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Maitişmette İtalyanlar yenil diler ''Ulus,, un dil yazıları ., 

(.,.eri ~ekilen İtalyan 1 uvvetJeri l{a~ Sey11n1 

\'("' Jla . .' Ka~a tarafından kovalanıyoı· G-lTNEŞ DTL 
TeorİRİ üzerine ilk Tenkit 

Roma, 18 (A. 
A.) Mareşal Ba
dogho telg,·afla 
bildiriyor: 

"30 bin kişi 

kadal' habe§ ku"
vetı, Takazze 
nehrı Üzerinde 
Maitımşet mev
kiinden italyhn :. 
leri kıtalarına 

ihüc:um etmişler

'• dir. ltaly;rn ileı·i 

kıtalaı·ı geri çe
.- lkilmişlerdir. Çar-

• pışmalar devam 

l 
• ·1r· 'lıarb arasında dinlenıyorlar. t kt d' 

1 l S Ler erı ı ı e me e ır. ta yan a H 

. l8 (A.A.) _ Dün ak· 
.Adısababa, 1 Takazze au· 

italyan arın 
ıam buraya, ugwradıkla-

. d bir bozguna 
yu bölgesın e d h ber gelmiştir. 

d . Roma an a 
rına aır . 1 kısmında Ö· 

1 uyun şıma , 
Habeş er, 15 k dıklarını iddıa 

. b' fer azan 
nemlı ır :za 1 eri çekilmekte 
ediyorlar. ltalrı:n ;:s ~yyumun kuv· 
ve Ras Kaaaa kovalanmaktadır-
-etleri tarafından l .. t-• T k yo us un· 
lar ltalyanlar, çekı ır en,1 d 
d .birçok yaralı bırakmı§ ar ır •• 

e b haberleri ne teyıd ne 
Hükümet u 

de tekzib etmektedir. 

Si TORK P R -
Kemal üNA.L 

erli mallar hafta
Artırına ve y d w eri üzerin· 
·ır ramızrn eg 

sı, mı ı pa I konutmalara fır-
de çok ~a~: ~akan; haftayı açış 
s~t lve~d~ tü!k parasının sağ!am· 
soy evm e . .. ven ve ınan 
lığını, yalnız ;•raf ~adı. Paramı
mevzuu ol"':r~ haf aza eden te
~ın kıyınetını ınu henkli bir te
minat unsurlarını, ak b'r dille an
selsül içinde, _e~ adçı dı an sonra 

H ft ıçın e on 
lattı. a a k değeri korunmu~ 
konuşanlar artı . d k" yüksek

riının e ı bir paranın ve . 
liklerden bahsettıler. • ı 1 - nı d 63g am ıgı 

Türk parasıw a.ibi. milli iktı· 
her yerde ol~ugud:n 'atmaktadır. 
sattan ve budce . . d ..... 

b• 1 ıcın e yuru 
lnönü. iyi ted ır er ~ ki' w• ·n , .. d ıne den ıgını ' 
yen ticaret ve o e bir sagwlam· 

h r yıl artan 
paramıza e h anlatmış 
lık verdiğini çok vazı 

lardır. h ınlesi i-
Büyi.ik bir kuruluş .a b' 

eni Türkıye, ta ı -
çinde yaşaya~ .Y.kl rini toplayan 
atin birçok ıyıh e ra en az 

.. d dış paza 
yurdu ıçm e, otlarını bulmuş· 
muhtaç olmanın Y k d' · ileri 
tur. Ancak bu yol, ~n ını ··t·· _ 

h mıyete go u 
bir hayattan ına rud w•ı bilakis 
ren bir istikamette egı ' k b' 

b k kavuşturaca ır 
ona daha ça u .. k yurddaşı; 
yönde olmu,tur. T~~- ·· her 

.. ndıgı reJıme 
inandığı ve guve b' ·· . w• d gelen ır oz 
zaman, yüregın en O. ün-

' l' ki b wlı yaşamıştır. ' g . 
verı ı e ag etin bır 
lük zevklerden uzak, ve ç 

d. · ileri ve gen 
calışmanın ken ını, 
bir memleketin yurddaşı yapac~
v • Bu inancın yara -
gına ınanmıştır. .. .. 12 ilkka-

v •• 1 du İnonu. 
tıgı guze y~r ' bütün yü-
nuııda vecd ıle auarken, l d'kl · 

d t • bes e ı erı rekler, yıllar anuerı . k . . 
rüyaların hakikatleşınesı. zev mı 
t tt B··t·· bu sözlerle ıktıs d a
a ı. u un • 1• b' hd 
fanındaki ileriliğin mıl ı ır ce 

(Sonu 5. i,.ci sayfada) 

Roma, 18 (A.A.) - Mareşal Ba-
doglio'nun bir telgrafına göre, habeş 
ler, bir taraftan Takazze Üzerinde 
Maitimşet mevkiinden hücum ederel( 

(Sonu 2. inci •aylada) 

CEKOSLOV AKY A.DA - . 
B. Bene 

Cwnur başkanı seçildi 

ÇekoslocJakyanın yeni cunıuf' bafkanı 
8. Beneş" 

Prag, 18 (A.A.) - Milli uarnblc, 
Or. Beneşi Çekoslovakya cumur ba~-

kanı seçmiştir. • 
440 rey puslası Vt!rılmi~, bunlar

dan 340 mı Or. Bene~, 24 unü de dün 

(Sonu 2. inci sayfada) 

AHTIR~1 \ \ E )' ERLi \lı\1...-
L \ n il \ FT \Si ' iN YEHt ·cı 

G( ~~PNIH·. 

Ek:oııoıni BaJ~anıınız 

Radyoda ekonomimizin 
bilançosunu yaptı 

Sevgili yurddaşlarım, 

Artırma ve yerli mallar baftuının 
son akşamı sizlerle birlikte, ulusal 
ekonomimiz bilançosunun kısa ve a· 

çık bir tahlilini yapacağım. 

Yenilmiş zorlukların, başarılmıf e
serlerin ince)enmesi ilerisi için ümid 
verici, teşvik edici bir kuvvet ve ha· 

reket kaynağı olur. 
Evvelemirde, şurasını belirtmek is-

terim ki: 
TÜl'kiye heni.iz ıstihsal düzenleri-

ni tamamlamnmıştıl'. iç pazaı·larınm 
mübadele ve istihlak kabiliyetini kar
fılamahtan uzalltır. Ekonomik inkişaf 
ve imar faaliyeti dolayısile dıprdan 

(Sonu 6. mcı saylaJa} 

VV\. 'V\A/\, V\. V\.'\,'V"V\.IV\ 

SirS. Hor 
il. i ~tif a t~ı ti 

) a::ı.~ı r.. ınn sayflUfo Güııes - Dil Kanunullll Göre 
JO 

'J' J J • • • J a { iUZ(.l UZ('rlll(U~- Ill{ Tiirk Ekleri 
){j lıarl• ~oli çetin 

oldu 

tlivor ki: 
Harba sonuna kadar 

devam edeceğiz. ~ 

İn~ilt .• ~rt~nin l\lı~ır- ~ 
daki lıazn·lıklaj 

Y uı·,)1111 hiı· cok JCr-
lerine kar yağıyor 

Meteoroloji enstitüsünden verilen 
malumata göre dün Bolu, Eski§ehir, 
Küthaya, Etimesut, Ankara, Uıak, Is· 
parla, Bytehir, Konya, Sıvas, Erzu. 
rum ve Karsta kar yağmıthr. En çoh 
icar yağı~ı 19 santim olmak üzere 
Karstadır. 3 gündenberi devam ede-n 
yağmur yağışı Trakya mıntakasındn 
keııilmiştir. Bugün lslahiye, Malatya, 
lzmir ve Nazilliye yağmur yağmıştır. 

,. . 
';;,,""~ - l>il 

Km111r1111ıu11 I 011c:ct,•rrı/,.,.; 

Lisaniyat sahasında bugün çok 
tuhaf bir manzara vardır: bir ta
raftan klasik dilciler dilin mente
inı bulmak hususunda aczi sabit 
olan metodlarını yalnız tarihi de
virlere tatbik edip durmakla meş
gul olurken, bir taraftan da dil fi
lozofi ve psikolojisiyle uğraşanlar 
cesur adımlarla men§ee doğru 
çıkmak için bir takım hamleler 
göstermektedirler Bu ikinc1 zum
renin metodu, klasik metodd~n 
çok batkadll': bunlar, heaabların
da klasiklerin etimoloji ve fonetik 
kanunlarına ehemmiyet vermek 

. !Öyle dursun, bazan büsbütün ak
sine bir yol takip etmekte bile te
reddüt etmemekte ve mesailerin
de her şeyden evvel psikoloji, 
sosyoloji, fiziyoloji v. s. gibi 
ilimlere dayanmaktadırlar. Mese
li (Fone.tem - Phone•theme•) 
nazariyesi itibariyle bu iki zümre 
birbirinden tamamiyle ayrılır. 

MOSKOV A OPERASI 
Karnı en i dinlPtlİ 

Dünkü sayımızda da haber ver • 
diğmiz gibi, dün akşam Moskova • 
mn Komintern radyosu, Türkiye 
için Karmen operasını vermiştir. 
Tam saat 18.30 da başlı yan opera -
da Kar:men rolünü, Ankarada gör -
mek ve takdir etmek fırsatını bul -
muş olduğumuz Bayan Maksakova 
yapıyordu. Perde aralarında operaya 
ve temsil edenlere dair dilimizle 
izahlar verilmiş ve bu suretle türk 
dinleyicilerinin eseri anlayışla ta • 
kib etmelerine imkan hazırlanmış • 
tır. 

Moıkova operasının şöhretli or
keıtrası ve gene milletlerarası sanat 
aleminde ünlü ~ksek artistleri ta -
rafından verilmiş olan bu temsilin 
çok mükemmel yapılmış olduğunu 

(Sonu 2. İnci sayfada) 

Mosltoooda dün Kat men operuınm oynandığı büyült ti;> afro .• aayaıı 
Maluakoua Karmen rolünde. 

Yazan: lamail Hônıi Daniımen6 

F onestem, sesle mananın dai
mi surette birlefmesinden hasıl 
olmuı:ı bir '.tekil ve daha doğru .. 
"manalı ses" demektir. 

Şimdi biraz da ''Gunq - Dil" 
kanununun İnsanlarda dil tefek
külü hakkında koyduğu eaaalarla 
fone•tem nazariy4;sinin istinat etr 
tiği prensipleri kartılaıtınnak su
retiyle, yeni dil kanununun Türk 
eklerine ait ( fone•tem) sistemini 
izaha teıebbus edeceğiz. 

"Etimoloji, Morfoloji ue Fon&
tik Bakımından Türk Dili" hak
kındaki notJarm l l - l2 nci aahifo· 
lerinde "ilk inaanların. aralıınnJ• 
türlü ie•tler yaparalr anloım•• 
devrinden, gayet bcuit ue maNluf 
bir kaç manal• soze ie•tlerini lto
tarak anlQfma dev~ine" geçinciy4t 
kadar binlerce sene çalıtmıı ol
duklarından bahsedilmekte ve 
''dillerin bugünkü tekamülünde W. 
le İnsanların tam fikir ve maJı.aı
larını anlatabilmek için sözlerine 
ie•tler katmakta" oldukları teabit 
edilmektedir. Bu ızaha aöre, dilin 
iJk şekli seasiz bir ifade ıeklidir. 
ilk fikirler hep jeıtlerle anlatd
mıf olduğuna g.öre, ilk ifade tar
zı "ses" esasına değil, .. hareket" 
esasına istinat etmittir. (Fone• 
tem) nazariyesi de son zamanlar
da itte bu ''hareket" esasiyle izah 
edilmiıtir. lngiliz alimlerinden 
( Richard A. S. Paget) bu mesele
yi şöyle anlatır: 

Ses, herkeıte nisbetle iptidai 
değil, tali bir hadisedir daha doğ
rusu ''hareket'' sebeb, "ses'' neti
cedir. "Hareket''in "ses'' haline 
inkılabı, ciğerlerden gelen hava
nın ses cihazındaki boşluklara da
ğılması ve yahut o boşluklardan 
geçmesiyle olur. Bu hadiseyi oücu
de getiren "hareket", konuşan bir 
insanın dudakları üzerinde gözle 
görülen harekettir. Bunun baılan
gıcı ağzın içindedir: boğaz, dil 
ı>e dudak gibi ôzô ancak hareket
leriyle manayı ifade etmiş olurlar 
Onun için (mana) bu hareketi~ 
kendisindedir·, bunun fiziyolojik. 
bir neticeıri olatt "seı"te değil
dir. [1]. 

Bu vaziyete göre ilk İnaan fikir
lerini nasıl vücut hareketleri, ya

ni jestleriyle ifade etmişse, tıpkı 
onun gibi ağı7 hareketleriyle d 
'f d · e ı a e etmı?e çalı~mı.._ ve bu agız 
hareketlen akustı k neticeler ver
diğinden, ilk deviı·lcrcle yalmz gö
~: hitap eden '' lıarckcf', 0 andan 
ıt!barcn a?rıı zam"'nda kuln.ga da 
hıtaıı ehm),. başlamı . ve i~te bu 
m etle ~e· li dil sess17. dilden, yani 

• SayfaJ ı <;t: c iı·ini:: _ ----
[J j Ps~ dıolog ic <11 ]., ~a'. 

1933, Parı~ basma''· "L'(.w,fn i 
du langage" la ·Jr . .., .. 1)2 lfV.J. 



•eı& harekellen. doijmuılur. lngili:ı 
ilimin(ll göre bu teorinin eıı kuv
•eU~ delili clarvini.zm'dedir: Çü n
kü ( Darwin) 1872 de netrettiği 
"Tlte Expre•aİon ol the Emotions" 
İNnindeki eaerinin 34 üncü ıahif e
sinde inaan ağzmın aayrıihtiyari 
aurette ellerle beraber hareket et
tiğini teabit etmiıtir. Mesela yazı 
ogrenen çocuklar parmaklarını 
hareket ettirdikçe dillerini de oy
natırlar. Onun için ilk insanın el
leriyle yaptığı jestler ağzını da 
harekete getirmiş ve netice olarak 
dilin teşekkülüne sebep olmuştur. 
Bu suretle vücuda gelen rüşeymi 
dilin ilk ifade ettiği mefhumlar, 
(Paget)e göre, "bareket", "şekil", 
" istikamet'' ve "münasebet'' gibi 
"Güneş - Dil'' kanununda güneş

ten alındığı tes.bit edilen ilk mef
humlarla telif edilebilecek şeyler
dir. Bu mefhumların her birini ifa
de için ağzıyle muayyen bir hare
ket yapan ilk insanın İşte bu ilk 
ağız hareketlerinden çıkan her 5es, 
kendisini doğuran hareketin ifade 
ettiği mana ile birleşmiş ve bir 
daha bu manadan ayrılmıyacak 
bir timsal olmuştur. Onun için 
lngiliz alimi her fonemi bir mana 
timsali ~aymış ve şöyle tarif etmi~
tir. 

