı 

dir: 

Gaıa tasaray lıların 
toplantısı 

c:. h . . deki Galatasaraylıların arn· 
"'(e rımız .. Ha'kc· 

. . et kurmak uzere 
adrında bır cemıy . kn haf ta önce 
vinde toplandıklannı hır ~l hazırlık 

k O toplantıda seçı en 
yazmıştı . b't ettiği nok· 

b ·· kadar tes ı 
komitesi ugune •inden ga • 
talar hakkında izahat v~~C: aaat 17 

1 nartesı gunu 
)atasaraylı ar cuı l nacaklnrdır. 

k 
. d tekrar top a 

de Hal evın e h' ı kant11sın· 
• ünü de şe ır o 

Ertcsı pnz.ar g f tertib e • 
da bir galatasaraylılar so rıuıı 

dilmi~tir 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezi; 

1 b ·ranıltlşnw-
'' ~efluıt alurı mı a cı) • 
~ d'/1\'0r 

'\/"I." 3·ıırddcışlardan 1 
• • 

"'· ılan kutla· 
Din bayramlarında yap Ç k c· 

flarını ocu 
ma ve ziyaret mnsra • • rica e· 

verıncnızı 
ııirgeme kurumuna 

deriz. d terin adları 
Ricamızı kabul e en 

1 rnerkcz tara· 
·· Gene bayramdan once k hu 

rolun:ıca ' 
fından gazetelerle ne§ 1 

. nlnr dbst arını 
&urctle iyilik seven ınsa 

kutlııma ve 
kutlamış ve dostlarının 1 k-

etmiş sayı aca 
ziyaretlerini kabul 

tardır. 1 yavrucuk· 
d k . yoksu 

Yurdumuz a 1 k 1 n bu u· 
1. laca o a 

lar için çok değer 1 0 

Bayındrrlık Bakanlığı münakalat da 

ircsi reisi B. Rifat, müteahhid ve beledi

ye meclisi azası Muhlis, Nafıa sular 

umum direktörlüğü yardirektörü B. Na

mık, Bayındırlık Bakanlığı inşaat dni -

resinde başmühendis B . Akif, Devlet 

Demiryollan cer dairesi reisi B. Sedad, 

Bayındırlık Bakanlığı yapı iıleri umum 

direktörlüğünde B. Enver Berki. Ekono· 

mi Bakanlığı maadin umum direktörü B. 

Bedri Hüsnü, idare heyetine seçilcnleı· 

bugün birlik binasında toplanarak arala. 

rında vazife taktimi yapacaklardır. 

Vakit geçtiğinden kongre saat 21 de 

tatil edilmiıtir. Ru:ınamenin diğer mad 

delerini konutmak Üzere bugün 17 de 
toplantıya devam edilecektir. 

Karacabey harasındaki 
memur çocukları 

Karacabey ve Çifteler haraSJ gibi 

müesseselerdeki memur ve işçi Ç<>Cuk • 
lanrun okumalanru temin etmek için bu 
çocukların en yakın kaza merkezlerinde· 
ki mektcblcre müessese ve.aiti ile gidip 
gelmeleri yolunda bir çare düıünülmÜ§ 
ve bunun için Tarım Bakanlığınca hıı • 
ı.ıı !anan proje Finans Bakanlığına gön _ 

dcrilmiştir. 

Milletler arası cerrahi 
konferansında dele

gelerimiz 
Bu ayın 31 inde Knhire'de toplana· 

cak olan Milletlernrası cerrahi cemiyeti
nin JO uncu kongresinde memleketimi
zi. Ankara Nümune hastanesi operatörü 
Bay Ömer Vasfi Aybar'ın temsil ctmesı 
kararlaştırılmıştır. Değerli doktorumuz 
l{ahiro'ye gitmek üzere ayın 26 sında 
şehrimizden hareket edecektir . 

--= 
sulün benimsenmesini ve yayılmagını 

dileriz. 
Ankarada bulunan Gen 1 M rkcz 

tarafından şimdiden par~ ı:ılınmağa 
başlanmıştır. 

Ramazan bayramı 27 birinci ka
nun ) 935 cuma gününe rastlamakta· 

dır. 

iL___ . ~ .l 

Biıtun köylerimiz.t. Partinin bir 
hediyesi olarak gönderilmek ~üzere hflr 
on be§ günde bir ne§redilcn Yurd ga· 
zetesi çok faydalı ve hayati hiz • 
metine, git gide artan bir mükcmmc• 
liyctle devam ediyor. Elli yedi bin 
nüsha olarak basılmak §Crefine eren 
tek türk gnzetesi olan Yurd, yurdun 
en ücra kö elerinc kadar inkılabın ve 
Atatürk devrinin &esini götürmekte• 
dir. Dıvar yıizü olarak basılan Yurd, 
köy odalarının duvarlanna asılmak 

suretile, bütün okur yazar köylülerin 
faydalanmasına imkan vermektedir. 

15 ilkkanun tarihli 51 inci sayısı, 
Atatürkün, Profesör Torak tarafın· 
dan yapılmı§ çok güzel büstünün bü· 
yük kıtada bir resmiyle süslenmiş O· 

lan Yurd bir türk köyünde Atatürk a· 
bidesi, başbakan tarafından yeni açı
lan fabrikalar, kuru tarım, .tarım kre· 
di kooperatifleri gibi ehemiyetli me· 
ıelelerlc köylüyü ilgilendirecek \'e dahııı 
birçok haber ve malumatı, bol ve gÜ· 

zel resimlerle ve herkesin anhyabile
ceği kadar sade bir dille anlatmakta· 
dır. 

YARUK 

Varlığın 15 ilkkfuıun 1935 tarihli 
r.ay111, Yaıar Nabinin " Balkanlar ve 
türklük., başlığı ıı.ltında yaz.mağa bat· 
ladığı çok ehemiyelli bir etüdün ilk 
sayfalariylc sıkmıttır. Bu ıayıda Ne 
cib Ali Küçüka'nın "Celal ıahir,. hak· 
kandaki yazıııiyle beraber, Abdülhak 
Şinasi, Nahid Sırrı, Hilmi Ziya, Cevdet 
Kudret, Andre Maurois, Bekir Sıdkı, 
Cemil Sena, Vedat Nedim, Şevket Hıf· 
zı, Meki Said ve Hamit Macidin maka-
le, hikaye 
ederiz. 

ve şiirleri vardır. Tavsiye 

FRANSIZCA - TÜRKÇE DiL 
KILAVUZU 

Kanaat kitabevi tarafından, uzman 
bir heyete )'Rzdınlmı§ ve frnnsızca • 

türkçe en zengin bir kamus halind 
haz.ırlanınıı olan "franaız.ca - tiırkçe re
simli büyük dil kılavuzu,, bol resimli 
ve güzel baskılı iki cild halinde ne•· 
redilmişlir Şemaeddin Sami tnrnfın· 
dan vücuda getirilmiş olan kamus çok 
eıkimiı ve piyasada m vcudu kalma· 
mış olduğu için, ondan daha zengin ve 
daha geniş olarak hazırlanmış olan bu ye
ni eser, tam zamanında vücudu hissedi
len bir bo§luğu doldurmuştur. Fransız 
diline 58hib olan veya bu dilde ilerlemek 
istiyenler için çok faydalı olan bu eııcri 
tavsiye ederiz. iki cildi ekiz liradır. 

Sovyetlerle yapılacak 
konuşmalar 

So,•yet Rusya il aramızda me'llcud 

ticari müna1ebah ikı mem!ekctin men • 
faatlerine uygun ve daha iyi bir ıekilde 

tanzim için iki taraf mümessilleri amsın-1 
da, bugünden itibaren müzakereler ce _ 
reyan edecektir. 

C. H. Partiıl ilimiz Misakı Milli na· 
hiye kongresi evclki gece yapılmııtır. 
:Kongre başkanlığına avukat Bay Ha)•· 
nıUah Ozbudun, sekreterliğe Namık 
Ambarcı &cçilmi§ ve kongre ocaklardan 
gelen dilekleri tesbit ve raporla hesab. 
ları lasvib ederek yeni )•ıl büdcesini kur
muş, yönkurul Üyelerini de geçerek İ!ini 
bitirmiştir. Nahiye yönkuruluna avukat 
Hayrullah Ozbudun, avukat Hüseyin 

Halkevinde konferans 
Halkevi bafkanlığınclan: 

Giızel sanatlar §Ubeainin hazırla· 
dığı konferanslardan ikincisi yarın 

saat 16,30 da Halkevi •lonwıda 

B. Nurullah Berk tarafından Yerile· 
cektir. Konferansın mevzuu (Modem 
aanat) tır. Projeksiyonla da bu ıana
ta ait muhtelif tablolar gösterilecek, 
her birinin kara.kteristik noktaları 

hakkında. izahat verilecektir. Bu kon· 
feransa oğretmenler, yükgek tahsjl 
gençliği, okullar, sanat everler, her
kes davetlidirler. 

'reşekküı~ 
Ölümü ile bizleri ron uz acılar 

İçerisinde bıı·akan Ankara Kız Lisesi 
talebesinden Kızımız (Kardeıimiz) 

Sülıey)anın cenaze merasimine bizzat 
iıtirak veya tahriren ve tifahen be· 
yanı taziyet lütfünde bulunmuı olan 
bütün akrn ba ve do tlarımıza e.yn 
aya'ı te~ekküre teessürümüz mani bu· 
lunduğundan en samimi minnet tük
ranımızın iblilğına muhterem gn.zete
nizi tavsit eyleriz. 

Babası albay Cemal, refikası, 
hnlaı.ı, amcaları ve karde§leri 

Gaz.ete s.ıtıcılan Kolektif Şir· 
etınden ve heyeti idare azalı

gmdan ayrıldım Bina'enalcyh 
bu şirket muamelatı dolayısiyle 
17-12-935 tarihınden itibaren hiç 
bir mesuliyet kabul cdemiyece. 
gimi iUin ederim. 

Anafart lar cadd si Suhulet 
Kitap Evi sahibi ve gazete bayii 

Ali 
1-5663 

Fevzi, Ziraat bankasından Salftbaddiıı, 

tüccardan Abidi"9 Namık Edip Ambnrcı 

aeçilmitlerdir. Kongreden aoma yeni 

yönkurul üyeleri de toplanarak baıka• 

lıta eski bqkan Bay Hayrullah Ozbu. 

dunu, sekreterliğe Bay Hüıeyin Fevaiyi 

ve mulıaaibliie de Bay Salahaddin'i ·~ 
miılcrdir. Yukardaki resim, kongre,! 
göstermektedir. 

Dil Hakkında: 
Etimolojik ve Morfolojik 

- xıı inci Anket 

1-Yol 
2-Yörı 

3-Yor 
4-Yok 
5- Yiiz 
6-Ycr 
7-Yülc 
8- Yel 
9-Yar 

10-1az 
11-Yay 

1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
aaıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl tetekkül 
ebniılerd ir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı

mından rolleri ne olmuştur 1 
iV) Bu ara tırma neticesinde: 

A - Türk dili kökleri ve, 
B - ~ürk diJi ekleri, ve, 

C - Türk sözlerinin teşekkü
lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

Yukardaki on ikinci tlil anke
timize okurlarımız.ın verecekleri 
cevablar, gazetemiz yazı işleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 

ederiz. Şimdiye kadar aldığımız 
ceoabları sıra.ile koyduğumuz. gi
bi bundan böyle dP. koyacağız. 

Tefrika: 65 
yemiş olduğu yumruğun ateş gibi yanan _izi 
duruyordu. Tatlı bir katiyetle cevab verdı: 

- Size söyliyebileceklerimi söyledim. 

ediniz. Yani hakkımda nasıl hüküm v rirse
niz veriniz. Fakat hiddetini.z içinde bana bir
arz dostluk gösteriniz, hem güneşli hem rüz
garlı sonbahar havalan gibi ekşi ve tatlı bir 
hatıra bırakınız. Ben buna layıkım. Hayatı· 
mzdan gelip geçmiş olan zevkli ve şuh zi
yaretçiye karşı sert olmayınız. Benden ne
reye gittiği bilinmiyen, kederli bir yolcu ka
dından aynlır gibi ayrıhnız. Aynhşta her 
zaman ne kadar hüzün vardır 1 demin bana 
kızmıştınız. Bundan dolayı size itab etmiyo
rum. sadece ıstırabını çekiyorum. Bana kar
şı yüreğinizde biraz sempati saklayınız. Kim 
bilir? İstikbal her vakit bilinmez .. müphem
dir, karanlıktır. Kendi kendime diyebilirim 
ki size karşı iyi, sade ve açık yürekli idim, 
ve siz de bunları unutmadınız. Zaman geç~ 
tikçe anlıyacak ve affedeceksiniz. Bugünden 
biraz merhametli olunuz. 

Lö Menil, ~ok sakin, Terez'e baktı. Akh
na bir düşünce gelmişti: bir karar vennişti, 
mesele sade idi. Affediyordu, unutuyordu, 
yeter ki hemen kendisine dönsün. 

ULUS' un roma111: 

Kırmızı Zanbak 
J FRANS 

Yazarı: Arıaro. n· Nasuhi BAYDAR 
Türkçeye çevıre . • 

·li Terez'in üzenne a~ 
Kolları hırslı, a~eş 'k ·çı'nde buz gibı .. 1 1 kor u ı ' 

tıldı. Terez, goz .er. 
hiı nefretle onu ıttı· ve. 

Lö Menil anladı, durdu! d~İ. 
- Senin bir aşıkın v~r ··ne ig~·di ve son-
T a başını onu ' 

erez yavaşç. k ldırdı. 
ra cidclie- ve sessıı, gen~.~ a··ne omuzuna ve 

~ ·· gogsu , 
O zaman, Terez ın el 

11 
geriledi. Göz-

yüzüne vurdu. ve utancın a du Parmakları 
lcrini önüne dikmiş, susuy~r rnirlrken elinin 
dudaklarında, tırnaklarını t ~ p kanamakta 
korsajdaki bir igneden. ~1~.1 1 

kanapeye attı, 
olduğunu görd~ .. ~endınıdı ır kayıtsız \ e dü
cebinden mendılını çıkar ' 
şüncesiz orada oturdu kaldı. b dik ve sol-

Terez, kapıya dayan~ış, =~ni çıkarıyor 
gu~, ~özle:i ?a~~n, rırtı k~nı düzeltiyor
ve ınsıyakı bır ıtına ıle şap kiden kendi-
du. Buruşturulan kumaşları~ ~~erek Lö Me-
sine haz veren hışırtılarılll ışı 'bi. 

·ı . d' T baktı ve çıldırmış gı .. 
nı tıtre ı. creze .. 1 b bilmek is-

- Kim olduğunu soy e ana, 

tiyorum. b z vüıünd 
Terez kunıldamadL Bem cya ' 

A ruk bana daha başka bir şey sormayınız. 
Boşuna sormuş olursunuz. 

Lö Menil ona, hiç gıönnemiş olduğu za-
lim bir bakışla baktı. 

- Oh, hayır, bana adını söylemeyiniz. 
Bulmakta gücliik çekmiyeceğim. . .. . . . 

Terez, karşısındaki için kederlı, oteki ıçııı 
tasah sıkıntı ve bıkkmhk içinde, ve bunun
la ber~ber esef siz, ısurabsız, teessürsüz, ruhu 
başka taraflarda, susuyordu. :(erez'in için· 
den geçenleri sanki anladı. Onun bu kadar 
sakin, bu kadar soğuk kanlı oluşuna kızarakt 
kendisinin olduğu zamankinden daha başka 
ve başkası için güzel bularak onu öldürecek 
gibi oldu, ve, yüzüne bağırdı: 

- Defol 1 defol 1 
Sonra, tabiatinde olmıyan bu kinciliğin

den kendi de yorularak başını~ avuç .. lannın 
arasına alıp hüngür hüngür aglamaga bas-

ladı. 
Bu ıstırab Terez'e dokundu, onu teskin 

edebileceğini, vedaı tathlaştırabi.l~c~ğini 
umdurdu. Belki aynhşlannm t~sel.lısını ve
rebileceği ihtımalini aklına getırdı. Dostc;a 
ve inançla gidip yanma oturdu. . ,.. 

_ Dostum beni ayıplaymız. Takbihe .ıa-
kım ve daha ziyade acınacak haldeyım. 

l~terseniz ve hayatm oy~ncağı ol~ ~a~allr 
bir insan istihfaf edılebilırse benı Jstihf af 

Lö Menil dinlemiyordu, yalnız sesin ber
rak akuğı bu sözlerin okşayışı ile sükunet 
buluvordu. Zıplıyarak: 

- Onu sevmiyorsunuz. Beni e\riyorsu
nw:. Şu halde? ..• 

Terez tereddüd etti, üstilne düşmedi: 
- Ah l sevdiğini, yahut sevmediğini söy

lemek, bu bir kadın için, daha doğrusu be
nim için kolay ş y değildir. Çı1nkU ba'>kala
rının nasıl yaptıklamu bilmiyorum. Fakat 
hayat lutüfkar değildir. İnsanı atarı iter, 
yu arlar ... 

- Terez onu sevmiyossunuz, değil mi? 
Yapuğımz bir hata, kendinizi kaybettiğiniz 
bir dakikada, çok kötü ve manasız bir şey
di ki bir zaaf anında, kendinize malik olma
dan, belki de şaşkınlıkla olmuştu. Onu bir 
daha gönniyeceğinize yemin ediniz. 

Ellerini tuttu: 
- Yemin ediniz bana. 
Terez, dişleri biribirine kinetlenmiş, su

ratı asık, susuyordu. Lö Menil onun bileğini 
sıku. Terez bağırdı: 

- Cannnı acrttmız. 
Bu sırada, öteki, gayesini gözden kaçır

mıyordtL Terez'i masaya kadar sürükledi· 
masanın üzerinde ç şid çeşid f ırçalann ya~ 
nında bir şişe mürckkeb ve sayısız pencere
li otelin mavi ile basılmış resmini taşıvan 
mektub kağıdlan vardı. 

- Size söyliyeceklerimi yazınız. }Vır u
bu ben ona yollatırım. 

Terez mukavemet gösteriyordu. C'nu 
dizleri üzerine yere diısürdü. Terez gunır'u 
'e- sakin: 

- Yapamam, yapmak istemem. 
- Niçin? 
- Çünkü... bılmek mi istiyor~llnt! ·? .•• 

s_ünkiı onu seviyorum. 
CSl ııu v· r'ı 



SAYIFA 6 

ARTIRMA HAFTASININ ALTINCI GÜNÜ 
-·.-------

B. Şükrü Saraç. tasarruf hayatı

ntıızda aaliyenin rolünü anlattı 
( Bafı l. inci sayf o.da) 

t.u.di bir mülahazayı söylemeğe tah
s-ia edeceğim. Şimdiden haber vere
.rim ki her iki mevzuun tasarruf haf
laJI ile sıkı :sıkıya alakası olduğuna 

kaniim. Bu iki mevzudan birincisi 
"Meıhut cürümler kanun 13.yihası"

d«r. 
Tasarruf haftaı;ının yarattığı a.

heokli çalışmaya adliyenin de karış
l•Uf bulunduğunu size haber vereyim. 
SanıJ.tı, kanunun tatbiki olan adliye
nin bu çalıtmaya bir kanuni-. katış

mq olmasında şüphe etmezsiniz. 
iktııadın en esas&ı prensiplerinden 

birinin çalışmada en az emekle en 

çok randıman almak olduğunu bilir
-'•iz. lıte bazı ceza davalarını basit, 

·.seci ve pratik bir muhakeme usulüne 
"ti.iti tutan kanun projesiyle bu pren
ait.e uygun bir sistem kurulması dü

püııaülmüıtür. Davaları sür~tla ne_tic~
leaclirmek maksadiyle teldıf edilnuş 

".tan bu projenin adliye encümenin· 
İeki müzakeresine iyi bir tesa.düf e
seri olarak tasarruf hafta:unın ilk gü-
11ünde başlanmı§ oluyor. 