"Un phoneme e•t un type de 
gute buccal qui a une signif icati
on mimique· . .'' ( s. 95 ). 

lngiliz iliminin bu teorisi, muh
telif "a" lann bir araya gelmesin· 
den basıl olan ''Ağ'' kökünün ne
den dolayı "Güne•" manasına. gel
diğini izah için çok tabii bir mi
yar olabilir. Çünkü büyük ve par
lak ıeyler \[arJıaında insanın yap
tığı en tabii agız jesti, açıklrktır . 
Bu vaziyetten çıkabilecek en tabii 
sea de, ana vokal olan ( A) dan 
baJka bir feY değildir. 

(Paget) in bundan sonraki izah
ları, "Günef • Dil" kanununun bil
haaıa ekler bahsindeki loneatem 
ıiateminin tavzihiyle ala.kadar ol-. 
mak itibariyle çok mühimdir: Bir 
fonemin bir ağız jesti demek ol
duğunu yukarda görmüştük. Jn
giliz alimine göre, ağız şahsi ya
hut ırki sebeplerle bu jesti küçük 
farklarla muhtelif şekillerde yapa
bilir. Bunun neticesi olarak hep 
aynı cinsten birbirine yakın bir ta
kım sesler çıkını§ olur· Fakat ay
nı sesin bu muhtelif şekiJJerinde 
ana mana hiç değişmez. 

Şimdi bu esası "Güne§ - Dil'' 
kanununun ekler· bahsindeki vo
kal gruplarına tatbik edelim: 33 -
üncü sahifede tesbit edilen 
( a-e-ı-i) grupu mana itibariyle "ya
kınlık'' ve ( o-a-ö-ü) grupu da "u

zaklık, büyüklük'' mefhumlarını 

ifade etmektedir. Bunlardan bi
l'inci grup düz ve ikinci grup da 
yuvarlak vokal zümresidir. Şu hal
de Türk dilinin ekler sistemind.: 
düz vokal yakınlığı ve yuvarlak 
vokal de uzakhğt temsil ediyor 

demektir. Bu vaziyet, ( Paget) in 
yukarıki prensipine tamamiyle 
muvafıktır. Çünkü bütün düz vo
kaller hep aynı bir ana vokalin 
kalınlık ve incelik gibi küçük fark
larla birbirinden ayrılan muhtelif 
şekilleri demektir ve bu itibarla 
bütün bu fekillerin hep aynı mef
humu ifade etmesi pek tabiidir. 
F~at vokalin cinai değişip düz· 
lükten yuvarlaklığa geçilince, 

t • jzT S ~EL@ J 

( t'a8d) let.•r\ıinde ıorclüjwııu:ı. 
gibi, mana d• d~rhat değİflltelltc· 
dir. 

Angih1 müellifi bu v&&iyeti bil
ha~a konson grupları ü.ttünde 
göstermektedir: Bu ilime göre, 
mesela ( p-.b-1-v) dudak ırupu hep 
aym bir sesin mana değiıtirmeden 
gösterdiği muhtelif •atiha.lelerdir, 
yani aynı şey demektir. "Güne§ -
Dil'' kanunu da ekler si .. teminde ' 
bunları böy)e göatermiı ve bu gru
pu (m), (ğ), (y) şekilleriyle ta
mamlayıp hepsinin umumi ınana
sını "en yakın ıahayt, mülkiyeli 
ve taayyün sahasını gösterir'' !ek
linde tesbit etmiştir. 

Bu vaziyete göre "'Güne~ - Dil'' 
kanununun fonestemleri gruplar 
teklinde göstermesi ilmin en son 
esas)ariyle tee yyüt eden bir tasnif 
demektir. Zaten "Güneş - Dil" 
broşı..iründe grup leşkil etmiyen 
tek fonestemler ancak üç fonem· 
den ibarettir: (n), (l) ve (r) ... Ö
tekiler hep grup halindedir: birin
ci gruptan yukarda bahsetmiştik. 
Oiger üç grup da ( s-s-f-c-j), 
( d-t) ve ( h-g-k) sınıflarıdır: Bü
tün bu gruplarda ana mana sabit
tir; yalmz bu ana mana etraf rn
da şekil taha vvülleriyle mütena
sip hafif tahavvüller görülmekte
dir. ( Paget) in fikrince beşeri bir 
ifade tarzı olan hareket ve jestin 
doğurduğu bu fonestemler, esas 
itibariyle bütün beşeriyete şamıl 

ve binnetice her insanın anhyabi
leceği §eyler olduğu halde, "Günş
Dil'' kanununun teshil ettiği hafif 
tahavvüller gittikçe daha lfmiş ş.e· 

kmer aldığı ve zaman geçtikçe her 
kavmin ağız jesti digerinden baş
ka. bir fekle girdiği için, ayrı ayrı 
diller te§ekkül etmİf ve mesela 
Hind - Avrupa dilleri srrf iıte bu 
sebeple ana dilden ayrılmıştır 

[S· 96]. 
Şimdi biraz da bu vaziyeti ge· 

ne (Paget) den aldığımız muhtelif 
örnekler üzerinde takip edelim: 
Bu müellife göre, ağzın bir botluk 
jesti yaparak telaffuz ettiği (U) 

sesi, klasik dilcilerin diller arasın
da yaptıkları tasnifler ve takip et
tikleri etimolojik usullerle alaka
dar olmamak §artiyle, btitün dil
lerde hep " Bo§luk'' ve bundan do
ğan ' 'Uzunluk", '' Uzaklık" •.• v. s. 
mefhumlarını ifade ~den kelime· 
ler vücude getirmiştir: mesela 
Çincenin "Çukur, bo§luk,, mana
sına (Ua), fransızcanın ''Cou -
boyun'' fngilizcenin .. Gun = tü
fek", Japoncanın ''Ku = boşluk' ', 

Sümercenin "Ku delik'', aro
wak dilinin "Ui = uzun hayvan 

- yılan'' . fransazcanm "Couche 
- uzanıp seri)mİf şey, tabaka'' 
v. s. gibi kelimeleri klasik iştikak 
itıbariyle birbiriyle alakadar ol
madıkları haİde, hepsi bir asıldan-

. dır: çünliu he"psine bu "Boşluk'' 

ve "Uzunluk" mefhumunu veren 
amil, (U) fonestemidir. Bu fones
tem, "Günq - Dil'' kanununun ek
ler sisteminde de "Uzaklık'' ı tem
sil etmektedir [S. 33.]. 

Bu vaziyet, "Günq - Dil" ek
leri bilhassa bu bakımdan derin
le§tİrilclikçe çıkacak neticelerin, 
herhalde bütün dünya dillerine 
şamil bir genitlik göstereceğine 
hiç şüphe bırakmıyacalt bir delil
dir. 

lsmail Hami. Danitmend 

l\'Ioskova radyosund a Karmeni dinledik 
( BOfı 1. inci .aylada) 

ilaveye lüzum yoktur. Radyonun 
hu yayunı şehrimizden çok açık ve 
pürüz.süz. olarak dinlenmiştir. 

B. Ş. Kaya'nın teşekkürü 
2elıôi Apa~dın 

Türkiy~ Büyülı Elçisi 

Moskova 

Dostlarımızın bu akıam türk hal· 
•ına çektikleri muaiki ziyafetine he· 
pimiz büyük bir zevlr ve alaka ile İ!· 

tirak ettik. Sovyet sanatmııı varnu• 

olduğa yüksek seviyeyi bir kere daha 

alkışlamak fınatmı bulduk. Geçen 

yıl memleketimizi tereflendiren Mak 

sair.ovanın ve arkadatlarmm sana.ti.,. 

rma kartı duyduğumuz takdir Ye he · 

yecanı bir kere daha tazeledik. Ken· 

diaine, arkada§larma ve bu akşamı 

organize edenlere aonauz teşekkürl~· 

rimizi bildirmenizi ı-ica ederim. 

Dahiliye vekilı ve Hariciye v~kil veluli 

Şükrü Kaya 

* a 
V.Ll\S s CC2 &24 

ıoış HABERLER 
Türk - Sovyet 

Anlaşmasının onuncu 
yılı ve Sovyet basını 
Moskova, 18 (A.A) -- Sovyet 

gazeteleri, tü rk - sovyet andlaşma· 
sının onuncu yıl dönümünü kayde
diyor. 

lndustrielizaayu gazetesi bu fır • 
satla neşrettiği büyük bir makalede 
diyor ki: 

" 7 ikinciteşrin 1935 de on sene 
müddetle uzatı1mı§ olan 17. 12. 925 
tarihli türk - sovyet pakb, 1921 de 
yapılmış olan andlaşmaya mu'1azi 
olarak iki memleket arasındaki mü
nasebat için sağlam bir esas yarat • 
mıstrr ki, tarihi bir mahiyet almış o
lan"' türk - sovyet dostluğu bu esasa 
dayanarak inki~f etmiş ve pekiş • 
miştir. ,, 

Gazete bundan sonra son on yd 
içinde Türkiyede olan değişiklikleri 
ve bilhassa milli endüstrinin kurulma 
sı yolunda eJde edilen büyük ilerle
yişleri izah ettikten sonra diyor ki: 

" Türk efkarı umum.iyesi, Sov -
yetler Birliğinin ve sovyet barıt sı
yasasınm Cumuriyet Türkiyesi için 
olan ehemiyetini takdir etmektedir. 
Türk - sovyet dostluğunun takdi
rinde türk efkarı umumiyesine ta • 
mamiyle iştirak etmiş olan aovyet 
efkan umumiyesi bugün, iki dost 
memleket münasebetlerinde sıyasal 
ana vesikanın onuncu yı)dönümü • 
nü sevinçle karşıla.maktadır. " 

l\lıısolini diyor ki; 
"Harbe sonuna kadar 

devam edeceğiz,, 
Roma, 18 ( A.A.) - .Kurutulmut o _ 

lan Patins bataklıklarında vücude getiri
lmiş bulunan üçüncü komunun açılı~ 

töreni dolayısiyle 8 . Musolini, fU diyev 
de bulunmuştur: 

"- Şimdiki harb, kendisine karşı 

hodbin[k ve riya kuvvetlerinin cephe al 
mı~ olch.ğu bir milletin harbidir. ~ J 

harb, çetin bir harbtır. Ancak bu barba 
sonuna kadar devam edeceğiz. Rejim, 
İtalyan milletinin müttefikan ve gönül 
den gösterdiği muvafakate istinat ede
rek yoluna devam edecektir. ltalya.1 
milleti, uzun bir ınuhasaraya mukave. 
met edebilir, çünkü hakkın kendi tarıı 

fında olduğunu müdriktir.,. 

BULGARİSTAN'DA 
~uilwsh,:ılorm dauısı 

Sof ya, 18 ( A.A.) - Bugün, Sofya 
mmtaka&ı askeri mahkemesj önünde, ilk
teşrin auikastı ile "!akalı olarak mevkuf 
27 ıuçlunun muhakemesine başlanmış
tır. Suçlulardan yalnız: bir kişi. muha • 
kemede hazır değildir. Bir çok avukat -
Jar, müdc.faayı iızcrlerine almışlardır Ge· 
rek müdafaa geı·ek iddia şahidi olarak 
200 den afzla kimse dinlenecektir. Bu 
gunkü ilk celse, suçlu!arm hüviyetleri
nin tesbiti, şahitlerin i!imlerinin okun • 
ması ve diğer usul meseleleriyle geç • 
miştir. 

B. Beııcş 

Cınnur başkanı oldu 
(Başı 1. inci ıayfaJa) 

namzeUiğini geri alan profesör Nemce 
almıthl'· 76 .saylav bo,. pusula vermİ§· 
lerdir. 

K tıbille istifa etti. 
Prag, l& (A.A.) - Bq"ba&ran B. 

Hodza~ yeni cumur baıkanı Dr. Be
nqe bükümetin iatifa.auu vermiıtir. 

Cumur ba§kanı, kabineyi gündelik it
leri çevirmeye devam etmeğe memur 
etmİf ve ondan sonra Lena tatoaun• 
kurtarıcı başkan Ma::1arik1in yanına 

gibniştir. 

DUJ i.şlt•rini B. Hodw altyor. 
Pras, 18 (A.A.) _,_ Kabinenin isti

famı• kabul eden cumur başkanı 8. 
Beneş'in bu ak tam istifa eden kabine· 
yi yeniden lııyin edeceği zannolun· 
milktadır,. Dış İ§lerj bakanbğın1; ıim· 

dilik ba~bakan B. HodzA tedvir ede. 
cektit". 

Ta.kkaze nehri üzerindeki 
çarpışma çok zorlu oldu 

Habeşler tankları tesirsiz lnrakmağa mtı 
vaf fak oldular - iki taraftan bin kişi öldü 

1-laheşlerin nıaneviyatı yiiksek 
(Bafı J. inci sayfada) 

İtalyanları Dembegina geçidine doğ
ru geri çekilmeğe mecbur ederken, Ö· 

te taraftan nehrin geçidini yandan 
kesen diğer hllbeş kuvvetleri de Şire 
mıntakasını abloka için manevra ha
reketi yapmaktadır. 

ilk çarpışmada, İtalyanlar 4 &ubay 
ve 30 kadar nefer ölü vermiılerdir. 

Habetlerin zayiatı büyüktür. 

Roma, 18 (A.A..) - Hücum eden 
habeş kuvvetlerinin 30 bin değil üç 
bin olduğu tasrih edilm~ktedir. 

Adisababa, 18 (A .A.) - Habet 

kaynaklarmdan ahnan haberlere gö
re, halen Takazze nehri kıyılarındııı 

büyük bir muharebe yapılmaktadır. 

Habeşler, nehri bir çok noktadan geç
mi§lerdir. Sözüne İnanılır kaynaklar
dan haber alındığına göre, Adua'nın 

60 kilometre şimali garbia.inde, Ak
aum civarlarında da kanlı muharebe
ler devam etmektedir. Makallenin şi
malinde Tembien mmtakaaında ve 
Geralta eyaletinde de mühim muha
rebeler olmaktadır. halyanlar, ehe
miyetli zayiata uğramıtlardır. Mu
harebeler iki gündenberi d~vam et
mektedir. Henüz başka tafailat yok· 

tur. 