Encümen ve meclisteki tetkiklerle 
daha iyi ve daha uygwı bir hale ıre· 

. leceiinde şüphe olmayan kanun pro· 
ie•İnin ana hatları tunlardR": 

Me§hut cürümlerde zabıta, yaka· 
ladığt suçluyu ve delilleri derhal cu
muriyet müddei umumisine götür· 

ekle mükellef olacak: cumuriyet 
üddei umumisi mevcut delillere gÖ• 

e amme davaaını açmağa lüzum gör

ÜfiÜ takdirde iti aynı gün vazifeli 
abkemeye sevkedecektir. 

Projenin mevzuuna göre •uçlardl\ 
a11ıl olan, muhakemenin de ıuçlunun 
yakalandığı gün yapılarak bitirilmiş 
4'1masıdır. Bu kaidenin yalnız iki is

tisnaıı vardır. 

Müddei umuminin auçun bu kanu-
un ıümulüne girip girmediği veya 

.amme davası açmak icap edip etme• 
diği hususunda tereddüde düımesi bi
rinci istisnadır. Bazı zaruri sebebler 
dolayısiyle muhakemenin bir celsede 
intacmın mümkün olamaması ikinci 
istisnayı te§kil eder. Birinci halde cu
muriyet müddei umumisi mütemmim 
bazı tahkik muamelelerinin icrasına 
lüzum gördüğü takdirde suçluyu ni
hayet bir ~ün sonra mahkemeye sev
ketmekle mükellef tutulmuş ikinci 
halde işin en çok üç gün sonraya te
hirine cevaz vermiştir. 

Projenin teknik esaslarına gelin
ce: bilirsiniz ki ceza işlerinde usul ka

ideleri bir taraftan suç işleyenin kısa 
bir zamanda ve derhal cezaya çarpıl

me.smı öte yandan yakalanan maznu · 
nun suçlu olup olmadığının esaslı ve 
bitaraf olarak tetkikini temine yarar. 

Bu kaideler biribirine muhalif iki 

menfaati cemiyet:n ve ferdin men· 
fe.atini telif etmek fikrinden doğınuş 
ve bu iki zil menfaatler arasında bir 
muvazene temini muhakeme usulü ka
nunlarının mevzuunu teşkil eylemiş-

tir. 
Bazı hadiselerde delillerin derhal 

tespiti mümkün suçun kimin tarafın
dan iılendiği zahirdir. Bu hallerde 
giri.ft i~lere tetkik edilen mehil ve mu
ameleler faydasız ve hazan da zarar
lıdır. Meşhut suç vakaları bunun ~n 
bariz misalini teşkil eder. Bu vaziyet
te yakalanan kimsenin şuçu işlediği 
e!·aer ahvalde aşikar ve hatta bu hu
~usu ikrarla da teeyyüt eylemiş olma
sma rağmen ceza usulü kanununda 
mevcut şekil ve muamelelerin icraSJ 
tahkikatın faydasız olarak uzamastnı 
icah ettirmektedir. BÜyle bir halin ta
bii neticesi işin lüzwnsuz yere gecik
mit ve cezanın tesirini o nisbette kay

betmiş olmasıdır. 

işte yüksek encümenin bu hafta 
tetkika başladığı kanun projesi bu 
vaziyete nihayet vererek yurttaşlara 
seri bir adalet temini hedefine imkan 
nisb e tindc erişmek İstemiştir. Esasen 
ceza mevzuatımızın ruhu ve cemiye
tin menfaati de suçun İşlenmesiyle 

sııçlu ... un cezalandırılması arasında 

geçen zamanın uzamamı~ olmasını 

icab ettirir. Suçlunun derhal ve uzun 
zaman geçmeden tecı:iye$tdir ki ce · 
z-..ının ga >esini ve ibret verki tesirini 

temin eder. Bugün mer'i olan mev
zuata gore delilleri hemen tespit e
dtlmiş olan vakalarda dahi maznunun 
ve onunla birlikte mağdur ve bütün 
şahitlerin ilk once polis dairesine ora

dan müddei umumiliğe, ilk tahkika
ta tabi i,lerde ıstintaka ve nihayet 
mahkemelere ıı.evkleri İcab eder. is
tintak muameleleri talepnamenin tev
diinden sonra başlar. Müddei umumi 
tarafından dinlenmiş olan şahitlerin 
sorgu hakimliğinde yeni baştan ifa
deleri ahnır, bunu müteakip evrak 
müddei umumiliğe tevdi olunur. Müd
dei umumilik iddianamesini h.s.zırlar, 
karar hakimi iddianamenin bir sure· 
tini maznuna tebliğ ve itiraz müdde

tinin geçmesine intizar eder. 
Bazı hallerde maznun tarafından 

vaki talep ve muhalefetler hakkmda 
.,orgu hakiminin vereceği karar aley
hine acele itiraz yoluna müracaat im
kanı da vardır. it bütün bu safhalar
dan geçtikten aonra nihayet mahke
meye intikal eder. Maznun, magdur 
ve bütün Jahitler yeniden durupnaya 

çağrılır. 

Yeni proje bazı husu:slarda bütün 
bu mehil ve muameleleri ortadan kal· 
dırarak işin doğrudan doğruya ve ay

nı günde mahkemeye intikalini kabul 
etmekte ve mahkemede de bir kaç is
tisnadan katı nazar davanın bir gün
de bitirilmesini istemektedir. 

Medeni memleketlerin çoğun~a 

tatbik edilmekte olan bu usul büyÜk 
meclisin tasvibinden sonra türk adli
yesi tarafından da tatbika başlanacak ve 
böylece maznunları, ~ahidleri, Labıtai adli 

yeyi aylarca meşgul eden bu meşhut 
curüm vakası ekser ahvalde bjr gün
de ve nihayet üç günde ha lledilmi§ o

lacaktır. E.velce aylarca mesaiden 
sonra vardan neticeye bu defa bir 
günde va11l olmak suretile tasarruf 
edilen zamanı hususi şah1slar istih· 

sale yatıracaklarını, zabıta ve adliye 
c\hazları da bunu ellerindeki diğer 

;,!erin sürat ve infr•amla göı·iilm~sine 

tahsis edeceklerini umduğum için bu 
kanun layihasını devlet makinemizin 
bir ileri adımı telakki ettiğim kadar 
tasarruf haftasanm da ruh ve mana
~ına cok uygun buluyorum. 

lkinci mevzu da iktısat bakımın· 

dan ınuvazenelerdir: 
lktrsat bakımından dahi gerek 

fertlerin gerek cemiyetlerin sıhat ha
li muvazeneli haldir. Onun için bütçe
de muvazene aranırı ithalat ve ihr.A · 
catta muvaı:ene aranır, tediye ve me
huzatta muvazene aranır, istihsal ve 
istihlakte muvazene aranır, yalnız bu 

mev7.ulaıda aranan muvazene terazi
n"n her iki kefesinde bulunan ağırlı
ğı azaltmak yolunda değil, çoğalt

mak yolunda olanıdır, ancak böyle 
olduğu zamandır ki fert ve cemiyet 
terakki yolunda yÜrüyor manasına 

gelir. 
Bir muvazene aranırken hacim

lerin, sikletlerin bir veya birkaç st>ıı~ 
e\•elki hacimıEr ve sikletlerle muka
yesesi yapılmakla beraber daha ziya · 
de göz önünde tutulan esas bu hacim 
ve sikletler kıymetlerinin para ile ifa
desidir. Gerek hacim gerek siklet v~ 
gerek nakit esasına müstenit muva
zeneler az çok bir kıymet ifade et
mekle beraber hakiki muvazeneyi 

göstermekten alelekser uzakhrlar. 
S<:;zü sağıtmamak için bu muvazene· 
lerin hepsinin anası olan "istihsal ve 
istihlakte muvazene" esası etrafın

da dolaşalım. 
istihsal ve istihlakte muvazene birac: 

evvel t1öylediğim gibi her iki tı:ı'"afta a

zaltma veya her iki tarafta çoğaltma 

yapmak suretiyle temin edilir. İktisadın 

fertten ve cemiyetten beklediği muva
zene her ikisini de mümkün olduğu ka -

dar çoğaltmak suretiyle temin edilen 

muvazenedir ve ancak bu şekilde mu
vazeneyi temin edebilen fertler ve cemi

yetlel·dir ki terakki yolunda emniyetle 

yÜt·üdükleı·ine kani olabilider. Hel· gele n 

her geçen seneden daha fazla istihsal v~ 
istihlak edebilmek o cemiyetin ve ferdin 

istikbali için emin ve haznlıklı biı· de\'· 

reye girdiğini göst~riı· ''e ikb"Ua · bir 
memleketin zengnliği de budur. Oahn 
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lngilterenin politikası değişmiyor 
B. Eden Cenevrede Onsekizlerin politikasını 
giidecek ·İngiliz kabinesi itimad istiyecek 
(Başı 1. inci sayfada) 

men tekzib olunmaktadır. 
İıtçi partisinin parlamento grupu 

Avam kamarasının perşembe günkü 
toplantısında Paris sulh şartlarının 

derhal reddedilmesini istiyecek ve bir 
ademi itimad takriri verecektir. 

HH. tuval ıw Eden Cenevre)·e 
~iltilct". luıl)ra delcp'' 

~iindermiyo,.. 
Londra, 17 (A.A.) - B. Eden, Ce

nevreye konsey huzurunda 18 ler ko
mite&indeki hareketinin aynı hareke- · 
ti ta.kib etmek memuriyetiyle gitmiş
tiı·. 

Paris, 17 (A.A.) - B. Laval bu 
akşam saat 23.20 de Cenevreye hare-

. . . 
ket etmışhr. 

Roma, 17 (A.A.) - Salahiyettar 
mahfillerden öıtTP-nildiğine göre, İ
talya milletler cemiyeti konseyine de

lege göndermemiştir. 

Paris, 17 (A.A) - Bu sabah top
lanan mebuslar meclisi ticaret vt' ha
va bakanlıklarmm büdcelerini kabul 
etmiştir. Meclis bundan sonra dış i~
leri büdcesini görüşmeğe başlamış -

az istihsal ederek daha çok istihlak et

mek inkiraz yolunu tutmuş ferdlerde ve 

cemiyetlerde görülür. Bu bir hastalıktır 
ki böyle olan fertlere ve cemiyetlere 
·•Asyalı gibi istihsal. Avrupalı gibi is -

tihlak ediyor., derler. Osmanlı İmpara

torluğu fertleri ve cemiyeti bunun güzel 
bir misalidir. Biraz evvel bahsettiğimiz 
daima daha çok isthsal ederek daha çok 
istihlak etmek suretiyle muvazeneli biı· 

ilerleyiş sıhat ve terakki alametidir ki 
avrupah ve amerikalı ferdler ve cemiyet

ler bu yolun yolcusudurlar 
Bir de üçüncü şık vardır ki, o d11 

daima çok iatihıı.al etmek ve fakat istih

lalci o nisbette arttırmamak. Japonlar ta . 
rafından tutulmuş olan bu yol yani av· 
rupalı gibi istihsal ederek as yalı gibi is · 

tiblak etmek yolu daha süratle terakki 

edebilmek ve daha çabuk zenginleşme!< 
imkanlarını verir .Ancak bu yolda bil 
hassa cemiyetler için çok ince ve hesap· 

h hareket etmek ve istibsalatın istikame 
tini içtimai bünyeye göre mütemadiyen 
tertip ve tanzim eylemek lazımdır ki 

muvazenenin bozulmasından doğan buh · 
ranlardan mümkün olduğu kadar içti -

nap kabil olsun. 

Esasen istihsal ve istihlake muvaze 

ne. ithalat ve ihracatta muvazene dedi
ğimiz r.aman ve bu muvazeneyi temin 
eden rakamları gördüğümüz zaman bil

memiz lazımgelir ki ekser ahvalde bu 

muvazene zahiridir. Hakiki bir muvaze· 
neyi bulup tesbit etmek çok müşküldür. 

Ancak muvazeneyi gösteren rakamların 
müfredatı yakından takip edildiği zamaıı 
görülüı· ki bu muvazeneyi teşkil eden 

binlerce anasırın üzerinde ayrı ayn tel· 
kikat yapmak ve ona göre hüküml <> r çı · 

karmak zahiri muvazeneye rağmen mu · 

vazenenin ne tarafa doğru bozulmuş oL 

duğunu anlamak kabildir. Bilhassa itha· 

lat ve ihracat, istihsalat ve istihlakat 
mevaddım teşkil eden anasırın kıymetioıı 

gösteren rakamlardan daha ziyade o un

surların ömürleri ve cinsleri daha büyük 
bir rol oynar. Bu fikri daha canlı göste

rebilmek için her türlü şartlan müsavı 

olan iki kahve memleketi tasavvur ede-

lim: Bu iki memleketin hudutları hari

cine aym mikdarda ve yalmz. kahve ih. 

raç ettiklerini de fatzedelirn. Gene farz

edel_im ki bu iki qıemleketten biriai çı • 

kardığı kahveye mukabil senesi içind~ 

istihlak edilecek olan şarap ve şampan
ya satın almaktadır. Diğeri de makine 

motör, ray gibi ömürleri uzun ve sürat

le istihlaki mümkün olmıyan malzeme 
getirmektedir. Her noktada tamamen bi

ribirinin aynı olarak işe başlıyan bu iki 

memleketin bu yolda rubu asn· yürüdü. 
ğünü farzedel·sek bunların birincisinde 

25 senelik neşe ve sarhoşluğun yoı·gun

luğunu, diğerinde de 25 senelik makine
lerinin canlı gürültülerini ve milletin 

sağlam vadığını duyarız. 25 sene evvel 
bit·biı·inin aynı olan bu iki· memleketin 
25 sene sonra birinin avrupaldaştığı ~ 

tir. Bu vesiyle ile söz alan başbakan 
ve dış işleri hakanı Bay Laval Mil -
Jetler Cemiyt-~:.-1e sadık ve İngiltere 
ile mutabık olan Fı-ansanm harbı 
durdurmağa ve anlaşmazlığın Av -
rupaya bulaşmama.sına çalıştığını 
söylemiş, Jtalya ile olan dostluğu ha
tırlatmıştır. 

Fransız -- İngiliz plan mm, iki 
memleketin sarfetmiş olduklan gay
retin hududunu gösterdiğini anla -
tan B. Laval, mebusların bu husus-. 
ta harekatını gayet iyi ölçüp biçti
ğini takdir edecekle.~İni söylemiş v.e 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

" -- Sulhtan bahsediyorlar, ben de 
sulha hizmet ediyorum. ihtimal ki 
uametli olnuyan ve fakat vicdanı -
ma uygun gelen szyasaında kendi 
hesabıma devam edeceğim . ., 

B. Laval ile sosyalist lideri B. 
Blum arasında cereyan eden bir mü
nakaşaden sonra, öğleden sonraki 
cf"lı;ede 8. Blum dı~ sıyasa hakkın • 
daki takririn ayın 20 sinde müza
kere edilmesini teklif etmiştir. Es -
ki hava bakanı radikal sosyalist B. 
Kot da B. Blum'a yardım etmiştir. 

nı diğerinin de müstemlekeleştiğini ve 
ctğlebi ihtimal bunlardan birinin diğeri

ııı 1..umandası altına aldığmı görürÜc!. 
Hc1!buki bu iki memleketin ithalat ve 
ihracat kıymetlerini gösteren rakamlar 

25 İnci yılda dahi mütevazin kalabilir. 

Görülüyor ki muvazene unsurunu göa -
teren kıymet rakamlarından "İyade o 
muvazeneyi terkib eden anasırın her bi
ri ayrı ayrı tetkik ve mütalaaya muhtaç

tır. Ve bilhassa bu muvueneyi temin 

eden anasırın ömürleriyle cinsleri ü'zerİn· 

de durmak, ömürleri uzun cinsleri istih
sali arttıracak mahiyette olanlarını al • 
mak, buna mukabil ömürleri kısa ve da
ha ziyade yalnız istihJake yal·ayanlat·t

nı vermek suretiyle yapılan bit· muvaze
nede birinci memleket daima daha kr~rh 

bir vaziyete geçmiş olur. 

Dahili istihı;al ve istihlakde de· aynı 

yolu tutmak suretiyle istihsal ve istihla
ki tanzim etınek gerektir. Bir taraftan 
ömürleri kısa ve cinsleri daha ziyade is
tihlake müsait maddeleri istihlak eder· 
ken diğet· taraftan ömürleri uzun ve da· 

ha ziyade istihsale yardımr olan madde
leı·i mütemadiyen istihsal etmek lazım
dır. 

Bu yolu tutan cemiyetleri tetkik 
edersek dimağımızda canlanan manzara

nın ana hatları ;jÖyle görünür : Böyle biı· 

memlekette her sene pırnallık ve batak. 
lıklaı· yerlerini Larlalara, tarlalar bağ ve 

bahçelere, bağ ve bahçeleı· de mamure -
leı·e bırakır. Görülüyor ki bir taraftan 
keçi yolları adi yollara. adi yollat· şosa
laı·a. şosalar asfalt ve çimento yollara 

ev şimendüfel·lere münkalib oluı·ken di
ğer taraftan çadırların yerine damlaı·, 

damlraın yerine evleı· , evlerin yerine de 
sıhhi ve mahfuz binalar kaim olmakta. 

dır. El alet ve tezgahları makineleşir, 
makineler de tabrikalaşmada gecikmez. 
Oturan insanların yerine yürüyenlel". 
onların yerine de koşanlar ve ç.alışanlaı· 
geçer. Artık bayat yolları kahvehane ve 

mabet gibi çıkmaza sapmazlar. Bilakis 
o yollar yolcularını mekteblere. spora 

ve kazanç kaynaklarına dökmeğe başlar. 
Böyle bir millette gözlere celbeze yüz · 
lere mana, kollara kuvvet gelir. Böyle 

bir memlekette tabiatın insan iradesi Ö· 

nünde boyun eğdiği görülür. 
Türk milleti gibi tarihe kumandan 

doğmu., bir cemiyete en çok uyan ve en 

çok yaraşan hayat budur. Ve türk mil • 
leti oumuriyet sayesinde bu hayatın içi
ne girdiği günden beri kendini bulmağa 
başlamıştır . 

Büyük kumandan Atatürk'ün Tür -
kiyesi cemiyet halinde bu yolun bir yol. 

cusu olarak hamlelerle yürüyor. Türk 

ferdlerinin hepsinin aynı yolda daha hız

la yürümesi bize bil· an evvel gayemize 

erişmek müjdesini verecektir . 

Onun için her tüı·k arzettiğim istika

mette istihsal ve istihlakmı tanzim edeı·

ken daima tasarruf etmeli ve bu tasarı·u· 
funu süratle istihnt kaynaklarına y.atu·

ınalrdn·. 

Bunun üzerine kürsüye çıkan 
B. Laval Cenevreye Blum'un istedi· 
ği zelil şartlar altında gidemiyeceği
ni söylemiş ve takririn 27 ilkkinun
tarihinde görüşülmesini istiyerek bu 
tarih üzerinde itimad meselesini ile
ri sürmÜ§tÜr. 

Meclis hükümete 252 muhalife 
karşı 304 reyle itimad reyi vermittir• 

Laval'in beyanatını hükü.mel ve 

sağcenah gazeteleri müsaid bir ıekll· 
de karşılamaktadır. 

I wl~·mwı dilekle,.; rıelermi.f?. 

. Londra, 1 7 ( A.A) - Romadan 
gelen haberlere göre, İtalya ~
daki dileklerde bulunacakmıt: 

1 -- Teklif olunan kolonizuyon 
bölgesi Mısır - Sudan sınırlarına a-
dar genişletilmelidir, . 