Londra, 18 (A.A.J - Röyter ajan!'.ı · 

nın İtalyan timal ordusu nezdindeki mu· 
habiri bildiriyor: Habeşlerin, Takkazl! 
nehri üzerinde yaptıkları hücum habeş 

ordusunun şimdiye kadar yaptığı ilk · ı. 
di hafekettir ve başka habcı hareketle . 
rine biı· bl\şlangıç sayılmaktadır. Çar -
pışmayn mühim babeş lluvvetlerinin itti· 
rak etmiş olması şurasını isbat etmiştir 
ki, mühim kuvvetler karanlıktan ve top
rağın arızalarından istifade ederek ken· 
dilerini göstermeden uzun mesaleler l'la
bileceklerdir. 

Bu çarpı~mada biı:ı. kadar a sker öl· 
müttür k i, burıu1.ı üçte ikisi. habeşler• 

dendir. Hab~şler öyle bir an gelmiş· 
tir ki, tankların ateşini tarnamile te• 
sirsi:z bırakmaya muvaffak olmuşlar• 
dır. Bunlar tankların üzerine hücum 
ederek pek yakından :uluştırmışlar ve 
dolayısiyle tantılardaki mitralyözle• 
r&n kendilerine karıı çevrilmesini İm• 
kanaız bir hale getirmişlerdir. Bu es. 
nada bir İtalyan subayı tank içinde 
ağır ıurette yaralanmıtllr. 

Royter ajaınsmm Adiaababa muha· 
birinin bildirdiğine göre, Takazze 
nehri boyunda yapılan çarpıtmalar 

bir muzafferiyet ,eklinde kartalan
maktadır. Bu çarp .. malar ordunun 
m a neviyab nr da yükı1eltmiştir. Çünkü 
&$.ker iki aydanberi Raı Kauanm 
"muharebe vermeden çekil" emrini 
•stemiye İstemiye dinliyordu. 

1 tal yan resmi tebliği. 
Roma, 18 (A.A . ) - 74 numaralı 

re&mi İtalyan harb tebliği: 
Maitimşet ile Dembagina araam• 

da J S birinci kanUDda başlayan mu• 
harebeler 17 birinci kanunda bitmit
tir. İtalyan kuvvetleri, Dembagina cİ• 
varlarında bir çevirme hareketi yap• 
maya letebbüıı etmi~ olan habeş kuv• 
vetlerine hücum etmişler ve göğüs gö .. 
güu bir k.lıç, süngü muharebesin• 
den sonra bu habeş kuvvetlerini yok 
etmiılerdir. 

Dikkatle tespit o)unan ha be§ zayi· 
atı 500 ölüdür. İtalyanlar tarafından 
verilen zayiat, anavatan ordusundan 
7 subay, 30 küçük zabit ve nefer ile 
yerli ordudan 4S onbaşı ve 127 nefer• 
dir. iki suba y ~iki İtalyan asker ve 25 
yerli asker de yaralı vardır. 

Diğer ta r a ftan İtalyan tayyarelerl 
Mafallenin c:enubi garbisinde b ir ha• 
beı kolunu bombal"dnnan etmişlerdir. 

Dessic bombardımanı hakkındaki rapor 
Adisababa, 18 (A.A.) - Arsıulu

aal kızılhaç teşkilatı. bugün, DeS&İe 
bombardımanı hakkmda yaptığı tah 
kikatın neticesini ilan ebnİ§tİr. 

Milletler cemiyetine çekilen tel

grafta tebarüz ettirildiğine göre, Des
:1ie amerikan ha&tahansi, İmparato 

run kendisine lıarargah olarak itti
h az ettiği eski İtalyan konsoloshane 
binasının yanında bulunmaktadıı·. 

Hastahanede her sekiz metrede bir 

araıuluaal kızı)haç ~eti, aeyyar ha .. 

tahaneler üzerinde İK bir metre mu• 

rabbaı büyüklükte kızılhaç l>.yrald•· 

n vardı. Desaie bombardıman edilir• 

ken bu i~aretler mevcuttu. Yalnız has· 

tahaneye iki bomba ablmıt ve bunlar 
opera.&yon salonWida patlamı§tır. Şeli

re atılan bombaların adedi bin kaclar· 

dır. Bombardıman aonunda elli kiti 

olmüş, 220 ki~i yaralammştır. 

Bir İtalyan - İngiliz harbi olursa 

İtalyanlar ·ne yapacaldarmış? · lngiltcre
niıı iskeııcleriyede ~eksen genlisi, bir ~ol~ 

tayyaresi ve malzemesi var 
lslrenderiye, 18 ( A.A.) - Röyter •· 

jansı bildi.-iyor: Umumi lcanaata göre, 
bir İtalyan _ İngiliz barba takdirinde 
Hindiatnn yolunun anahtan olnı. isken

deriye İtalyanların ilk hedefi o!acak ve 

Libya'dan ilerliyecek itlayan kuvvetle .. 
rinin yolunu açmak için İngiliz donar · 

mastna hücum edilecektir. Çünkü Mı · 

sır kıyıları İngiliz donanmaamrn kont · 

rolu altında kaldıkça Libya•daa yapıla -

cali bütün hareket aooıuz kahnaya mah
kumdur. İngiliz donanmaama hücu .. . 

Rados ve 12 adadan tevcih olunacakttt·. 

lskenderiye'de İngiliz donanmasın -
dan 80 haı-b gemisi INlumnaktadır. Li -

manda yeni gemiler İçİA yer ka~mamıç • 
br. Hatta iki kruvazör liman dıtıı:cia ' -

. mirlemiş. bulunmaktadır. 

1
. : Gece gündil.! lngihere'detı bir~ok 

.gcfuilerlc, gelen harla J&,,aZJm1 kıt ... ~· ·~ 
~ıkarılmal«l1ıJır Bun\ wm ara.ındıı t - .• 

1 
yueler, toplar, kamyonlar, •eyyar haı ~ 
taneler. tanklar ve b;a~ dikenli tel 
Örgüleri vardır .• 

lskenderiye civarındaki "Seydi Be· 
tir bir askeri ~ehir Wni almışbr. Şeb. 

tin etraf. tel örgijleriyle çevrilmittir. 

Pek yakında yeni asker kuvvetlerinin ve 
bet bin çachnn gelec:eii t.öyleru:nekte .. 
djr. Garb çölö yuak mıntaka ilin ~ •·•-

mittir. Burada yaln12 askerler ve t•YY•
reciler butunmaktachır. Bu mınlallaya 

alKalc buıuai izin ile girilebilir. Mevcud 
tayyare mikdan gizl1 tutuluyor&"' da in· 

giti;ı bavn ku-netlerinin Libya'~ı1Jıi it~
yan havi\ ku~vetleriııdtın çok dı.ha (a:ıl.
olduğu bilinmektedir. 

Dıs habtTlerimizin. ~onu· , 

G. mc: sayfada 
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1918 muahedeleriyle . ort~ya çı: 

. A vrupanın yem m1Uetlerı 
kan ye?d1evletleri arasında Çekoslo
ve yenı d ·· ar 

iÇ HABERLER 
----------------------------------------------------N IST AN BUL TELEFONLAR/ 

k daha ilk adım a goze çarp . 
v( a ~ad, b' kere pan - islavizm da-

--
Orta okulluların açıkta 

Hukuk Fakiillf~~inin 350.000 liralık af yon 
ihraç edilecek smın e ır ' d B cliinkii loplanhsı hatırlatır bir taraf var ır. un

vasını . mleketler ara-
dan baş~a d_a: rençı ~:slovakya ka
sında hıç bınsı, 1 ·k n ilk adımda 
d · ık adımda ça ış a ' · 

ar,.! . tik ve ilk adımda ilen 
endustrıye m~ . d d -·ldir 
b. k ·· 1t·· sevıyesm e cgı . 
ır u ur . b b' klerin calış-

Bunun bır se e ı çe ·- . 
- 1 akla 'beraber dıger se -

kanlıgı o m h , d kl alman un-
bebleri de Bo er:1! a a bir de eski 

~lanı ıo ı " e 
s-..runun s~. · 0 

• t imparator-
A Macarıs an 

vusturya - . d Çekoslovak -

kalmaması için 
lstanbul , 18 - Kültür d irek 

törü B Te vfik bugün Ankara' dan 
döndü. Kültür bakanlığınca ken
disine gelecek yıl açıkta o rta o
kul talebesi kalmaması ıcm ilk 
mekteblere b irer sıııı f ilavesi hu
susunu tetkik etmesi ve bunun Js
tanbulda ki ilk mekteblerde ge 
rek bina ve gerek kadro itibarile 
ne suretle tatbiki i mkanının bulu
nabileceğinin bildirilmesi direk
tifi verilmiştir. 

Ekonomi •e artırma haf tasının 
son gününi.i kendi günü edinmiş o
lan Hukuk Fakültesi dün fakültt• 
binasında bir toplantı yapmıştır. 
Toplantıda Milli Ekonorr.i ve Artır
ma kurumu başkanı General Ka -
7.ım Özalp, genel yazgan B. Rahmi 
Köken, diğer davetliler, profesörler, 
kalabalık bir talebe kütlesi hazır bu
lunmuştur. 

luğu manıu":'esın e, k imkanları -
ya'ya endüstrı yapma Ö 1 k. Çe-
nm verilmiş olm~sıd~~ ç;ke m~mle
koslovakya, bu?.un. d h'I) ancak İstanbulda millet 

Törene istiklal marşı ile başlan
mış, dekan B. Baha Kantar kısa ve 
özlü bir söylev ile toplantıyı açmış -
lır. 

· · (Turkıye a 1 

ketler ıçın l d sonra vanla-
çetin bir mücadle e .el n . teknik ileri 
ak b" aç o an ı erı ' 

c ır. am . . kültür hayatı, Çe-
endüstn ve ~l~n kutlu bir başlangıç 
koslovakya ıçı~ torluğun mi -
noktasıdır. Ve ımpara l'h 'zi nasıl 

mektebleri 
İıitanbul , 18 - Yeni Türk harf

lerinin kabulunden sonra İstan
bulda pek çok semtlerde her sene 
açılan mi!let mekteb)erinde veri
len dersler neticesi olarak 1stan-

Profesörlerden B. Süheyp Niza
mi söz söylemiş, müteakiben tale -
belerden B. Mehmed Türkmenoğlu, 
Şahap, Vecdi çok heyecanlı söylev
lerini vermişlerdir. 

da en ta ı sı rasçıları arasın ' d' . · en talih -
A vusturyanm ken ısı ıse, . bul halkının dörtte üçünden faz

lasının okur yazar hale geldiği 
görüldüğünden bu sene İstanbul' 
da yalnız iki semtte millet mek
tebi açılması kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra General Kazım Ö
zalp alkışlar arasında kürsüye çık -
mış profesörlerin ve diğer ar:kadaş
ların söylevlerini dikkatle dinlediği
ni, milli ekonominin değerini pek a
çık ve istif ad eli sözlerle anlattıkları
nı bundan dolayı kendilerine teşek
kiir ettiğini beyan eyledikten sonra 
Milli Ekonomi ve Artırma kurumu
nun teşkil edildiğindenberi her yıl 
bu irfan ocağında çok kıymetli söz
ler dinlediğini, gençlerimizin pek 
yüksek heyecanlarmı gördüğünü on
ların bu feyizli gayret ve hareketle
ri sayesinde bugün milli isteğimize 
erişmiş bulunduğumuzu yüksek 
duygularını ve olgunluklarını gör -
dükçe istikbale emniyetle bakılabi • 
leceğini söyledikten sonra: "Sizler 
Atatürk'ün kurduğu cumuriyetin te
melisini2. Onu candan koruyacak 
türk milletini layık olduğu mevkie 
çıkaracaksınız, gözümüz arkada kal
mıyacakhr.,, demiştir. 

lisi Çekoslovaky~ır. l 918 denberi, 
Bu Çekoslova. ya, d k t kal-

Ce cı ve emo ra 
barışçı, _ndevre soldan yukardan 
mıştır. Sag an ve] asmak isti -

- d n sınır arını ~ 
ve aşagı a • anlanna karşı 'k .. cerey 
yen dı tatura 1 kapamasını 
Çekosl?vakya kabpı aÇrı;~oslovakyayı 
b·1 . t Ve u "I' ı mış ır. .. k d bu ıgne 
l918 den bug~nde 8 

.• a.~tmeg~e mu-
1 .. enn e yuru . 

genera e,, uz b. . istifa etmı' 
vaff ak olanlarda.nMırı, 'k diğeri de 
olan cumur reisı azan . . seçi-

. mur reısı dün onun yerıne cu 

len Beneş'dir. k devletinin 
Zaten Çekosl~v.a :: ziyade ça -

meydana çıkması ;~1;8 yılında Paris 
Lşmış olanlar ve k .. rlerinde im-

f d k lara uze 
etra m a uru I kesilen ve 
paratorluklar . yatırı farın altından; 
paylaşılan yeşıl masak dediğimiz 
b .. "Çekoslova ya,, b' b" r 

ugun .. .. bir ustalık ve ın ı 
yavruyu bu~u~ Avrupaya do -
ihtimam ile ıhtıyar 

1 (la bunlardır. 
ğurtan ·~ . . . de ek istiklali için 

Her ıkısının . ç l çalı11.tıkları 
d Parıste nası :t • 

Londra a ve m peyoamberı 
ve 1918 de, o zdam.anl nastl milli 
V·ı , yar ımıy e B 

ı son un :ı·kleri malumdur. u-
muratlarına eroı 1 "zerinde dura- . 

· · bu nokta ar u nun ıçın. 

cak değiliz. .
1 

• ' tmeden şunu 
Y 1 daha ı erı gı •

1 
.1 a nız, . . ki Mazarı c ı e 

tekrar söylıyelı~ ' ·k' arkadaş ol
Benes iki idealıst ve 1 1d aynı 

" . d b'r tek ava, 
maktan zıya e, 1d çek milletini 
davadır. Bu dav~ .a. de normal, 
çekoslovak varlıgı ıçı~ eden bir 

· t'k r temın barıcrı ve ı:s 1 ra . kt·r Bu -
r: h 1· ehrme ı . 

"regülatör,, a ıne gf "ılu" ·ıle ice-
d - u ormı . nun dışarıya ogr i j ve do -

riye doğ~ ~rtla1rı~a::ri~'in istifa
kunaklı bır lısan a 

.. " oruz namesinde goruy · 'k'' bu . r t Mazan ın 
Yazımı~ı. ıdea_ı.s Yalnız ondan 

sözleriyle bıtırecegız. . ı · Ayrı -
b ·· ettıre ım. 

önce şunu te aruz tık işleri ke-
lan n simdiden sonrabaabar 'b1· takib · · ·he gı 
nardan ve bır 1 ıy~r memleketini 
edecek olan Mazank, Fransanın ve 
dış sıyasa bakımından. ··rmek isti -
fng-ilterenin yanında go · cek . 