2 -- Asabı alacak yerde Kwlde .. 
niz üzerinde yeni bir liman kura • 
bilmesi için Habeıistana Eritreden 
geçecek bir toprak şeridi vermek 
mümkündür, 

3 -· İtalyaya İ!letmek üzere veri
lecek bölgeyi Adisababanm doğu • 
sundan geçerek Musavvaya bağll}'• 
cak demiryolu yapdacaktır. 

4 •• Harrarda da İtalyaya ekon4)4 
mik menfaatler verilecektir, 

5 -- Tigredeki kutsal Aksum ~ 
rinin papasları ltalyaya dehalet et • 
miş oldukları cihetle, babeflerin bu 
adamlardan kanh bir surette ÖÇ al
malarına sebeb olmamak için bu f8" 
hir Habe~istana geri verilmemelidir. 

lngiliz mahfilleri bu İtalyan mu
kabil tekliflerinin, bilhassa, İngiliz • 
franıuz akıülamellerini iskandil et • 
mek amaciy le ileri sürüldüğü kana• 
atindedirler. Eğer ltalyanm gerçek
ten dilekleri bunlar ise, ingiliz kabi
nesince hemf'!n reddedilmeleri ihti • 
mali çoktur. B. Baldvin, franıız • 
İngiliz kati tekliflerini bildirmek İÇİ.il 
bu fırsattan istifade edeceği haber 
veriliyor. Dı, bakanlığı çevenleri ye· 
ni İtalyan tekliflerinin nazan iti • 
bara almamıyacağmı söylemektedir
ler. 

Roma, 17 (A.A) -- Havas ajan
smm ayları, İtalyan hükümetinin 
f ransız - İngiliz planına vereceği ce
vabın tanzimini bir müddet daha ge
ciktil'mesi muhtemel olduğunu bil .. 
dirmektedir. Çünkü ltalya hüküme
ti, milletlerarası vaziyetteki son in
kişafları hesaba \atmak arzusunda
dır. 

Büyük faşist konseyinin Lon -
dra ve Pariste dış sıya.sa hakkında 

yapılmakta olan müzakereleıin so -
nu belli olmadıkça bir karar ver -
mesi beklenilmektedir. 

H. (~4:>nılli, sulh projesi lwld ... ·wda 
faahl<ır istedi. 

Paris, 17 (A.A) -- İtalya büyük 
elçisi B. Çerutti, dün öğleden son -
ra B. Laval ile görüşerek, habeş -
İtalyan davası hakkmdaki ingiliz -
fransız projesine dair bazı izahat is
temiştir. B. Laval İngiltere büyük el
çisi Sir Corç Klark'ı da kabul etmir 
tir. 

ROMA'DA 
Me(lml aslrnrin mezarrml<ı 

tören yapıfocak 

Roma, 17 (A.A.) - Yarın meçhul 

askerin mezarı yakrnında büyiik bir 

merasim yapılacaktır. ltalya kıraliçe
si, vatan mihrabının merdivenlerini 

çıkacak ve mihrapta Alyans yüzüğ'ü

nü çıkaracaktır. Büyük muharebe 
dulları ve anaları komite azası olan 
kadınlar, abidenin onünde toplana

caklardır. Bu kadınlar da Alyans yu· 
züklerini verecekler ve mukabilinde 
bakırdan birer yüzük a•acakhnd•r. 
Kıraliçe, bundan sonra bir söy1ev ve
recek ve bu söylev radyo ile yayıla

caktır. 
• 
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l'"ııı ıııııııııııııııı;•~=~a Levazım Amırliği Satın 1 
1 Alma Komi~:vonu ilanları 1 

iLAN . . d · • .yoa ile lf bın hra 1rrymetın e bır 
ıo bin liı:a kıymetinde bir pa 

-., Gcbzede yapılacaktır. .. ü saat ıs de kapalı zarfla açda-
2 - 20 1./ kanun 1935 cuma gun 

alriır. . u 2250 ıirMbr. k 1 -
3 _ Muvakkat ternl~ "eı Jromisyona makbuz arşı ıgı ve• 
4 - Kapalı zarflar bir saat .. . . 

·1 kt" · .. : komisyonda gonbıbrkr. 
J'J ece ır. • ..artnaınesı... . ed·-· bel 

5 istekliler plaı:ı ve r atında kanunun ıst ıgı umum • 

6 : 1ateJrHJer be11i ~n .':::' ii satın alma komisyonuna geJme. 
·· n binHJIJU8 54.f6 gderle lzmitte tume ı-

>erL (3551) 11.A.N fla alına~a.k olan 40000 ki-
-' · ·n kapalı au · ı· K t nJlk birlikJc~..- ıçı 

3
a,ooo liradır ilk temınatı 2850 ıra 

oınıı: \ muhammen ttuan . nil saat 15.30 dadır. Şart. 
lok ~~de y~g25;1 kanun 935 ~a~ ':.atabi?inde verilir. Eksilt-
e sııtnıesı · ~-- ·250 ..... ...,. L.o ı ·ı ~- · w'SI lromisyoDUJIUU~ bld -.eya mtaıup ar! ı.e n~ nu-

• klerin ilk ternınat ~ ndeki vesaikle bırhkte ıhale 
~~, gı~ce .- z 3 ttnciI ınad ~ e~~- eveline kadar teklifname-
-tur -nun.... . . n az bu _... 1 . (3600) 
gijnü vakti muayyenden e komısyommca yerm~ en. 
lerini Fındıklıda .atın alma ı-552cı 

, !fi::uyaçlarma .arfed\lmek ~z~re 
l - Garnizon eratı~ ':nalı zaı-f usulü ile 30-12..935 tarihıne 

~0 kilo :ıeytin t.~n~U k ~5 ek ewltıneYC }ı:oo~)~Uf~· 
müwlif pazartesi gUllU ~ 1ı:omisyooumnıdan gorüle:UU:· 

2 - Şartnamesi her gun zıın amirliği. satın alına omısyonun-
E k 'Jtme Ankara ıeva • 

3 - ıu . B7.W )ıra otup ilk te. 
da yapılacaktır. ytin •aMıimn tutan 

4 _ Abanacak olan .ıe • 
r 25 kuruttur. . teminatı muvakkate veya 

mnı5a~6S~::ı:meye iftira_k ede;:u>p~:r~JU havi kapalı _zarflarını k~
banka mektupları i~e teklıf .ıne~ saat 14 de komısyoaa vermış 
nunun istediği ~kılde. tc;:ı) ı-5601 
bu1unmaJarr mecburfdır. tLAN · · al·._..ak olan 

. .._, · bavwanatı ı~ın -
~ b rblUen ~ - =- · ~ 1Ad;:;,::-.a-l b ı koaıutanlı&1, 1 ~ pahah goru --&~n 

ı -;- s~an u lafa nriJen fıat uınartesi günü saat 12 dedır. = ~'°J,11 zarfla 4 z. ~inuıı/9~ ctecdİnatr 2553 ~;~'!'· Ş~-
ap tarı 3404S ıiradn°· , bilinde .enlebilır. Ebilt-

•v~n tu dan 250 kuruıJ mu a mektuplan iJe 2490 
muı komısy~lk tenıinat snakbuZ. vey k" esaikle birlikte tek
meye gireceklerın ı üncü maddeJerınde. ı \ dar fındıklıda sa. 
..naralı kanunun 2. 3. bir saat evvelıne a 
JifnaımeJ.erini ihaleden en r:eıeri. (3684) 1-5660 . 
tm alma komisyonuna ve 

ı tLAN d"l k ti e . . . !arına sarfe ı met zer 
rn senehk ıhtıyaç ı - 4 ı 936 tarihine 

1 - Garnizon eratı~ kla alınacaktır. pazarLeıgı ~-Amirliği sa-
35 bin kilo sabun paza~. 1 saat l ı de .Arııltata vazı 

· .. nu 
mıieadif cumartesı gu ıJacaktır. · 'liir 
tmalma komisyonu.nda yguar,n kornisyo~uzda goru ·na~ı muvakka· 

2 -· Şartnamesı her ı 1200 lıra ohıp temı 
3 - C'.'-.ı..··-un mecınu tutart . 

O>dlUUU • • n ve saatte teını· 
tıesi 840 liradır. . itak edeceklerin muayyen ~r levazım amirJi-

4 - Pazarlığa ışt a bank mektupları ı e l 5665 
natı muvakkate makbU.Z vey "racaatları. •3688) -
v• -~ _.._4 koaıisyonuna ınu ..ı 
gı _.... --- _...,_ 

woNDERBA~ 
F anci• - :r>olera .Qel Rio 

Kay r onı•ır I 
2 

... --•Yalnız 

AS 
KJ~LMiN 

HAS KALMİNDİR. 
. _ Romatizma. Grip, Nevralji, eeıteye kattı 

Baş, dış agnlaıı, . · 

HAS KALMİN kulJ~ı~ız~ f tr t A YNi yapıtmnanııştır. 
Çotr TAKL1D edihntşttf', a 3 

1 

ut.us 
5 

smsa••a• Bayanlara 1\lüjde: 
Saçların çatlamak ve dökülmek tehlikesine karşı Avrupa. 

dan aon siat~m buharlı daimi Undelesiyon makinesini getirt· 
tim. Bu makina ile kıvrr1an saçların en müşkül pesent bayan. 
lan memnun eder. 

1-5459 
Bankalar caddca 42 N. 

berber Yusuf T: 395) 

4
' F ( RS.ı.ı\ T" §'fTLyLTJ 

Ucuz ve temiz möble 
Dayanıklı ve zarif lıir oda takımı. kanape, koltuk ve san 

dalyeler satılıktır. 
1stiyenlerin Çocuk Sarayı bitişığınd" HİMAYE! ETFAt. 

APARTIMANI .. ucust Bay İzzete mtiracaatlarr 1- 'i~98 
ii§4ii#&jlf##§: :a.yıyıy.t+ı+ı+ ... yıyıil*§ 

İmar müdürlüğünden: 
Kimden ıstimlak Muhammen bcdc:l 

n:Jildiği Mahallesı Sokağı Adcı No. Parsel No. Lira 
Mustafa Hatuniye Yeni şar 184 28 75 
Zı>ynep ., ,. ı 84 29 .50 
Yukarda k, ydı çıkarılan hanelerin enkazı 21. l incı kanun 935 

cumartesi günü saat on besde hilmüzaycde satr1acagından taliple
rin İm~ Müd~rliıgı.indeki lı:omisvona müracaat lan. (3601} 1-5537 

fapu ve kada~tro geıu_.I müdürliiğii 
satınalma komis onundan: . 