. l b krmından ıse, . 
yor. ç sıyasa a . alnız olma -
lerin, memleketlerınde Y ü-

.. a acakları en g dıklarrna gore Y P . • yaptı-
zel sey Hahsburğ idaresının 
.. • /ılimaktır. 
gmr vnoml'l "'D ça · . kan var 

Hele böyle bir şeye. ım. b de-
d 'd hzmın u mıdır? Politika a. 1 ea b' tarih is-

. "k ·1 Bunu ıze • 
recesı so er mı · .

11 
• in sevgilisı 

bat ededursun, ~111 e!ın şimdilik 
Mazarik bunu mı etme 
tavsi-..·e etmektedir. ki ·· 

J k d kuna ı soz -Şimdi onun ço 0 

ferini beraber okuyal~: azifesi a _ 
"Cumur başkanhgı v • . f J 

.. 1· 1· Jdugwu ıçın, aza gır ve mesu ıyet ı o . . (1 ) 
kuvvet sarfını icab ethnyor · 

. · d ha uzun :za -
Ben maalesef bu ışı .• . kendimde 
nıan baıuıırmak kudretını b 

r- • tif ya mec ur lıiuetme<liğimden, 15 a ba kan· 
oluyorum. Dört defa cumu~ kş. bu 
1 .. ild' Zannedenm ı ıgma s~ ım. bütün ce-
bana gerek sizlere gerek d'. · 

k · ıger nas-lcoslovaklara ve gere ıse I 
• 1 r(ldaş ara su-Yonalıstlerden o a~1 yu k hakk~ı 

nu unutmamayı nca etme k d'l 
. n - 1 l cak en ı e -

Halıç şirketi protesto 
edildi 

İstanbul, 18 - Halıç ~irketinin 
kendi arzusiyle verdiği bir karar
la işi bırakarak şirketi belediye
ye teslim etmesi. hissedarlardan 
bir kısmını müteessir etmiş ve bun
lar şirketi bu hareketinden dolayı 
protesto etmişlerdir. 

Anka raya göderi len 
tarihi eserler 

lstanbul, 18 - Evkaf anbarın
da bulunan cami ve medrese 
gibi Evkafa aid mahallerden top
lanmıs olan tarihi kıymeti haiz 
hafı v~ el yazması levhalardan 
bazıları Ankara'ya gönderilmiş
tir. 

Masonlar halkevine 
yazılryo rla r 

İstanbul, 18 - Türkiye ma
sonluk teşkilatnın kendi kendini 
lağvederek aynı gaye için çalışan 
halkevlerine iltihaka verdikleri 
karar üzerine Beyoglu masonla
rndan yetmiş iki kişi Beyoglu hal
kevine yazılmı~lar ve eski binala
rında da Beyoglu halkevine bağlı 
olmak üzere bir içtimai yardım şu
besi kurmuşlardır. 

.ıı~tstanbul, 18 - Cemal admda 
bir Türk armatörünün satınaldığı 
imal vapuru yarın fstanb"ul lima
nına gelecektir. 

.lı'l fstanbul, 18 - T opkapı ı.a
rayında ki Bagdad köşkünün la· 
miri için keşif yapıldı. 

Veznedarın katili üniver
sitede talebe değil 

lııtanbul. 18 ( A.A.J - Üniversite ı-el<. 
.. ı ·· ~ "nden teblia edilmiştir: Ve:med:ıı tor ugu " 

H .. • Hüınü'yü öldürmekle ma.o:nu 'l useyın 

Abdullah' ın 1476 numarada ditçi mek 

tebine yazılı talebe olduğu ifade5İne at 

fen gazetclcr<le yazılıdır. Bu numarada 

1 lcbe Yurdda Celal'dir. Abdullah vazı ı .a 
~e dinleyici . ne Mli talebe olarak Ünİ -

verııitede kayıtlı değildir . 

General Kazım Özalp alkışlar a
rasında kürsüyü lerkederken tale
be cemiyeti tarafından hazırlanan 
İncir, üzüm, fındık, ceviz dağıtılarak 
toplantıya büyük bir heyecan içinde 
nihayet verilmiştir. 

Üç aylık belediye 
hisseleri 

iç B.tkanlık g ümrük gelirlerinden 
belt?diey hissesi olarak ayrılan yüzde 

on'lardan cylul, birinciteşrin, ikincitcı -

rin aylarıM aid hisselerin belediyelere 
tevzi niıbetlcrini hazırlamağa başlaını~ · 
tır. 

Deniz teşekkülleri me
murlarının tekaütlükleri 

Deniz kurumları memurlarının 
tekaüdlükleri hakkında ekonomi 
bakanlığınca hazırlanan kanun 
projesi devlet şürasnca tetkik edil 
n.ektedir. 

Ankara Etııoğrafya mü
zesine bir armağan 

Haber aldığımıza göre aıkerı lemyi .. 

şüraııı iiyelerinden General Fahrettiı1 

Tiirkkr.nı~nın eşi Bayan Sıdıka Türkkanı 

Ankara Etnografya müzesine on üç yaz. 

ma kitab arnıağıın etmiştir. Bu eııerleı 
kağıdları, yazıları ve tezhipleri bakımın

dıtn eski türk sanatının değerli bir • ı: 
arıdırlar. Sayın türk Bayanının bu küt. 

tiir severliği her yönden takdir ve teb -
rike şayandıı. 

• 
Banka olmıyan yerlerde 

alınan kefalet aidatı 
Biz hariçte iyi bir dış sryasaya 

dahild: de hangi nasyonaliteden o
lursa olsun, bütün yurdda__şlarnn1z:a 
karşı adilane hareket etmege muh -

tacız. B ,. k d' 
Bundan başka Dr. eneş ı en ı-

halef olarak bilhassa tavsiye et-me .
1 

l 
mek isterim. Ben Beneş ı e mem e-

Ziraat Bankası bulunmayl\n ycrlerdt> 

kesilecek kefalet aidatının poıta ile en 

yakın Ziraat Bankasına gönderilınesi 

lüzumunu Finans Bakanlığı alı\kalı 
dftyrclerc bildirmiştir. 

ketiıı içinde ve dışında çalıştım. Ken-
disini, iyi tanırım. . .. 

Benden sonra da her şey.ın. ~uz
gün gideceğine tamamen emımm; 

eğer Tanrı kısmet edecek ~lursa, da
ha bir müddet, i~leri nasıl ·~~re et -
tiklerini uzaktan eyredecegım.,, 

Burhan Belge 

Yola çıkan göçmenler 

-._e"!yor: ue':det ellr, ~nya~rlar ! Beıı 
rını yaratan ı ea ene ~ k . d k 
bunu her zaman aydın olara 1 ra 
ettiın. 

-------

Geçenlerde Cum ıriyet vapuriylc R o 

n•anya'dan nıemlekctimize 1804 göç 

ınen geldiğinı yazmıştık. Sağlık ve So • 

yal Yardmı Bakanlığına gelen haberlcı·e 
göre, Cumuriyet vapuruna yetişemiyeıı 

56 göçmen dün Köıtence'den yola çık 
ınışlardır. (1) Mr.cuik 85 yafınJaJır 

, 

Faiz ve cl ivida nt ınu kabıl i olmak U· 

zere lstanbııl elckti rik 11 ı rkeıin ın , 350 
bin l iralık afyon ihraç edeb itıncsı Ba -
kan lar hcyct inre kara rlnşmışt11 . 

Feshedilen ticaret 
anlaşması 

Hükümc timiz lc l svt?ç Vi! l s\•içre nr;ı. 
ıı ın dak · t icar et uzla:pnası foshcdilıııiştir 
1 sveç ve 1 sviçı-e ile yeni bir tica ret u::.c -

la ınaııı yapılması e trafında ın ii zakeı·c 
!ere başlanıııı ş tıı . 

Kaçakçıları haber 
verenler 

Hukümet kacakcılığın men ve takibi 

hllkkındaki k ıı rıunun muhbirlere veı·il e
cck ikramiye niııbetlerine aid olan 60 
ıncı mnddeııinııı tefsirini Kamutayda n 
it ııcyeccktir •. 

Şark vilayetlerindeki 
müfettişlerin yol 

masrafları 

Van, Hakiu·i, Bcyazıd, Muş, Siird, 
Erzurum, Erzincan, Karıı vilayetlerinde 

teftişte bulunacal. müfettiş ve müfetti 'l 

ınu.-vinlcrinc kilometre başına 40 kuru-

' u geçmemek üzere hakiki yol masraf

l ıu-ının ve,·ilınesi Divanı Muhasebat , ,, 1 
Finans Bakanlığı arasında kararlaştırıl 
mış tıı·. Ya\und. a lakalı dayreler e bildi_ 
ı ilecekt i ı . 

ViTRiN 
1ii ·ahal a ·uun 

Altıncı mi Ilı il rtırma ve ,yerli ına.lı 

haftası dolayısiyle yapılan vitı-in m it· 
sabakalarında ~alanıtnlıt.-ı jii i d\i 1 

tayin etmİ§tiı·. 

Birinciliği Yerli mallar pu.At'ının 
vitrini, ikinciliği Halk ı•asta ıalonu , 
üçüncülüğü Orman ~ittliğ-inin • ih'in 
kazanmıştır. 

Resimlerimı z yerli maUaı·unıu en 

güzel teıhir etmek zevkini göstet•en 
değerli müesae teriminin ka'il'anarı 
vitrinlerini ÖstermP.\<tedir. 

5AYIFA 3 -
Kaınutayın 

1 )ij11kü toplanlı a 
Kamu tcı) dun B Tevfik Fıkı·et Sı • 

lay'ın başkan lığ ında to1)hrın11ıpuı. Ha 
1 

ıwden taksitle g.ıyri menkul satın a lı 1111 
olı. nlnrı n takııi t bcdcllcri 11 i•ı tecili lı k
kıııdak ı kanuna gore tnhakkult cttıı .ı • 
nııt o lan yüzde bc1i' faizlerin 2222 sa_t ıl ı 
kanunu n hukmune nazaran aranı lıp u 

1
• 

nı lını yac.1gının tefsiri hal<kındaki huku

mct lc.l:kcı·csı geri verildikten sonra ( y. 

lu l - ıkindte rın 934 a) laı ınn aid uç ay

lı k raporun vcrıldigınc daır Divımı l\1u

lıascba t reisliüi ve koınısyonu :n zb ta
sı ok,•narak kcıbu l ed i ldı . 

l lti ncı muz. kcrcsı yapı la1,;,ık madde -
lcı ar.lsında Ankar" ~ch ı-i İçme s uyu _ 

mı n taııı aınl ıtnnı a"' E tlik \ C Keçıoren'e 
s u veri 1ıı ı sı, Gençlik P :wkınd,\ fıav11z 
\ apıl 111 11 ~1 içiıı ek ka nu rı f11"0Jcı11 , 8u ı stt 

ovaııı ıs l;ıh ve ınşa~ ı içın 550 bı ıı lı r:ılık 
tcahh u ılc K i ı·ı~ilme:.ı H:ın kanun ıu·oıe _ 

si ve hududtil ç ık111 ak ılıtılaflarııı tc tluk 
ve hallıne ,ıc.ır Turk ı,1c Cu ıııurıyetı ılc 
So~yu lı:.t So,•yeı Cuınunyetleri İttı hııclı 
arasında 6 a g u to ,. ~28 ta ı·ılıırıdc. ktolu

nan mukdvelcnın 3 ay ULatılnı.ı ına dıur 
olan pı-oje ler ııoruş ulıııu~ ve ı.çık reye 
ko null\r ı, k ıbul edılmı ı.tıı 

Y ugoala vya ıle aramı d.ı llktolunııu 
adli. ınedenı ve ııcarı husuıı larda lmrşı 
lıklı ınunaı&ebetll"rc dair olaıı nıuka\ ele 

v '' ıadei ınucrıınin ., ıııuknvcleııinin 
tasdikine dııir olan proıcleı·in bi riıwi {O • 

riişülınesi yapılıımık k.,bul edilınişti4·. 
Knınul.ty yıu·ın toplancı cıı ktır. 

Çağrı 

Kamutay Maliye en<.iinı en i bu
g ün saat J4 de toplanacakt ı r. 

Saa t 10 da Dahıliye ve Malıyf' 
encümenlerinden müre kkep muhrelıt 
encümen toplanacalctır. 



AYlFA 4 

lfahiTe nıel;t.u.bu. 

a e işle ge e ca 1 

t~I ~eye yapılan protesto - Geııçlik arasın( a Jlroı)aganda 
yapan he)el.ler ... Siı· Sanıuel I-loı·uıı s()zler'"nin 

1\lı~ırda uyandırdığı tesir 
,. Ötttat it4e,. 

Kahıre, - ıu, lu :ıı gön len• ıören; 
~nr'°' ııovtey , buehütün Juraklıyan 
talebe gostorileri bir haftadanberi ge. 
ne canl nch. B" a1m uçündtı bu-ka~ 

yüz kitdik bu· tetleb~ grupu, parti li
derlerinden Mehmed Mahmad paşa
nm konajı bo.hçeei.ııe zorla girmitler; 
vi~k 11ak&1ları par ·alariyle evin pen

cere caınlaruu krrauılar; pl.\fıuun iki 
utomobilini Öreeleıniılerdir. O pnün 
a.kfamı bir baı.ka ttlebe grup\11 ope· 
... mf:ydanınd11 1 bit'inci Fuad, lmadet
tirı ( adde1erinJe a~t riler yapmıı

LM ; ahaliden ve atn•l.den bir hayli· 
.t ~ talebeye kabldığınclan sayılan 
bınle.-i geçmi tir. Cadde ve meydan~ 
hktaki fenerlerin birçoğunu kmnıt-
1 rdır. Ayın dördüncü günü, saym bf .. 
ni •!an bi.- talebe gl·upu gösteriler ya• 
parak (Prens Faruk) caddeıi boyun
ca yürümüşlerdir. Son ıöaterilerin en 
Önemlileri bunlardır. Poliain ciddiğ 

karıımaaına lüzum kalmadan kendi· 
tiklerinden dağılmıtlardır. Şehrin şu• 
raunda buraaında polisin kolayca da
ğıta.bildiği ufak tefek gösterilere uk 
sık her gün tuadüf edilmektedir. in
sanın artık gösteriler çoluk çocuğun 
bir çe§id eğlencesi oldu diy~eği ge

liyor. 

Prot'·~to/,,,. 

mamlıyalım, yaııa kendiliğinden geliı-. 

Ya&a iti, sonraya kalam,. diyorlar. 