Çj,ps.\. Mikdarı, İhale tarihi. muvakkat teminat nıikdarı. mtina
kasanın tarzı asağıda bildirilen tarihte Levaz.ım MüdiırHiğijnde 
ihalesi yaprlacaktır. Muvakkat teminat akçesiJe birlikte taliplerin 
komisy~ gelmeleri ilan olunur. (3652) 

Cinsf Mikdarı fhalç tarihi gunü 
Dairede mevcut nümunesi 65 19-12.935 perşembe gunu 
veçhile. Karyola saat 14 
Mtn,aJıket teminat Münakasanın Tarzı 

Mikdarr 
Lira 
67 Aleni 

1-5624 

Karacabey Harası müdürlüğünden: 
Harada yetişen safkan ingiliz 1934 doğumlu dört tayı aleni 

artırma usulile satılacaktır. Satış günü 31 kanunuevel 193~ salı 

günü saat on beştir. Teminatı muvaıkikate olara.lı: (yüz yetmiş) lira 
alınacaktır. İste-kliJerin satış giınü Harada bulunmalan itan olu-
nur. (3036) ı;_,ssss 

jlfaJiye V ekaletinclen: 
l - lfü, Yarım, Çeyrek kilol~k olma:k üzere cem'an "23000" şı

::ıe yazıl~rJrtan som• &iyaJ:t olan yedi manwlftz mlkelrkep lrapaJı 
zarf usulü ile satın almacaktır. 

2 - Satın alınacak malın bedeli 4620 lira tahmin olunmuştur. 
3 - Şartnamesı merkezde krrtasıye müdürluğünden, lstanbt:ılda 

Dolmabahçe kırtasiye deposu baş mcmurlugundan alınacaktır. 
4 - isteklilerin 346 lira 50 kuru luk teminat mektupları ile bir. 

Hkte 25..12-935 tarihine teaadiıf eden çarşamba giıni.ı saat on beşte 
Mahye Vekaleti kırtasiye "Müd rlu;ün~ mütcşekkH kom'syona 
m:.iracaatları 13576) 1-5540 

Dahiliye Vekaletiııden: 
Vdtalet müstahdemlerine yaptırılacak en a agı 62 takım dbist 

ile 62 ad~ paltonun dikim işi açık ckailtmeyc konmu§tur. 62 takı
nm mltbammen bedeli 992 liradır. Eksiltme 23-12-935 tarüaindc yar 
pılacaltu. Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün •ellalet ek
siltme lromiayonuna. eailtmeye gireceklerin de % '1.S teminat mak. 
buzlariyle birlikte 23-12.935 tarihinde saat 15,30 da ek.ailtme ko. 
misyonuna gelmeleri. (3591) 1-5543 

Sayın Ankara 
halkına 

Belediye Su işleri ~lüdürlüğünden: 
Kış geldi, geceleri hattii gU.D<lilzleyi sular donmaya başladı. 

E., Jerinde, mağazalarında su tesıaat~ bu1unan1ann borularını ve su 
saatlarını dondan muhafaza etmelen ge.rektir. Bunun en kolay ça. 
resi su saatlarrnın sandıklarını saman. ot gabi soguğu az nakleden 
nesnelerle deldurmaktır. Geceleri ıuyu saatten evvel kesmek de 
boruların patlamaması ~çin en iyi. tedbirdir.. . 

Ankara su tesisatı ışletme tahmatnamesınc gore Mı aaatlarmda 
dondan husule gelecek zararların tazmın ettırileceği saym halka 
ılan olunur. (3613) 1-5563 

Manisa valiliğinden: 
ı _ Manisa • Akhisar yolunun 34-+-440 • 42+860 ıncı kilomet

releri aramdaki esaslı tamiratı me.cut prtnameye göre 25040 lira 
54 kW'U! muı..nmen bedel Burindrn kapalı zarf usulıyle ekailt
meye konıılmuıtor. 

2 _ Bu i§e girecek olan müteahhidin (yapacağı yolun hendek, 
banket kaldırım, silindir ve saire kısımlarmı fennen lazım . olan 
şekıld~ noksansız tamamlamak fizen götUri bir bedel teklif etmesi 
şarttır. Bu suretle ibateden ~ra biç bir suretle fiat zammı ve 
ilheJ hfJf letemelr baktmır haı.z ehnryacaktrr. 

3 _ şartname vesair evrak 125 kuruş bedel mukabilinde Nafıa 
Bqmilhendisligindeıı alınacaktır. 

4 _ Eksiltmesi ikinci kinunun · çündi cuma giinil saat onbir 
buçukta Manisa büldimet konağında vılayet daiıni enc~n.i oda
sında yapılacaktır. 

~ _ Muvakkat tt_ımnat miktarı 1878 lira dört kuruttur. 
6 _ Eksiltmeye gireceklerin bnun dairesinde ha.zırbyac:aık.. 

lan kapalı nrfıD içi,.e bu yılın Ticaret od sı vesikasını da koy. 
m-:: . ı prttır. . 

7 _ 'teklif ınektuplarınr ıhale gtinil & at on buçuğa kadaı Ma-
nisa Dahni encümeni odasında Reieliğe v rlJmesi prttır. 

8 ..,.. Bbfıtn1e işled 2490 sayılı kanmıa gare yapılacaktır . Ka.
nuna u~IJflll teklif ve ~\\raca.atların kabul edihniye«ği hu. p"ha-
nur. (!GSO) 1-5658 

SA)lfA 7 

"'""" 
J. Genel komutanlığı Aııkara 

satın alma komisyonundan: 
ı_ - Mevcut evsaf ve şekil örneğine uJ gun ( 60) tane tevhit Se. 

merı açık eksiltme usulü ile 24-12-935 :.;alı giıniı saat (10) da satın 
alınacaktır. 

2 - Bir Tevhit Semerine (25} lira deger biçilmış ve ılk temi• 
natr (11.250) kuruştan ibaret bulunmuştur . 

. 3 -. Eksiltme Ankara Jandarma genel komutanlıgı kurağuıda.. 
kı komısyonca yapılacak ve şartname para&ız komisyondan alına. 
caktrr. 

4 - Eksiltmeye girmek iatİJenler vaktındcn evvt:l vesilta ve 
temınat mektuplarını komisyona vermiş olmalarr. (3572) J-5513 

İstanbul Milli Emlak müdürlüğünden.: 
Beyoglunda eski caddeı kebir ~ni f st•klıU caddcsının en ı lek 

ve şerefli bir yerinde bulunan ve halen C:2 t~sar y poli merkezi 
olarak kullanılan 277 numaralı kargir bina ile altmda i cfü!tk nlar 
parası pe:şin ve nakit verilmek şartiyle 9:t4e~ doksan bir bin dört 
yüz seksen iki lira muhammen bedeJ ü e ;nd :ıo ız 935 pazartesi 
gunü saat on beşte kapah usuli e satıl?.ca}ttır İsteklil rın 6862 u. 
ralık tem~~at mcktuplar~vle tek1ifnamel .. riru, söziı geç n giınde 
saat on dorde kadar eslu defterd rlrlf :.>İn~smd topkman komis-
yon baskanlıgına vcrmcle-d (7472) ' 1-5392 

Z.nıguldak l Tı-haylı ğ.Wdan: 
2rıo Lira ticreth Uray Miıhendisli;,ıne ns kli Muhcncl' l rin 

imdiye kadar cahştıklarr yerleri bildirır .f~t.Qgraflı di kçel rıyle 
bi •nri kanun bitimine kadar Urbayhga ~fllpnalı;ın il n olunur .... 

(3 12 1-5~64 
1,. ,,,, , '-;: 

1: ... " 1 

• il •, AJıkara il.hav lı~rulan:· . 
. . '. . . '·t<•r 
1 - 1 smet paşa Kız Enıtitusu için ~t\D f.\ nacall; kumat.)a,rıp.. 

aşağıda isimleri hizalarında miktarı Ye 1'd1tr metresının muba · 
men fiatlan gösterilmiştir ' "' 

2 - Numunelerini g-örme~ istıvenler o~u1a .muracaat edebilırla. , 
3 - Açık ekıiJtme ve ihalesi 26.12.935 peTSembe gimii saat 'ıı ' 

de okullar ıayrşmanlrğrnda yaprlacaktır. 
4 - Teminat (53) lira (25) kuruştur. 
5 - İlan bede1i müşterive aittir 
Fiatı 400 Kr. 150 genisHginde Ucıvert vim ti 109 metre 

" 550 Rei mantoluk NO ,. 
( !565) 1-5480 

Parasız Vapur 
enk~ zı v_triliyor · 

l\ludan) a Belediye~nden: . 
. ~ - Mudanya fimanında yarısı dcııiz,j~de ve yarısı dışında 

sah1le 50 metre mesafede bulunan batık 1\ig~ vapuru ı man temiz,.. 
lenmek ve çıkar~ak enkaz tamanıile ükar.ana' ~ ~ '14t • 
tekUsine paraaıa verilecektir. ."T~"fS""" ~ * 

2 - Çıkacak enkaz giımruk Ttmu~ db1 hıtuluuyacaktır 
~ - lstekliJer .22:12.~935 paza~ gunu ~t' 15 de ~ ediye. encl

menıne, şartnamesını gormek istıyenlel'İti • h r bele~ıyeye bafo 
vurmalannr veyahut mektupla ist(nildıgi .t.a.ltd. de adreMerine pos.. 
ta ile yo11anr1acagı ilan olunur '3560) J-5462 

1936 Yılbaşı Hava kt.ınunu 

Büyük piyang0&1 

büyük ikramiyesi 500 ,000 Hndır. 