Nahas pa§a: ''Tamam olmasa da 
sene erkini:ı:, erkinliğin ayrılmaz par
çası olan temel yaıasmı her şeyden 
önce geri getirmeğe, bi.- kere yurdu 
yasasız idare edilmekten kurtarma
ğa çalı,alım. Erkinliği tamamlamak 
işi tıonı·aya bırakılsın" diyor. iki tara
fr u:ılaştrrmak için araya giren me
rancıle1·U. emekleri boaa ıitti. iki ta-

bir muahede ile aradaki meaeleleri 
ıemizlemeyi, bitirmeyi biz de İtıtiyo· 
1 uz; fakat bunun için çalışan bizden 
önceki hükümetf er gibi bir muvaffa· 
loyctsi:ı:liğe uğramak istemeyiz. ltal
yan - Habe, sava~ının doğurduğu du
ı um yüzünden başımızı kaşımağa va· 
itil bulamıyoruz . Halledilecek itler 
kolay değildir. Ve bu çetin ve çözül
mesi güç itleri konuşup hayırlı bir ao: 
nuca varmak İçin geni,, rahat, b.-. 1 

lngilterenin iç İ§lerine karı~tıiı 
meselesinde Mmrlıların tümü birJe
ıiktir. Talebelerin göıterilerinden 

.onra bu karıtma aleyhine bir proteı· 
to 1aimurudur baıladı. Akla ıelebi· 
len ve M111r hayabnda aa çok aöaü 
••ç•n kurumlar; herkeı ayrı veya 
toplu olarak lncili• karıtımma kartı 
ı.Utün güçl rl ile proteıto etrnektedir

Jer. 

M'urır aa ladunat1 ln•ili.a 4enia oalterferi blr ı•çid afo)'ında. 

Propaga11Ja heyetleri 
(Murr pnçlili demeti) .. fi (EIÜI· 

ta:a AlmMd Hüae,aa) ve Hknteri 
CF.lüıtu Fethi ....._) lasil......._ 

raf dediiinde ıarar ettijinden barııtır
mak, birleıtinnek m\iınkiin olamadı. 
Barııtırma, ualqtırırıa deneın.elerl ya• 
pdırken aaman •aman IÖ1ledikleri 
kartllıkb di1ev1erle biribirine pek a· 
fır ienadlarda bulunduklarmdan, Na• 
haı pafa muarızlarını inailialere 1ur· 
dun :aararına da olaa ıönwlü mem\ll'• 
lak etmekle, ,urda hlyanetlikle it· 
ham. abilrleri de Nahu P&faYI dikta· 
tir obnak lıtemekle eaçladıldarından 

:!lolcla: Zafrul Poıanırt ftarm yaralcları sİ3•aret ediyo,.. -
Safcla: Vaid pQrfi!i reiıi talehl•r• nutuAt wrirhn 

M•aırda, Milletler Cemiyeti yaaaıma 
aykırı bir aıyaaa güttüğünü propagan· 
da edip anlatmak, dünya efkarına Mı· 
•r davasına kazanmağa çalışmak Ü· 
xere evelisi gün (Nil) vapuriyle Av· 
l'Upaya gittiler. (Vafd) partisi de ge
ae bu uğurda ç.alıtmak Üzere Cenev
re, Londı·a gibi A vrupanm belli baş
lı •ehirlerine propaganda heyetleri 
pnderilmesine, bu heyetlerin harçlık· 
larının iane ile tedarik edilmesine ka• 
nr verdi. lan~ toplamağa bafladr. 
Partiler birleıemediler. 

Burada kıaaca olsa da anlatmatil 

arene uzun sürecek sebeblerden dola

J• Va(d partisi tefi Nahas Pata yıl

lardanbe.-i gene parti tefi olan Meh

med Mahmud, Jımail Sıdkı pa~alara 

küskündü.-, dargındır. Bununla bera
ber son hadiseler karş:sında herkes 
ltu zatlar barışacak, müşterek dava 
etrafında partiler birleşecek sanmıştı. 
)tehmed Mahmud, lsmail Sıdkı tara
f.: ''Erkinlikaiz (İstiklal) temel yasa· 
• {em~ lt'şkilat kanunu) neye yarar? 
Onca yarım) ama lak erllıintiğimizi ta· 

birleıme umudlarr büsbütün auya düt
müş gibidir. 

~<mıu.el llo.r'mt ıoıa diyevi 
Samuel Hor'un dün Avam Kama· 

rasında dıt işlere aid beyanatmda Mı· 
aır için söyledikleri kıaaca !Udur: 
"Mısırla aramızdaki itleri iki yanı 

hotnud edecek bir sonuca bağlamayı 
ötedenberi iatiyoruz. Daiına bu dÜ· 
tüncedeyiz. Bize sordular, 23 ~• 30 
yılları yaıaları Mımın ihtiyacına uy-
gun dejildir, dedik. Gene ö7le diyo· 
ruz. Uygun olmadığı ortadan kaldı· 

rılmalarından, timdiye kadar yapılan 
denemelerden gün gibi apaçık anla· 
tıldı. Zaten naaihatimiz Mısır kabine-

sinin de dÜ§Ünceşiııe uygun düttü. 
Mmr hükümeti de bu fikirdedir. Te
mel yaaa&mın, parlamento hayatının 

avdetine asla karşı çıkmadık, çıkama
yız. Bu, Mmran kendi İç itidir. Bütün 
partilerden mürekkeb bir komisyon 
kurursun, ihtiyaca. uyacak, çokluğun 
olduğu gibi azlık partilerin de hak 
ve dileklerini koruyacalc yeni bir le• 
mel yasaaı yap.Jıın. Sağlam, devamlı 

vakit iıter. Dünyayı uğrafbran bu· 
gUnllü ı,ıerin ne vakit aona ereceğini 
bilmiyorum ki mmrhlara konuıma 

için bir zaman tayin edebileyim. Uy. 
~un valstin hululünü bekliyelim." 

Görülüyor ki bu diye;v, Mmrda 
bunca hadi&elero aebeb tutulan Guild· 
halJ) diyevinin &§ağr yukarı bir tek· 

rarından ibarettir. 
lemail Sıdkı paşa, Nah&~ ve Meh

med Mahmud pa§alara yazdığı, bu-
8Ünkü gazetelerde çıkan açık mek· 
tubunda: .. Dikkat gözlerini bu nok· 
taya ç k rek olanı biteni, karde§ kav· 
aalarını unutalım, barıtalım, birle§e• 
Um. Ne yapmak lbmısa birlikte ka
rarla,hralım. Yurd her ,eyin üstün· 
dedir." diyor. Bakalım bu daveti Ö· 

bürleri nasıl karşılayacak? Her yarm 
:rakındrr. 

Mısır temyiz muhakeme
sinin bir kararr 

Kahire gnzetelerindt: okunduğuna 
göre Mısrr temyiz mahkemesi wn gös· 

teriler dolayısiyle tevkif edilenler 
hakkında bir karar vermi~tir. Bu ka· 

,.ara gore [Memleketin müdafaası ve 
onun milli emeUeri uğrunda. yapılan 

gösteriler, kanunun ceaalandıracağı 

bir cürüm letkil etmez. Bu itibarla 
aon gösterilerden dolayı yakalannut 

olanların beraatları lazım gelir.] 

Adliye tarihinde yepyeni bir hadi· 
ae ola.n bu kararm bir suretini Maar!' 

temyiz mahkemesi Milletl~r cemiyeti· 
ne bildirrniştir. 

Çocuk E~irgeme Kurumu Genel 
Merkezinden: 

Kıt geldi. Bir çok yokaul çocıuJ&lar 
ve çocuklu anneler 11oğuğun aman ver· 
nıeyen §İddetinden inliyorlar. 

Bu iniltileri dindirmek hepimize 
düşen insanlık ve milli bir ödevdir. 
Evinizde ı.ulanılmayan eaki elbiaele
rinizi ''e eşyalarınızı (Çocuk E!irge· 
me Kurumuna) verini:ı. O, berıün 
ba§vuran yoksul yavrucuklan aizin bu 
yardımınızla ölümden kurtarabilir. 

Vereceğiniz eıyaları bir memur.a· 
muz almak üzere Genel merkezimize 
telefonla. bi!dirmeniz kafidir. 

l ' ı•rııım ]J<>Slllsı 

IZI ;:ı; A.). .... _ • "" l 
- - ti'1.~ ;_ L ... 

İtalya ve H"bc ; u~an .ıt a ır c?. çnr 
pışmal a~· hen üz lıa~lam,ştı Li Kızıl· 

deni::ı: in kenarında gizli ve örHilü bir 
harb yapılıyordu: Ca ~;us harbı. işte 

bir misali: 
Eylul ba~langıcmda, KalıireJe va

:lifeli bulunan harbiye bakanlığına 

menaub bir İngiliz subayı, gizli bir 
ıtifreyi bir :zarfın içine yerfeştir~rek, 
Üzerine "çok mahrem" kaydını koy· 
duktan sonra mühürledi, son.-a bir 
nefer çağırdı. Kıymetli zarf, Mısır

dan üç kilometre mesafedeki Abbasi
yedc bulunan bir taburun kumanda
nına gönderiliyordu. ltalyan kıtaları· 
nın Süveyş kanalından geçişi hiç dur
madığı o sıralarda ~er~inlik çok {aı· 

ı laydı. 

Haberci, kampa geldiği zaman 
mahı·em zarfı nöbetçi çavuşa verdi, 
Çavu~ mafevkini bulup verinceye ka· 
da.- zarfı kendi üzerinde ınuhafaza 

etti. Bu subay da zarfı ikinci bir zar
fın içine koyarak, miralay gelinceye 
kadar bir kasada sakladı. Bu sonun· 
cusu, içiçe iki zarfı açtığı zaman, ~if
renin içimle olmadığım gördü. 
Habeşlilerin, d a ha me deni bir mem

leketinkiylc boy ölçıi~ebilecek ayar· 

da bir casus te~kilatı vücuda getire· 
cek bir kabiliyette olmadıkları sand· 
mamalıdır. Yalnız faaliyet §ekilleri 
başka türlüdür, ve fark bundan iba· 
rettir. Habeşlerde gizli haberler tica· 
reti, tıpkı eskiden köleler ve şimdi de 
silahlar için olduğu gibi kaçakçılık 
suretiyle yapılır. Eskiden insan tica· 
reti yapan bir sürü bezirganlar !imdi 
aynı meharetle casusluk etmektedir
ler. Yalnız kendilerinin bildiği yol· 
lardan, İtalyan kıtalarının gelişi, ve 
gizli hareketleri hakkında haberleri 
çılgm bir ~üratle taşırlar. Bu iş için 
de çoğunu bir dakika bile ya,·aşlama
dan onlarca kilometre yol alan ve 
kimseye görünmeden yürümetıini bi· 
len çöl habercilerini kullanırlar. Ba· 
zan da, tepeden tepeye kı!la veya uzun 
kesik ualer akseder. Bunlar, haber· 

lerini, önceden kararJaştrrrlmıt bir 
tarzda ve Avrupa radyo telgrafçıla· 
rının bile gıpta edebilecekleri bir iti
na ile dümbelekleri Üzerine darbeler 
vurarak yollayan Danakilli casuslar
dır. 

ltalyanlar, Kızıldeniz limanların

da kaynatan bütün casusları meyda
na çıkarmaya tabiidir ki muvatfak o
lamıyorlar, fakat bunların viıcudları· 
nı hissediyor ve hiylelerini boşa çı· 

karmaya çah§ıyorJar. Faşist kuvvet· 
ler tarafından bir mukabil casusluk 
servisi , Ücuda getirilmiştir ki en te· 
sirli silah olan radyoyu kullanmak
tadır. 

Bu teşkilat ilk İ§ olarak, daha harb 
başlamadan önce, Negüs'ün bütün 
dünyaya hitaben verdıgi nutku ya· 
yan radyo emJsyonunu karıştırmaya 

muvaffak oldu. Bu aynı teşkilat meş

hur Markoni'nin yeni bir icadı olan 
~e dalga uzunluklarının .daimi olarak 
değişmesiyle neşriyatı başkaları tara· 
fından alınaııuyan aJı:cı ve verici bir 
radyo aleti kullanmaktıı.dır. Bu istat· 
yon, Roına'nm Asmara ile doğrudan 
doğruya muhaberesi için kurulmuştu. 

Habeşlilerin radyoya kar§ı korku· 
ya kadar varan bir hayranlıkları var
dır. Adisababa'da bulunduğum za· 
man bütün İtalyan konsoloslarının bi
rer verici istasyona sahib oldukları ve 
habet kıtalarmın hareketlerinden bu 
vasıta ile derhal Romayı haberdar et
tikleri rivayetini sık aık işitirdim. O 
zamanlar, Adisababadaki başlıca 

radyo iıtasyonu ltalyanm kontrolu 
altında idi ve gönderdiğim her haber 
faşist otoriteleri tarafından tetkik e· 
diliyordu. 

Negüs, imparatorluğun göbeği.rıde 

böyle bir düşman teaisatının mevcud 

olmasındaki tehlikeyi anlamakta ge

cikmedi ve radyo iatasyonunun kon· 
trolunun habe§ hükümetine terkedil· 
meajni 1stedi. İtalyanlar, ancak, Ne-

giıs'ün ondan daha kuvvetli bir istas· 
yon kurmak tehdidi Üzerine kabule 
mecbur oldular. O zamandanberi is· 
taıyonu habeıler kullanmaktadırlar. 

ve Habeıtiatandan gelen bütün haber· 
ler buradan gelmektedir, Fakat çok 
edu bir kontrol konulmuş olduğu ~in 

as sluk 
ldk te n ehcmiyetli hi .; !:.!r h~ber btı 

k, naldnn sızmamaktadır. 

N eıd.ıs, lıukunıet m<·rke zincl,.•u ve· 
t"İ !.:ıcck bütiin h-.bcrleri k enJit: ..:vıı• 
lrol e tm ekte ve canı is tedikl.,riri :!.<,n 

sör -. O'.\''a iınha etmektedir. Y ah.11ıcı 

:_:azetelcrin aytarlanuın vazifeai her 
zaman kolay olmamaktadır. Radyo 
istas) onu günde on iki ıııaat ve p;u:ar· 
iarı Y• lnız altı saat çalışmaktadır. 

tı;kicl.., n bir haber Londraya dört aa
a tt \" l'Irch, şimdi çoğun iki günde 
g ilm t: tlcdir. 

A vr upa hlikurnet nıcrke .ıı.:rmd~, 

r nd} o nıe.-aklı!armın kısa daig .. lada 
Adiı;u , ba'yı almaya çalı~mış olduk:;ı. 
nnı bilıyorum. Habeş isla:-;yonunun 
ancak ılı..i kilovatlık bir ku"vt:te ma
lik oı uugu düşı.inühince bunun h~oJay 
l.m ı~ u tmadıgı anlaşılır. Bu mımakll• 
da hava bozukluklarının sık sık oldı&• 
ı;unu ve bir G...trb amatörünün habe§ 
ı ı;lar.yonunu alması bir mucize olaca .. 
gını ılave edelinı. 

reısi~den ba§ka yollarla yapılan 

casusluklara gelince, söylendiğine 

göre Negütı'ün elinde, yabancı dev• 
letleı hesabına casuıluk etmekle zan 
ahında bulunan be~ yüz isimlik bir 
liste mevcuddur. İtalyanın Ual • Ual 

hadıtıesinden sonra habeş sınırlarında 
halkı kendi heaabına kazanmak ve 
caa.,sluk için 18 mi1yon franktan taa• 
la pı:tra harcamq olduğu da söyleni· 
yor. 

~egua'ün ıahıuna merbut glz!J po• 
liıi vardır. Ayrıca Belçikah subayla• 
rın yardımıyle bir mukabil casusıuk 

teşkilatı da vücuda getirilmıştir. T eş• 
kilat, Gibbı sarayın<ln ve yabancı bir 
:subayın .-eislıgi altında çalışmakta• 

dır. haJyan casu:siarı içm uydurulan 
) anhş malumat, ve garb memleket• 
(eri için çıkarılan re:smiğ haberler bu· 
rada.n yayılmaktadır. 

Harb başlar başlama;L Negüs, 
ınemlekeb ustuııe Ü§ÜıJmÜ§ olan ca
sualar bulutundan ayıklamak istedi. 
Geniş öiçude tatbik edilen bu hareket 

birçok vahim hadiselere sebebiyet 
verdi. Seyahatte olan bir İngiliz auba· 
yı Harrar'dan yirmi dört saat ınuhlet 
verilerek çıkarıldı. Tabiiğ sub .. y en 
yakın konsolo:sluğa şikayette bulundu 
ve Üzerinde toplanmıt olan bütün şÜp· 

heler geri alındı fakat ancak kendi
si sınır dışında bulunduğu zaman. 

l~te bu casusluk buhranı devrin
dedir ki kont Mori:ıı dö Rakföy du 
Buske, askeri sırları ltalyaya satmak 
suçu altında tevkif edildi. Kendisi ve 
karısı derhal Harrar'da habesedildi
ler. Adua'dan Gondar'a gitmekte o· 
lan bir İtalyan postacısı bile yakala
narak zındana atıldı: Habeşler milli 
müdafaalarına aid malumatın dışa

rıya sızması tehlikesine m a ruz kal
mak istemiyorlardı. 

ltalyanlarda, p e}, basıt ve muhtn· 
aar olan Habe§ İstan haritalannı ta 
marnlamak için cıu;usluk usulüne baıı; 
vurmaktadırlar. lstıla etmek istedi). 
leri ye.-ler hakkında ycrlile.-den ma 
h1mat toplamakta ve en az bilinen 
toprak arızalarının fotoğraflarını al· 
mak Üzere hava rnaıdları gönder• 
mektedirler. Heı· §eye rc.ğmeıı, ddha 

fada emnıyette olmak İt;lD, italyan 
kıtaiarı çugun etıki kervan yoUıu.ıı.ı 

takib etmektedirler. 

Habeııstanda harb başlıyalıdtmbe · 

ri bütün yabancdarm babeılere fÜp· 
heli gôründükelri aöylenebilir. ltal· 
yanJar ha.bet topraklarmı aıtıktan 

sonra da konaoloalarınrn yerlerinden 
ayrılmamış olmalan her konaolotıun 
resmiğ bir caısus olduğu hakkındalıi 

yerlilerin §Üphelerini kuvvetlendir.Ü. 
Kont dö Vinçi bu itimadaa:dığa maruz 
kaldı, elçilik binaaında gizli bir tel" 
ısiz istasyonu bulundurduğundan \IÜP· 

heleoilıiiği için elçilik binuını t. rkP. 
ve oradan uzakta bir yerde otur ma
ya mecl.no• edildi. 

Bence, fatiıt "ikinci büro" sunun 

en büyük muvaffakıyeti Negiis'ün da· 

madı olan Ras Guksa'yı kanJn·ıp ken

di tarafJarına çekmek olmu§lur. Bu 

hareket çok eskiden beri h '7 ıt'lanı· 

yordu ve İtalyanlar bu mu•;.lfftıki"et
lerinden !onuna katlar f , 1 c! l~•m'l~·ra 

devam etmek niyetind<:.d. 'c: 
v;, , ..... ,, . 
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B~ R. Pekerin üç 11 • 

inkılab dersi 
-

C.H P. Gen~l ekı·eteri dünl{ü der inde 

· ~rkinliğin tür]ii bakımlardaıı 

şartlarını aııJattı 

C 
H P. umumi ıekreteri B. R. 

• · . • k ı· ders· d .. Halkevınde ın ı ap 
reker .~~- .. .. Ü seçkin bir kala· 
)erinin uçuncuıun . b' . t' Erkın ır 

1 k . e "ermıı ır 
ba ı on " 1 anlatan B. 
d 1 t olmanın şart arını 
R~vP:ker müstakil bir ulusta ~ış sıya· 

'iletin kendı karan 
sanın anc ... k o mı . . bu· 
ile tespit edilebileceğin~, mıllet~~e ta· 

1• h. etli otoritelerı vasıtası . 
nıı sa a ıy .. .1 b · milletm 
yin eltigini, mustakı ır d' t 

d tlarını ken ı u· 
düırmanlarını ve ~· b' devlette dıt 

-· · erkın ır bit edecegını, • . k milleti 
-· 'kl'klerının anca 

sıyaMl degıtı 1 a ılabile· 
·ı d nler tarafından y p 

temısı e e • · k'• 
. • .. · e demııtır 1 • 

ceğını soylemıt v yÜ%Ü ,lıa-
,,_ Hiç bir devlet yer . 

bir sıyasa takıb e· 
yatında tek batına •.. l ·ı bu sa· 

1 • bırıbır erı e 
demez. Devlet enn b .. d.r 

. ·-· maları ta n ı . 
hada İş bırhgı yap kaya alına-

b öne ve ar 
Yalnız unun lusun ıeçc· 
caklarını bi.r.:ı:at ulus ve u 

el 1 ta)·İn eder.,, 
ceği ) urd aıı ar 1 -unun dıt :ıııya· 

1 • rator ug O"man ı ın1pa h ·ı beraber 
ınlarrn ,. sı e • 

s•uanın ııadraı:a d 8 Peker venı 
. .•. ·!laret e en . 

değııtıgıne 1 d menfaat-
Türkiyenin ulusun ve y~ . · •· "" . d"" ilen)'I gorur 
!erinin İcab ettır ıgı .. yaban· 

ı kan-amı.,. 
istiklfıl ht>:yecanın sını erkin 

. ak 5ıyasa 
cı tcsırlcrden uz 'rrıek ola· 

l · J " 1ıya&a•1na 0 
• bir de .. · etın ı,.. da ehemiyetlı 

k .. .. ·k bunun I • ra go tere.c bir dev etın 
bir ana şart oldugun~ e dır. nüfu7. 

güvenır v .,. • 
kendi kuvvetıne . ol(.ıünÜ ııiper 

11 • k r.ı kendı 8 ı> • s<' c.-ıne ar,. b ) 111811 la:zını 

Y ut.bilecek ~alde dud~İ: 
d . · ·· ı yerek e ı•el ı· •nı soy ı 

I • e,.kiu.li1': f" .,.,, . ı· 
· dan erkın ı· 

"- Aakerlilı. bakumD)a h tırlamah· 
• ol ara a 

g ı bır ana ıne" :ı:u .il• ınüsta• 
• taJll ....... 

) ,z. llir devletın 1 l bir orduya 
· • "çin "u•• kil olabılmesı 1 le tartların 

ı .k 1 11 hatıra ıe 0 

m.• ı oma • kilatı, nefer· 
'". . . 'd' Ordunuo tef . k 
oırıncı:ı.ı ır. d ları bır te 

. • kuman an 
lcri, 7.1' bıtlerı, . .11• nıenfaatlerin 

· b" yesı rnı 1 
kclı. 1

:: ıle un 1 dır Devlette 
• k'lde olma ı • . 

kurdugu fC 1 • • 1 ı:ı: 0 milleUn 
askerlik hi:ı:mt't.'nın yd~I n cıinin, aksi 
L 1 ·ı ta ... •ın e ı an .. anun arı e • lakla aık~r 

• b ·i veya •Y 
tnkdırde nıec uı fın hiz.met 

veya bu sını 
kallanmaıı, fU "d halelerin 

ibi ınu • 
altında tutulması ~. üdahaleler ol· 
. t"kl A ı· t-hdid edıcı 111 b" . ıs ı ııı ı ~ Bunu, ı:zırn 

duğu unutulmamalıdır. • · · bilen . r.. degerJn• 
gibi askeri erkın ıgın _.. tutması 

• • • 1 ha tını• 
bır mılletın ya nız. 

kafidir. 

ftlli ,,rldrılik: 
rnütttlea eder· 

istiklal mevzuunu .. rinde dur• 
. . bilhassa uze 

11en adlıyenın ld g" unu ııÖy· 
b. v:ı:U O U maya değer ır rne • 

. k d mittir lu; 
lıyen B. Pe er e h miyetlidir. 

• • 'kt•ı çok e e 
••-Adlı ıatı a konomı 

bakımından osmanh İmparatorluğu

nun bünyesinde nasıl aarsıntılar yap· 
tığını birçok derslerimizde muhtelif 
munaıebetlcrle ıöylemiıtim. Bir yurdun 
içeriıinde, bilhassa ecnebi unsurunun ve 
iş sahiplerinin memleket içerisinde tn· 
bi oldukları adli unsurlar, o memle· 
ket evladlarrnın bağlı oldukları şart· 
tara uyar olmalıdır. Adli faaliyet dış 
tesirlerden tamamen u:ı:ak olmalıdır.,, 

l\.iiltiir ı•rl.-i11/iği: 

Kültür erkinliğine geçen B. Peker, 
yer yüzünde tek insan olmadığı giLi 
ulusların da tek ba~ına ve içine çekil
miş soııyal bir heyetten ibaret olarnı
yacaklarını anlatmıt ve şunları soy· 

)emiştir: 
"- Yer yü:.ıünün İnsanlık, med< · 

niyet, siyans, teknik, sanat duygula
rını çerçevesi içine alan genel kültür· 
den, yetiştiği rnetod, yurdun hususi 
vaziyeti, ıııynl\al durum ne olursa ol
sun her İnsanın nasibi ı>lmnsı gerek· 
tir. Bu itibarla memleket çocukll\rı· 
na aana~ fikir ve lisan gibi ileri hare
ketleri verecek olan müesseselerin, 
kültür bakanlığı eliyle kuruluşunu uı· 
tiklal bakımından fena tesir yapa· 
cak gibi saymak doğru değildir. Bu· 
nunla beraber kendi kiıltürünü yara· 
tan, destan, folklor, tarihi husuaiyet· 
lcr gibı keodisiniıı malı olan varlık· 
tarını unutmamalıdır. Bilhaıısa bizim 
gibi şimdiye kadar bu varlıkları tas· 
ni edilmit olan bir millet için bun· 
Jarın huauai bir ehemiyeti ~ardır.,, 

f'inomml ,,,.hinlik: 

Finanı bakımından istiklalin değe· 
rini anlatan B. Peker bu iatikl&lin ha· 
yati kıymetini miaallerle inh etmit 
ve demiıtir ki: 

"- Bir defa finanıal ıatiklalde 

başlıca göz önüne alınacak •na nok
ta yurddaş)ara öde• olarak yüklenen 
ve devlet hazinesine gelir olara'k gl· 
ren verginin o milletin kendi kanun· 
larile ve dış tesirlerinden · bu noktayı 
daimli 7,evkle ve ehemiyetle tekrarla
rım .. uzak kalarak t«"shiti lazımdır. 

Yabancılardan alınan vergi vatan· 
da~lara göre ecnebilere imtiyaz vere· 
cek bir mahiyetten tamamen uzak ol· 
malıdır. Devlet ~ergilerini biz:r.at 
kendisinin unsurları vaaıtaııile ve türk 
memurlarına tahsil ettirmelidir. Dü
yunu umumiyenin muharrem karar· 
namesile, borçlarını odeyemiyen dev· 
!etin gümrüklerinin başına. ecnebi 
tahıil memurlarının konulmu§ olduğu 
devir, bizden çok uzak olmayan acı 

bir devirdir. 
Finansal erkinligın vergılere aid 

kısmından sonra büdcede maarafla ve 

ULUS 

Etimolojik ve Morfolojik 

- XII inci Anket 

1- )o/ 
2 - ) ;;,. 
3 - } or 

4- luk 
.) - l ii:. 
6 - ) ,.,. 

7 - l iilr 
il - lt•l 
9 - ) ur 

10 - ) u: 
J l - l oy 

J) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve f arklan bakı
mından rolleri ne olmuıtur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türle dili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

Y ııkardaki on ikinci dil anke
timize ohurlarımı:z.ın uerecekleri 
ceuablar, gcı:z.etemu yo:z.ı iıleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederi::.. Şimdiye kadar aldığımız 
cevabları sıra•İle koyduğumuz. gi
bi bundan böyle de koyacağız.. 

onun tatbikinde yalnız devletin ve 
kanun vazına salahiyetla olan makam 
lar hükümler koymalıdır. Devletin 
gelirini yurdun umumi yÜkae · 
lit ve ya~yı§ında hangi kısımlara 

taksimini tayin etmesi hakkı finansal 
iatiklilin bat tarhdsr.,, 

Harb eonrasr devletlerinin finans 
muvazenelerinde ~ektikleri aiiçlükle· 
re temas eden 8. Peller istikraz. bah· 
si Üzerinde durmuf, çekilen sıkıntıla

rı, bu sıluntslardan en geniı ve en 
mühimini zamanın icabları ile bera· 
ber imparatorluktan de ... ir aldığım121, 
bu borçları karıılamamız ve bir ulu
sun hayatı için lazım olan vaaıtalarm 
hiç birisine malik olmayan bir şekil· 
de idareyi ele almamn dolay11iyle bu 
sıkıntılann bizde olduğunu, bunları 

karıılamak için hahra gelen ilk çare· 
nin istikraz olduğunu, fakat geniş c:\I· 
çüde ve milli gelir kaynaklarını teh
did eden bir istikrazın kapalr bir O· 

danın ilk bakı§ta hatıra gelen boğu· 
cu, öldürücü bir hava ile bizi saracak 
olan bir kapısı olduğunu tıô liyerek 
sö7.lerini şöyle bitirdi: 

"- ileriye doğru buyuk bir istik
lal aşkı ıle yetişen türk gençlerinin 
ölçüsüz yapılmış olan jstikrazların 

devlet hayatını tehlikeye koyabilecek 
bir mesele olarak hatırda tutmaları 

lazımdıl'.,. 