Ayrıca: 200.000., 
30.000, 25.600, 

100.000, 5°().0CMl.ı 40.000 
2fl000, 15.000. 10.000 

liralık ikrami7elerle Ciiç) adet 100,00() 
liralılı müWat •archr. 

Keşide: Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler: (2,5), (5) ve (10) lirahktrr . 

Vakit kaybetmeden hemen hilerinizi ahnız ... 

Ankard belediyesi su ~leri direk .. 
törlüğünden: ,.. 

1 - Su İşleri DirektbrlUğü için 6 ton JQ.ilçe kurşun ve 1700 Jd-. 
lo salmastra açık Eksiltme ne almacaktu. 

2 - isteklilerin bu ite ait prtnameyı Su İtleri Dircktirliğfm. 
de görebilirler. 

3 - Bunların oranlatımJf tüm tutan 2162 liradır. Muvakkat w. 
minatı 162 liradır. 

4 - Eksiltme 23..12·935 puarteai glnl lte~ye Sa tııen Dln&. 
törlüi\inde olacaktır. (3584) 1-5518 

• 
Manisa valiliğinden:_ 

1 - Turgutlu. Manisa yohanan 1+074ı .. 17+474 tıncU ki!ome~ 
releri arasında 26 adet betonarme meofes inşatı 11580 lira 98 &ıı. 
ruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usuliyle tblltıneye ko. 
nulmu§tur. 

2 - Bu işe ait şartname keşif vesair evrak paraaız olarak Naha 
Ba.,~ühendisliğinden alınabilir. 

3 - Eksiltme ikinci kanunun tiçtincu cuma g6ntt saat onbirdc 
viliyd da1111t encümeni odaaında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı ~lira 58 kuruttur. 
5 - Eksıl~eye gittcekle?n kanun dairesinde hazır1ıyacakl, ra 

kapalı zarfın 1çıne bu yılın tıcaret odası vesibamı da koymala.rı 
şarttır. 

6 - Teklif mektuplarını ihale gilnü saat ona kadar Manisa da
imi C!tıctimen odasında reisliğe v~rilrnesi şarttır. 

7 - Eksiltme işl~ri 2490 sayılı kanuna g~re yapılacaktır. Kanu-
1'a. uymryan teklif ve mikacaatlann kabul edilıniyec li ilan ol~ 
nur. (3681) l-5650 



SAYIFAI 

De' let DemirytHları 
Limanları atmahna 

omi yonu hinlan 
BİLİT 

1 - Hepsine biçilen eder 
7020 lira olan ve müteahhit nam 
•e beubına bir milyon yüz bin 
tane büyük ve ikı yüa bin tane 
küçilk mat dileme kapalı zarfla 
M9ıltmeye konulmuftur. 

Z - ihalesi 23 Jlll 935 paaar
ka cUnü saat 15 dedir. 

J - llk inanç paı:aaı 526 lira 
50 kuru1tur. 

4 - Şartname he'f pn para. 
.,. olarak M. M. V. Sa. Al. Ko. 
... almır. 

S - Ebiltmeye ıwecekler ka
...,.. teminatlariyle MM Myılı 

lcaa.aan ı .,, 3 iin~...weıeria•e j8ılı belıehtle wttikte tei
lif ..-ıuplarını ili* eutnidan 
,ilk .. t evvel J(.-. Y .. 'latlll al
.. X•. na •ermelftio ~f 

...... İ.(41 

tLk.M 
a.12.3$ CUlltl PaW0l SJPtli 

-.....an lbpaj ..,liJleli ya
.....,_... .. ntr .... 6. 7 

• .:.:~· yeln ~ri 
H Bilecik 1s.... qle--
~kle"'1r. 

lebeble 11. ıı. S5 lllrihiıı~ 
te Bluisden 19.12.15 tarihiftde 
•entp.pdan çılmi 1"7 •e 19. 
,.,. IS tarihinde Adı ı ••at çıkan 
407 " Meninden çıbn $07 nu. 
.. raıı katadarla denmı olan 
.ID7 /7 katarlara ve ıt-. 12. 35 ta. 
rihinde tzmirden çıkan 1107 ka
tara Bilecik • Haydvpap. (Bile
cik hariç) arasındaki istasyon. 
ht için yolcu kabul edilmiye-
çektir. (3662) 1-5644 

• ralık daire 
Yenltehirde (P•lar tepesi) 

Demir tepe yanında •art oda 
-.tfak: banyo; elektrik ve ıu. 
p olan mtiıtakil iki Pire ayrı 
a,rı çok eh•en fiatla kitalıktır. 
-~ .. , •. ıt ~ 
..,_ fUl'lllmda bay• Miiftire-
C 11111racaadan. 1-5646 

Kiralık apartıman 

dairesi 
&dei,e meyan.... "4atuk 

.. ~ili ,__.. A. lı,.. apaı· 

.. -.~ • odah tah.. ki"· 
• ı.d1eillerln ._..\:i •· 

M mtlracaat etmelel'L 
l....SSl7 

Milli Müdafaa Vekileti 
atmalaaa Komisyonu 

bin lan 
BILIT 

lıtanbulda Tophanede ordu 
Dikim evi için bır Uıtabqı .,. 
ranıyor. Taliplerin hazır elbise 
imal eden bir fabrikada uata ba. 
•• olarak çahpak iktidarını ha
iz tahıil ve talim görmüı olmaıı 
llzımdır. Taliplerin tahıil 4ere
ceaini ve kabiliyetlerini ıösterir 
veaikalarıru hamilen birinci ki. 
nun 1935 nihayetine kadar latan
bulda Tophanede iki numaralı 
lnazun dikim evi mUdUrlüğüne 
müracaat etmeleri " metkar ve. 
ıikilarm birer suretlerini istida
lanna rapten oraya bırakmalan . 

(5577) 1-5515 
BİLİT 

JCeremit aktarması: Sarı kıtla 
~warmda be:r.as kıtladllki ıüvari 
_,.ıı'~ ;,ı.. aııbiu' ve muttaalt bina. 
aınm kiremit aktarması ve çatı 
tak.qeai iti açık ekailtme ile 
7.t1e~ılacaktır. Xe,if bedeli:t 
114f liri jO kuruftui'. K~f 'ft 
.prtn_,... bedeline karp iDp.. 
at tube.;actp alınacaktır. lllale
tj l9,ı1U35 ,.~ ........ 
at on birdedir. bıi"'ttininat 138 
lira 47 kuruttur. Blı8il•ye Iİ
ncekler MM styrlı kanununa 
2, S. eti ıpaddeleriade kteneo bel-
ıeleri iie birlikte ihale ıh •e 
.... ... , JI il. V. utm alma ko
ııııN•yonan• ,ıe1ainler. (ss&l) 

l-5460 
BİLİT 

1 - Bir kiloauna- bi~le~ eder 
iki yUz kuruı olan on bir bin ki. 
lo kalın ve on bir bin kilo ince 
ki ceman yirmi iki bin kilo san 
sabunlu kö~:~ kapalı zarfüı ek
liltmey~ konulmuttur. 

2 - İhalesi 20 birinci kinun 
1935 cuma ıtıntl aaat 15 de M. M. 
V. satın alma ICo. da yapılacak. 
tır. 

3 - Şartname 240 kuruta M. 
M. V. Sa. Al. ICo. dan almır. 

4 - İlk inanç parası 3520 li. 
radır. 

5 - Eksiltmeye gırecekler 
ilk inanç l>&rHı mektup ttya 
makıbuzlarile kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yuıh bel
~elc-rle birlikte teklif mektupla
rll'ı ihale saatinden bir saat evet 
M. M. V. aatm alma Ko. na ver. 
melen (5• J\l t-54!4 

BILtT 
1 - Asık.ar.ta bava rasad mü.. 

dlrlük binuınct. 1apılaçak ta
mirat mtlteablıidi nam ve hesa
bına olarak açık ek•iltmeye ko
nmuttur. 

ı - Ltif edilen bedeli 2495 
liq 21 laıu'uftur. ilk inanç pa· 
rau ıa1 nra 50 kunaıtur. 

S ...... !balelİ 4-1.936 cumartc. 
11 fÜİltl .Ut 10 dadır. 

4 - Bbiltmeye ıirecelderin 
2490 sayılı kanunun 2. 3, üncU 
1DMlcklerinck iıtenilea Wlpleri
lt il•-1• ıtıiıii M. M. V • ..atmaL 
ma komiıyonuna vannalu'L 

(3679) 1--5656 
irahk 

parbman 
(tlkn1tçı1a .. tok11fW* ~ o- Doktor 

bir hol manuralı koiıforlu 
.,.rtıman lrirabktlr. mı No. Hilmi otm.r 

!8 aorunuz. , 1-5614 -'J~ 
,,_ Cebeci Haıtahaneai Cilt, Saç. 

Kiralık Zfihrevf baıtalildar 
Mlitehauı 

Çankaya alman acf•~ kar- k =da 61 numarak hanenUı Üılt Balıkpezarında Polis no ta. 
a .. oda bir matbah bir kori- 11 karınmda. Çıkrıkçılaı '°" 
.... kutU alt tı..-ndüi -..inde. 

elektrik banyo CMhnlfai: ve Rattalannı bet atin atleden 
ıu kuyuıu ile kirüldıır- sonra kabul ed~r. 

1 

P. T. T. T. U. M. muhaae· Telefon· 3506 
...... de memur Bay Rqıba mü-· ••••••lilı••••
pcaat. 

nkara birinci kra o
laa: 

Mahcuz olup satılma11 mukar. 
llOI' bulunan 281 metre pamuklu 
lrl.Waf ile 130 metre yünlü ku. 
tDal ve 11 adet palto ile iki ta
kma koatum 21.12.935 cumartesi 
IMt lZ de birinci artırmada mu. 
aa-n kıymeti bulmaclıiı tak· 
mide 24.12.1935 salı gihlii aynı 
IMtte belediye müzayede aalo-
-- eatıılcafı illa olllllUlf. 

ni E ·zane 
Zeiss gözlükleri, korsalar. 