SAYIFA 5 

irliği ı~oı1grcsi ·~ini l;itirt · 

Başbakanımızın mühendislerimiz 

için söyledikleri 

Muhcndislcr Birligi kongresine dün 
17 de de,am edildi. Ruznameye ge • 
çilmcden önce, İımet lnönü'ne kongre· 
nin taziamlını arzeden, miıteahhid ı .i· 
hendiıı B Ali Haydar, Trabzon aaylavı 
B. Mital, Bayındırlık Bakanlığı rnüna· 
kalat dniı·csi reisi B. Rifat \"e mutt'ahhit 
mühendis B. Ccmal'den mürekkcb he . 
yet, kongre azalarına, Başbakanın kcn_ 
dilerini lrnbul buyurduklarını ve hasbı· 

halleri nraıında: "Memlekette mühen 
dis adedinin nzlığından ve ileriyi göre • 
cck, iıt bitirecek mühendislere memlek 
tin ihtiyacı bulunduğundan ... ,, bahıey • 
\ediklerini habeı· vermi§lcrdir. lımct 
lnöniı'nün mühendisler hakkmdaki te • 
''cccühknr 6Özlcri birçok defalar alkışlar
la kesilerek dinlendikten ıonra ruzna • 
meye geçilmiştir. Bunları 11raaiyle ya • 
ııyoruz: 

l - 1 stanbul ve Sh-aı ıubeleri büd
çeleri tetkik ve kabul edilmittir • 

2 - Neşriyat, ha)•siyet ve yare! 
encümenleri seçimi yapılmııbr: 

Neşriyat encumeni: Baysndırlık Ba-

Türk kimyakerleri dör
düncü kurultayı 

Turk kimyakerleri dördünc:ü kurul
tayı dün toplannu~ 'e Kay.eri Say • 
lavi B. Salih'in baıkanlığında ~alııma11-
na batlamııhr. Kurulta)da lıtanbul kim
yakerleri delegesi Cemal tarafından tem
sil edilmekte idiler. 

Yapılan seçimde )'Cnl idare heyeti b"' • 
kanlığına tekrar Doktor Azmi Rer.k 
Bekman, genel ıckreterliğe lbrahim, 
uyeliklere Edibe izzet Kemal ve Nüz
het ıeçilmitlerdir. 

Kurultay birer telgrafla Atatürk'e, 
lamet lnönüne ve Recep Pekere .. ygı
larını bildinni,tlr • 

Tokatta ışıl< söndürme 
denemesi yapıldı 

Birinci kanunun 15 inci pazar 
gecesi T ()katta hava saldınmlan
na karşı korunma denemesi yapıl
mıştır. Saat 20 de ha.ılıyan dene
me 20 dakika aürmüı ve muvaff a
kiyetle bitmiıtir. Halkın ıöaterdi
gi ilği ve el birliği sayesinde alı
nan netice çok memnuniyet veri
cidir· 

İlk okullarda gramer 
dersi 

Bir kaç sayı önce orta okullar
da gramer derslerinin, okuma ki
tapları üzerinde temrinler yapıl
mak 5uretiyle verileceğini yazmıt
tık. Kültür bakanlığı, Kültür di
rektörlüklerine ilk okullarda da 
gramer dersinin de aynı surette 
okutulmasını yazmı§tır . 

kanlığı inşaat dairesinde baş muhcndiı 
B. Fuad, Sular Umum direktör muavini 
B. Namık, Ekonomi Bakanlığı madeq 
arama enıtitüıünde direktör B. Hadi, 
Elektrifikasyon büroıu azası B. Haydu 
Retid, Belediye fen kurulunda ıu mü... 
hendiıi B. Muhiddin. 

Haysiyet divanı; muteabhid muhen. 
diı B. Ali Haydar, B. Ahmed Fahri, S.. 
yındırlık Bakanlığı inşaat reisliğinde U• 

mum müfettit 8. Nuri, Ankara • Sivas 
demiryolu Ankara şubesi direktörü B. 
Hüınü, Ankara Belediye otobüsleri di. 
rektörü B. Refik. 

Yardım encümeni; Belediye fen di.. 
rektör muavini B. Asım, elektrifikaayoq 
bürosu azası B. Naim Cemil, Bayındır. 
lık Bakanlığı yapı İ§leri umun1 direktö. 
rü B. Kazım, Ankara Bayındırlık direk• 
törü B. Muammer, Şirket ve müeueae
ler direktörlüğünde bat mühendis ve 
direktör \ekili B. Emin. 

3 - Birliğin 1936 büdçesi 13596 li. 
ra olarak kabul edilmiştir. Kongrr saat 
19 30 da çahşmasıns bitirmiıtir. 

Aııkara radyo unda 
Hülleci komedisi 

oynanacak 
Sayın Ankara halkmm \le rad70 

dinleyicilerinin tiyatro ihtiyaçlar-a 
ufak niabette hizmet edebilmek bedeıo 
fi ile Ankara radyosu bu aktamdaıa 
itibaren latanbulda aon günlerde aab. 
neye konulan Retad Nuri Cültekinlıa 
Hülleci komedisini 071uyacaktır. E• 
serin bir gecede temaili kabil olmadı. 
i• için Hülleci, arka arkaya birkaı 
gecede temsil edilecektir. Anl&anl 
radyosunu uzun luf gecelerinde, ha). 

ka hot vakit geçirtmek isin bu 1olda 
attıiı adımı memnuniyetle ka11ı1-
nz. 

Ankara Radyosu 

Bu akşamki programı 
19.30 Halil Bediz Musiki haldııo

cla konupna 
19.40 Hafif plak 
19.50 Re§&d Nw"i Gültekinin Hüle 

leci piyeainden aahneler 
20.1 O Ajana haberleri 
20.20 Ankarapala• 

Tarım satış ve kredi 
kooperatifleri 

Tanm aahf ve kredi kooperatifleri 
kanununun esaılarına göre Ekonomi Ba. 
kanlığınca esaa mukave!ename tipleri ha. 
zırlanmaktadır. Hazırlanacak bu mu. 
kavele tipleri luaa bir zaman sonra 
Bakanlar Kuruluna eevkolunacaJc ve ta .. 
dikinden aonra derhal teşkilat yapılma. 
ğa başalnılacakbr. 

fi ı ""' e Kapitülaıyonların nan 

ULUS' un ronıam: 
Tefrika: 64 

Kırmızı Zan bak 

yakalamağa, dövmeğe, kötü ve aksi bir §eyi, 
fakat kendi malı gibi itip sümüımeğe 
cüret edemiyordu. Tekrarlıyordu. 

omuzlanru silkti ki öteki aynı eda ile devam 
edemedi. Kinlendi: 

- Umarmısnuz ki zavahiri kurtarmakta 
size yardım edeceğim, evinize geleceğim, 
kocanızla dostluk edeceğim, mum tutaca
ğ,m? 

- Allaha ısmarladık. Bu kadar esefe de· 
ğerim olmadığını kendi kendinize tekrarla. 
yınız. 

O zaman, Tcrez'in, elini kapı tokmağına 
uzattığım, bu hareketinden, onu büsbütün 
kaybedeceğini, bir daha ~le geçiremiyeceği. 
ni anlayınca bağırarak koştu. Artık hiç bir 
şey hatırlamıyordu. Zihninde kalan şey ta. 
hakkuk etmiş büyük bir f eJaketin, tamir o
lunm~z bir y.a~m sers~liği idi. Ve bu şa§
kı~bgm ta ~ıbınden bır ar.zu yükseliyordu. 
~ıden ve bır daha gelmiyecek olan kadını 
hır kere daha kendisinin etmek istiyordu 
Tutup kendisine çekti. Onu -sadece, hayvani 
iradesinin bütün kuvveti ile istiyordu. Tere3-
ona bütün mukavemeti ile karşı koydu. Ezil
miş, kopanlmış, yırtılmış olarak, fakat kor
ku bile duymaksızın elinden kurtuldu. 

J FRANS 
Yazan: .Anato. . Nasuhi BAYDAR 
Türkçeye çevıren. -

,. koluııu bıraktı. Eger 
Birdenbire~!erez ın ovelvcri olsaydı bel-

elinin eriş~.c~.gı ~erdek~t hemen 0 dakika.da 
ki om. oldururdu .. ~a ını ·u ve şiındi ümıd
hiddeti keder halım al § d. · ·d· 

1 ken ısı ı 1. 
siz, ölmeğe hazır 0 an w mu' Bunun imka-

ed. - · · dogru · - Bu d ıgınız h k"kat ıni? 
·· ·· bunlar a 1 

nı var mı? ~u.tun i iml Söyliyebilir miyim? 
- B~n bılır m Y ki? Her ne hak~m-

Ne oldugunu anlad~r fikrim, bir hissım, 
da olursa olsun bc?,ım b'r ışığım var mı? 
nereye gittiğimi gostcren 1 

Benim.... d k ilave etti: 
Biraz gayret sarf e e;e kederimden ve si
- Şu dakikada ken ı . .. "ndü-üm 

. .. 'd . 1. w. "zden başka bır duşu g 
.zın mm sız ıgını . ' . 
mı var. . orsunl onu seviyorsun 1 

- Sen on~ ~evıy . r nasıl bir adam
onu sevmeniz ıçın nesı va ' 

dır o? . . b' hayret uçu 
Şa kmlıktan serseınlemıştı,.. ır .. · -

ru . . d .d. Fakat Terez ın soylemış ol
mu ıçın e ı ı. . . . . ırd edebil-

duğu ıeyleri gene bırıbınnd.e~ ay . w 

nıişti. Onu artık kabaca evınp çevınnege, 

- Onu seviyorsunuz! onu seviyorsunuz! 
fakat sevmeniz için size ne dedi, ne yaptı? 
Ben sizi bililirim: fikirleriniz beni her ıncit
tiği vakit bunu size söylemedim. İddia ede· 
rim ki o bir cemiyet adamı bile değildir. Sa
nıyonnusunuz ki sizi seviyor? Buna inanı
yor musunuz? Eğcrıöyle ise aldanıyorsunuz: 
Sizi sevmiyor. sadece bu hadiseden gururu 
için bir zevk hissesi çıkarıyor. t'Ik fırsatta s~
zi bırakıverccektir. Sizi kafi derecede rezıl 
ettikten sonra fırlatıp atacaktır. Ve siz de 
fuhuş aleminde sürüneceksiniz. Gelecek yıl 
hakkın12da: "Herkesle yaşıyor,'' denilecek. 
Bu hal dostlarımdan olan ve hareketinizi ' . .. 
öğrenecek olan babanız n~ına b~ru mute-
essir ediyor: onu aldatacagımzı hıç umma-
yınız. 

Terez, muhakkar, fakat onu kendisine 
karşı daha cömerd duygulu bulacak olsa ne 
kadar ıstırab cekeceğini diışünerek müte~l-
Ii, dinliyordu. 

Lö Menil basit olduğu için, Terez'den sa
mimi olarak' iğreniyordu. Bu tiksinti o u 
teskin ediyordu. 

- Bu iş nasıl oldu? Bunu hana söyliye-

bilirsini.z. 
Terez öyle merhamet dolu bir h;.T""1

' •lr 

- Terbiyeli bir insanın yapacağını yapa
cağ,nızı sanırım. Ben sizden bir şey istemi
yorum. Hakkınızda çok iyi bir dostluk hatı
rası saklamak isterdim. Bana karşı merha
metli ve iyi olacağınızı tahmin ederdim. 
İmkanı yokmuş. Görüyorum ki insanlar biri
birlnden iyi ayrılamıyorlar. Daha sonra, va
kit geçtikten sonra hakkımda daha iyi hü
kümler \•ereceksiniz. Allaha ısmarladık. 

Lö Menil Terez'e baktı. Yüzünde şimdi 
hiddetten fazla ıstırab ifadesi vardı. Terez 
onda bu kuru ve kenarları karannış gözleri, 
dökülmüş saçlar altında bu çıplak şakaktan 
hiç gönnemişti. Bir saatte ihtiyarlamış gi
biydi. 

- Size şimdiden haber vermek isterim. 
Sızi tekrar görmek benim için imkansızdır. 
Si.z, temellük olunup büsbütün kaybedildik
ten sonra gene cemiyet içinde rastlanılabile
cek kadınlardan değilsiniz. Bunu size söyle
dimya. Siz başkalarr gibi değilsiniz. Sizde 
bir zehir var ki om:ı yüreğime akıttınız. Bunu 
içimde, damarlarımda, her yerimde hissedi
yorum. Sizi neye tanıdım? 

Tere?. ona iyilikle h::JktT 

Hiç bir şeyin fayda venniyeccaini Lö 
Menil anladr. Hadiselerin unutulmu; kısım
larını, başka birisinin olduğu için Terez'in 
artık kendisinin olmadığını haurladı. Istıra
b~?~. tekrar ~uymağa başlad1ğ1 için yüzüne 
kufurler yagdırdr ve onu dısarıya. itti . 

.T.er~~' ~ruru. dolayısiyle, gecmiş sev~i
lennın uzcnne hır çelenk gibi konabilecek 
bir kelime, bir bakış bekliycrek bir an ko-
ridorda durdu. · 

Fakat öteki gene bağırdı: "Defol!" ve 
h12la kapıyı kapadı. 

(Sonu var 
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Artınna ve yerli nıalı haftasuun yedinci gunu 

B.C.Bayarradyodaekonomi_ 

mizin bilançosunu yptı 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

gonİ§ mikyasta te,o;İ$al ve mal almak 
Va%İyetindedir. Böyle bir ıneınleketin 
ekonomik politika:;ı ekonomik düşün
ce ve tedbirleri hiç şüphesiz ki eko
nomi sahasında aşıı·ı derecede cihaz
lanmış, iç pazarlannın istihlak kapa
sitesini on hadlerine kadar kullan
mış ileri endüstri memleketlerinin e· 
konomi politikalarının, ekonomik dü" 
fÜnce ve tedbirlerinin aynı olamaz. 

Türk ekonomisi dinamik bir eko· 
nomidir. Her ıtahasında: yapıcı, yap
tırıcı, bir milli azim ve iradenin mad
di tezahürleri görülür. Hareket, te
febbüs, mübadele gibi esaslar ekono· 
mi programımıza hakimdir. 