Daire 
Yenı~birde uç oda banyo ve 

ufak bir mutfaklı daire mobilya· 
b elarak Jdraya verilecektir. İL 
tiyenlerln ıısrmek ve görtRmek 
için 1888 No. v• tefefon etme. 
1eri. t-5457 

KASİYER ARANIYOR 
Aıikaranın tanmımı tüccari bir müessesesinde kasiyer 

olarak istihdam edilecek bir Bay ve Bayana ihti)'aÇ var
cm. 

Asgari bin lira nakid veya Banka kefaleti gösterebile
cek taliplerin; tahsil derecelerini, vazıh adreslerile bera-
ber 47 ıımnaralı posta kutusuna bildirmeleri. 1-5667 

u I;. us 

tif 

Kua: 

C.. h • 
ıımunyet er1ı'-ez Ban a ın 

14 Birinci kanun 1935 vaziyeti 

Lira Lira 

Pa. if 

Lira 
Altın: safi kilogram 16.566-5&6 
Banknot 

23.301.927.02 
9.549.964,-

Sermaye: 

ihtiyat akçesi: 

Lin 

15.000 ooo.-
1.026.756.6 Ufaklık 318.558,89 

Dahildeki muhabirlerı 

Türk liraaı 403.ll8,83 

Hariçteki muhabirler: 

3U 70.449,91 

403.228.83 

T eda'riildeki banknotlar 
Dccuhte edilen evarkı naktiye 158.748.563, 
Kanunun 6 •e 8 inci maddeleri. 
ne teY'fikan hazine tarafmdan 

Altın: safi kiloanm 4.401..264 
Altina tah"lili kabil 1em..t 
clCivisler 

6.190.742,17 

7.575.612,!I lS.766.354 

vaki tediyat 10.907 .985, 
Deruhte edilen ena1u naktive 
bakiyesi 147.840.57 
tıc:artd•i• tamamen altın olarak 

Haaine tah'rilleri: illveten teflavUle naedllen .1&000.GOO 

Deruhte edilen e•rakı •tiye Türk lirurMe•tluatc: 
qrtıJılı Ul.741.56S,- Yadtlis 

Vaeli 
14.t68.730,90 

Kan"n"" 6·~· 8 iaKi qaa .. 1.!ri. 
... tevfikan mine tanfiJ"daa . . • ' 1 

vaki tecllvat ıo.toJ.tu 147.840 s11, 
._u 

Hui•• bonolan 
Ticari eenedat 

6lf • .,._ 
lt.'191.. •.aıtA'f..51 

Vadelü 
Vadeli 

M•a N: 

Ü~m Y•tahYtlit CÜZUiİi ) ' 

. eruhte edilen evr• .-L 
A - ·7enin brplıiJ e ' a ve 

ımııt (itftJart a1we'11) 
B ltetint ...... Ye t..ıllftllt 

A........,.,: 

Altm •e dö•iz üzerine 
TehYillt üzerine 

Hiasedarlar: 
Muhtelif: 

a~lan 
dökülenler 

KOMOJEN kANZUK 

Saç f;k •• 
Saçlarm dilıWmeıine •e lce .. 

peldemneılne mini olur. ıtomo
~D aa~ıar.m llaklerini kunetlenı 
dirir ve bHler. ltomojen Mcnt
nn ııdaaıdır. Tıbil renklerini 
boalaaz. 1ltif bit rayihnı varclır. 
ltomojeft bn•uk uç ebiri ma. 
ruf ecune1er1e- ıtrivıt maıazala· 
nnda bulunur. · 

L!NtMANTOL KANZUK: 
ROMATiZMANIN KATI 

llRV A STOTR. 

1 ~ :H'l'L Hl 

'iekun 

ft.94S. 76? ,11 

4.68ct 605. 

4.500.000. 
13.910.125.0 

"'77.651.653.53 
Z77 .6Sl.G53,S3 

Yelnia 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: tskollto haddi % 5'/ - Altın merine aYJM" 41/2 

.\ kerı • 11brik11.11r Uoıum 
Müdürlii~ Saboalm• 

Komi voa11 llinlan 
Yevmiye iki kalem 
beherindea asgari Beher kilosu 
12.s azamt 13,5 kilo kuruı 

Taze Balda 10 
Pırna 7 
V..ı' 3 ,, 5 
ICanıcbah~r ıs 

tıpanak il 
Lahna 5 
:rue fuulya 15 
Tahmin edilep bedeli (61$) li. 

• (lq) ~ olan y.ubrda illik· 
Wi •• cınli yanlı Seme Alkert 
fabrikalar Uaımn lltidilrltıp -. 
tmaım. komisyonunca 30.1M35 
puuteli ıttnfl .. t 14 te .ıs 
•Riltme ile ihal6 edilecektir • 
i8rtUme puMls bımlayoaclua 
\Wilir. Taliplerin munlrkat te
miut olan (46} lin (18) kuru' 
~ 2480 ~ı. ~aıııuı 2. -ve 
S. mad•terindeld ....u.Je mee-
1rftr ıtln " eutte Komisyona mtl-
r~ıtlar5= (3633) ı--saoa 

ZAYi 
Aakari ~l~diyeainden ıdmıı 

olduium arabamın 83'7 No. 11n1 
kaybettim yeniaini •lacainnclan 
ealdeinin bilkmfl yoktur. 

NeVJehir1i arabacı IOtçt1 otul. 
lannclan Halll eflu Arif 

Ankara Belediye Reisliği İlinlan 
İLAN 

1 - Temizlik ırıatları için mCihürlü nümuneai veçhile (10009) 
çalı ıilpürıeai açık ekailtme ile ılmac:aktıl'. 

Z - Süpürgelerin muhammen bedeli (1200) iiradır. 
3 - ihale 3.1.936 cwna ıunu aut onda lovuım dinktör'lüll 

odasmda miltetekkil komisyon buzurund'a yapılacaktır . 

t -~ ••••• t-.Mmw. 
S - f steifi olanlar prtname ve nümuneyi ıörmeık isin llec ,._ 

temisUk itleri direktörlUitine ıetmeleri. (3685) 1-5111 

İmar iidiirliiğönden: 
Kimden iatim&aık • M11laamraea be4ell 

eddditi lıfahalloai Sok.aiı Ada No. Panel Ne. ~ 
Ali Seyit IWU'ıiiye Bal~ 184 90 l• 
Y..ı,anı. lııı7* 'ÇilıiıtdWııl "° ~-'f oı.ıuı- lµNI 

tarila P~ libttr talıt oa betcle hlr 111NtlJ'1' Jllale ..,._. 
flılere bir ay ıilllddttlc! temdid edil • • ;'aliptmn imar llldll: 
lilğ&ndeki komi&y6na mUnCaatlan. (ŞG7S) ı~ • 

Jandarma genel komuf81lnaı 
bnalma om· yonundan: 

:&ir tonuna otu• iki lira defer Yerilip ektiltqtefline ....U ~
mıyan f2942) liralık k3m8riln eı1Dalltmesi on gtln ._.. ,..., 1 ıtu. 

İttekliler p.rtnameainl param kamiayonclan ılabllir!er. Ebiltaa. 
ye giıet't°lderin (22065) kurufluk teminat maJdMan ..,. baDlıa 
melrtuou ile 30-12.935 pazartesi clnil (11) de komiı1Jou1Mıpunmi&. 
ları. (3677) 1-5155 

Beher Bebeı 

_s._v1_ta s_a_nt_im_i ~ s_•n_t_ım-tı .,Çanakkale Jandarma Okullan b 
ı JOO 3 200 
4 150 5 IOC 
6 80 7 40 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayır itlerine ve vcnı 
çıkan kitaplara aid i1in1ıudan 
% ıs tenzilit vapılır. 

Z - Zavi ilin bedtlleri mak 
tu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik. teşekkür, evlen. 
me, vefat ve katı alaka ilinla· 
rından .-ktuan bes lira alınır 

80 E RTL RI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Scaeliji ı 7 Lira SO Lira 
6' Aylıi• 9 ., 1• ., 
3 lqblı 5 .. • • 

eoea ilcnti pmdıdlmiyen 
ıne1rtuh1an t'.f'vah .-erilmez 

v• Ba1mu· 

harrıri Falıh Rırkı ATAY. 

Umumi netreyah İdart eden 

Yazı ı,ıeri mudurü Naıufü 

BAYDAR. 

Çıntrrı e•d<Hli ciıı11mdr 
Utuş mattı $tnda bısılmtfrır. 

başkan hğından: 
Erzakın l(ılo Tahmini Muvakkat ihale gun nHıl olacajı 

Cinsi bedel teminat giinlemeci 
L. K. L. % 7.5 K. 

Ekmek 704700 88087 50 5654 38 20 12/935 cuma 15,30 Kapalı z, 
Sıgu ,eti 95000 23750 00 1781 25 .. " H • .. 
Yulaf 207000 8280 JO 612 00 .. .. .. .. • 
Un 3600 594 00 44 55 .. .. .. Açık ekailı.e 

K. Sogan 33600 3360 00 252 00 ,, .. .. .. • 
Zeytin yağı 9450 3307 50 248 07 ., ., " " • 
K. Sarmıaak 930 465 50 34 88 ., ,, • • • 
Bulgur 31400 3140 00 235 50 ., ,, 11 ., • 

1 - Çanakkale l, J, 9. 10 •yılı Jandarma Okulla riyle J. Hastanesinin 935 ve 936 1eneleri ib~ 
olan yukarda yuıb 8 kaıem er'at ve hayvan yiyecek terinin lıbalannda ga.terilen gtlt\lemeç p '•it.at. 
lerde Çanakkale Beledıye Dairesinde aaJihiyettar komiıyoııcı eksiltmesi vapdac:aktır. 

ı - Teklif mektaıplarl1e makbuzlar ihale giinii aut 14,30 za kadar komisyona teslim eclil-., ola. 
caktır. 

r SINEMALA 
f YENi J BU GUN BU GECE 

Atkıa anlatılmaz clerinlikl..mi aiie • 

teren iwi Wui ve ı.e,ecdlı lliır w 

KADlN NE YAPSIN 

Jnttı w,. J_. Gdnnd 
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Heyec:aa • Delatet " macera filmi 
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