Türk milli hayati: çalışan yapan, 
ve yaptıran azirnli İnsanların mede
niyetidir. Esasen başka türlü ne kül
tür ve ne de soysal aeviyemizi yük
seltebiliriz. Ve ne de Türkiyemizi az 
zamanda ileri bir memleket haline 
getirebiliriz. 

(:"tı*"'" wwllerimiz. 
Çalışma usulümüz, ilmi ve teknik 

esaslara, müsbet donelere dayanır. Tat· 
bikat sahasındaki faaliyetimizde bu ilmi 
teknik çerçeve içinde, pı·atik ve realist 
anlayıştan ilham almaktadn-. 

En büyük kuvvetimiz: Yurd ekono
. misinin, ufak büyük her türlü tezahür
lerini -.ksiyon ve reaksiyonlarını gayet 

yakından takip etmekliğimizdir. 
Dünya vaziyetine umumi bir bakış 

bizlere gösteriyor ki: . 
Her millet kendi bünyesine uygun 

usullerle, muhtelif gayeler uğrunda ça· 
lışıyor. Ve hususi vaziyetine, takip et · 
tiği usullerin mhaiyetine göre de deği • 
~ik neticeler elde ediyor. Ekoonmik ''in
dices,, ler dünya ekonomisinde bir kalkın 
"ma, bir canlanma temayülü gösteriyor. 

Bilhassa iptidai maddefer ile madenlerin 
fiatlarında göze çarpan bir yükseliş v.? 
talep kaydolunuyor. 

llu::.ırlıldı olmalıyı;:;. 

Arsıulusal mübadelede beliren bu 

canlılıktan muhakkak kendimize menfa
at payı ayırmalıyız. Bunun için de is-

tihsal ve satış sahalarında hazır

lıklı olmamız lazımdır. Şimdiye kadaı· 

~aal bir ticaret politikası ile mahreçleri 

muhafazaya, kaybedilenlerin yerine 

yenilerinin bulunmauna çalıştık. An • 

cak, bu kafi değildir. 

Çiftçimiz de İı;tihsal mesaisini, bu ye

ni cereyanlara, yeni taleplere uydurmak 

mecburiyetindedir. 

lstihsalimi%in nevileri: Yukarda 
söylediğim arsıuluısal marşelerin anu _ 
)arına göre intihab olunmalıdır. 

1936 mevsiminin bugünkü şartlar 

İçinde müsait görülen inkişafından fay
dalanml\k için, Türkiyenin istihsal kuv
vet ve kabiliyetini her sene geçen 
yıllara nazaran arttırmak eısasını. en iyi
yi, en ucuza mal etmek prensipi ile ta
mamlamalıyız. 

Bizim için en büyük kıymet ileri.)·i 
hazırlayan devamlı, emniyetlı ticaret 
münasebetleridir. 

l\'a."ıl twuı,.,.uf e<lecejiiz? 

htihsal faaliyetlerimizin müstab· 
sile bir kar payı bırakan satışlarla 

neticelenmesi lazımdır: 
istihsalin mal olduğu fiatla satı~ 

fiatı arasındaki marj sayesindedir ki 
çalışan müstahsil yığmlan • zati ihtİ.· 
vaçlannı tedarik edebilecekleı·, - sos· 
yal w.•dbelerini yerine getirebilecek
ler, - ve tasarruf edebileceklerdir. 

Müstahsilin satın alma kudreti, 
görülüyor ki ancak dünün, bu güniin 
ve yannm kaı· payı bırakan satışları 

ile vücut bulabilir. 
Fakat sevgili yurttaılarım müstah· 

siller, şurasını iyi kavramalıdırlar ki: 
"kar bırakan satı " demek, mutlaka 
yüksek ,atış fiatı demek değildir. 

r .. tih "'lin maliyet masraflarını in
<fo·eret., j,.tihsal hacmini artırara1' 

heı'h k.i.ı· a} ı temin olunur, hem de 
fj;.t ucu7ll\hl"billr. l~t-e i~t~diğtmİ7 d~ 
b~u~uı-. 

H ii .\"İi /; ... ıol.-hır "rimi~ıir. 

Bugün, gerek memleketimizde ve 
geı·ek dünyada ekonomik bir seyyali. 
yel, bir liquidite vardır. Arsıulusal ve 
ulusal marşeleri felce uğratan büyi.\J .. 
stoklar erimiş bulunmaktadır. 

Zira İ mahsullerimizin satışlarında 
kendini gösteren bir hususiyet, bir 
hastalık vardır. Bundan bahset· 
meden geçmek istemiyorum: 

Mesele psikolojikdir; mallarımız 

için arsıulusal ve ulusal vaziyete gö
re: .\Ürülemez, absorbe edilemez, bir 
"fazlalık" olmadığı halde: sun'i bi .. 
heyecan vücuda getirerek panik ha · 
vası içinde, mühim fiat düşüklükleri
ne meydan vermek. ticareti organize 
olmamış memleketlerde, sıksık tesa 
düf edilen hadiselerdendir. 

Müstahsil köyünde: umumiyetle 
piyasalar hakkında esaslı malumata 
sahip değildir. Şehirden, kasabadan 
ulaştırrlan bir fiat düşüklüğü haberi, 
komşunun telaşlı bir hareketi: derhal 
müstahsil Üzerinde mahsulünün elin
de kalacağı korkusunu verir ve "pa 

nik uyandırır". 

1't·.~ldl{ııltmuwya iltıi.wıcı mı.: 

vardır. 

Halbuki: panik halinde mal satıl· 
ma% ahcının ayaklarına kapanan, de. 
rin bir meyusiyet içinde malmı alma . 
:;ı için müşteriye yalvaran bir satıcı
nın hali kadar feci bir manzara tasav· 
vuı· olnnmaz. 

Bu ruhi ve marazi halete, mazi . 

deki 4riz senelerinin tethiş edici ha

tıralarının rolü vardır, kredi darlı

ğınm rolü vardır. 

Bu itibarla zirai maddelerimizin 
piyasalara tedricen normal bir şekil· 

de gelmesini temin edecek şartları 

yerine getirmek için teşkilatlanmağa 
ihtiyaç vardır. Bu sene lzmirde yap-

tığım son seyahatta: rleri sürülen mü 
talealar hafızamda bütün tazeliğini 

muhafaza etmektedir. Üzüm rekolte

sının geçen yılın (55.000) tonuna 
mukabil bu sene 80 bin ton tahmin e

dilmesinden doğan bedbinane müta
lealar muhitte bir panik havası vii
cuda getirmişti. 

Eğer yukarda arzettigim psikolo· 
jik amilin ehemiyetini kavrayarak 
bu panik cereyamnı önliyecek ted-

birle,. almmamış olsa idi bu büyük Ü· 

züm ı·ekoltesi, başk~ bir ifade ile bu 
büyük "nailli istihsal emeği" yok pa

ha:una elden çıkıp gidecekti. Fındık 
için de vaziyet aynıdır. Panik halin. 

de şaııkınlık içindekj satışlaı· artık 

iktısadı hayatımızda tarihe karışma· 

ltdır. 

llu/11eli/ iimill,•r 1.-a.r.~ısmdu 

Bu mevzuda yukarda söylediğim 
gibi muhtetif amiller vardır~ 

- Psikolojik amil en mühimdir. 

- Sağlam ve doğru istihbarat 

- Satış sahasında teşkilatlanma, 

- Kredi organizasyonu 

- Miıstahsil borçlarının hafifletil, 

mesı, 

- Zirai satış şartlarmın en<lüstt·i 
ve ithalat ticareti. fiatlan ile intibak 

"'ttirilmesi; 

Kanaatimi..t:ce: ziraat İıstihsalinin 

en tabii ve iktısadi bir yoldan korun 
ması kar payı bırakan sabşlar yapıla· 
bilmesini temin edecek normal •artla
rı hurrlamakla mümkündür. 

Çiftçi ailesinin, aile toprakları ;i. 
.zerinde yaşı ya bilmesi buna bağlıdır. 

Şimdi, esaslı mahsullerimizin 1935 

yrlında, elde ettiği fiatları 1934 yılın

daki fiatlarla mukayese ederek bil

direceğim. 

c,.[ii( ffo.ranrt ({fiil Q/tıml.- o

ı .. ,,,.fo,.,mıza ..,un1iwyı istP<liui · 
miı: im miih;m l.·omı~m.wnmt1 

ge• i ·ıwlrm 1whmm )a•·m ko,H•

o•iu:. 

.U.L.US 

Tf llK P \R..\SI 
(Başı 1. inci sayfada) 

eseri olduğuna burada da kısaca 
dokunmak istiyoruz. 

Ba~bakan; paramızt sağlam
laştıran büdce denkliği üzerinde, 
on iki yılın hakikatini bizim ha
tırlamamıza bırakmış ve son büd
ce yılının artış rakamlarile bize 
"memleketin mali ve iktsadi bün
yesindeki sağlamlığın" canlı mi
sallerini vermiştir. 

Cumuriyel büdceleri buhran 
yıllarının ateşinde sağlam cevhe
rinden bir şey kaybetmemiş ve bü
tün güçlükleri sıhatli bir alastiki
yet içinde yenmiştir. Büdcelerimi
zin yalnız günlük hizmetleri üze
rine almadığım, her zaman hatır
lamak mevkiindeyiz. "Yüzde el
liye yakın mikdarı, gene büdceye 
gelir lemin edecek şeylere sarfo
lunursa o memleketin parası en 
sağlam bir para olur.,. 

Rejimin, paramızı korumak 
üzerinde 1929 yılmdanberi son 
altı yıl içinde aldığı kararlar; bu 
yoldaki azmin açık bir ifadesidir. 
Kurtuluştanberi milli azimlerimi
zin geçirdiği ağır imtihanları dü
şünmekle paramızdaki sağlamlı
ğın kuvveti kolayca ölçülebilir. 
Türk milleti bunu çoktan anlamış 
ve her yıl artan tasarrufunu mem
leketin imarına yarar bir duruma 
koymuştur. Önümüzdeki yıllara 
ise, artan bir hızla giriyoruz. 

Paramızın cumuriyet yılların
daki sağlamlığı bunun kendi ma
hiyetinden geldiğini zanettirecek 
akdar sürekli olmuştur. Bu, yukar
danberi saydığımız tedbirlerin ve 
esirgenilmiyen emeklerin eseridir. 
Bunu takdir edebilmek için birçok 
yabancı iilkelerde para kıymetinin 
doğurduğu sıvasal buhranları ha
tırlamalıyız. Zengin memleketle· 
rin blle iç idarelerindeki sınıf ve 
menfaat aykırılıkları en çok para 
değeri üzerinde marazi tesirler 
yapmaktadır. Sınıf sız türk cumu
riyetinde her şeyin üstünde yalmz 
milli menfaat hakim olduğundan 
milli para, bütün yurdun müşterelf 
varlığı halinde her zaman sağlam 
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Dış ıfakammı%ın BelgraJJan .son geçifı nde BB. l'evfik Rü§CÜ Ara' ve Stoyacli
noviç Belg1·aJ.J.a dıf bakanlıiında gazetecilerle bit·liltte. 

Sir S. Hor istifa etti 

Sulh tek.lifleri su\1a mı düstü~ 
•' ' 

ı talya teklifler hakkında cevab vermedi - BB. 
Eden ve Lavaı:in beyanatı - Fransız mahfi11eri 

tekliflerden önceki hukuki vaziyetin 
geri döndüğü nü söylüyorlar. 

Londra. 18 (A.A.) - Dış Bakanı B. 

Samuel Hor bu akşam geç vakte doğru 
İstifa etmiştir. 

Cenevre, 18 ( A.A.) - Havas ajan· 
sı aytarından: Milletler Cemiyeti kon
seyi bu sabah 11,15 de toplanmıştır. Bii

tün aza hazır idi. Yalnız, henüz Cenev
reye gelmemi~ olan Titülesko bulunma. 
yoı·du. B. Litvinof'un yerine B. Potem
kin gelmişti. 

Konsey lrak asurilerinin iskanı mese

lesi ile meşgul olduktan sonı·a azalar u-

mumi sekreter B. Avenol'un büros~ ... .:fa 

bir toplantı yapmışlar ve habeş anlaş . 
mazlığr hakkında görüş teatisinde bu -
lunmuşlardır. 

Habeş delegesi milletler cemiyeti u

mumi sekreterliğine bir nota vermi~tiı· . 

Bu notada fransız - İngiliz sulh teklif -
ferinin kabule değer olmadığının isbatı-

na çalışılmakta ancak bu tedbirler kati 

Cenevre, 18 (A.A.) - Kon•e), fr""" 
sız - ingili:z barış teldiflerina öğrenmek 

üzeı e bu akşam aleni bir cel5e yapınııttn·. 

halyanlaı·ın yeti boştu. Bununla beı·abeı 
İtalyan müşahidi ötekı delegasyonların 

eksperleı·iylt> berabeı salonda oturınLıs. 
tu . 

Celse B. Benet için bir tebrik teY.B· 

hürü ile başlamış ve saat 18 den sun
ra Arjantin delegesi fransız • İngiliz 
teklifleri ve Habeşistanm görü~ii hak
kında iki tebliğde bulunmuştur. 

s: Eden bu tekliflerin kabuliıniın 
milletler cemiyetinin tasdikine bağu 
olduklarını, bu tasvibden sonra kati 
hal tarzı projesinin iki tarafa bildiri· 
lebileceğini söylemiş, bu teklifler a· 
kım kalsa bile cemiyetin bir çok defa. 

lar yaptığı bat·ıştırma gayretlerinin 
ehemiyetlet·ini kaybetmiş olmıyacak
larrnı anlatmışhr. 

değerde kalacaktır. 
Kemal ÜNAL 1 surette reddolunmamaktadır. 

Teklifler iki tarafça da kabul e• 

dilmezse lngilterenin bunları müda
faa edemiyecegini söyliyen B. Eden 
bu takdirde barıştırma hareketinin a

kim kalmasının müşahade edileceğini 
ve lngilterenin de bu hahareketinden 
vazgececeğini bildirmiştir. 

YUNANiSTANDA SiY ASAL OURU1\1 

Meclis dağıldıktan sonra 
sıyasal liderler 11e diyorlar? 

Alina . 18 ( A.A.) - Halk partisi ba:_ı 
kanı B. Çaldaris. seçimin geciktirilmt.: . 
sini müsamaha ile karşrlayamıyacağını 
bildirmiştir. Kondiliı; hükümetinin :;ayı· 
sı elliye varan bütün kanunla1·1 seçimden 
sonra yeni bir hükümet kuruncaya ka · 
dar hükümden düşürülmüştür. Meclisin 
dağılmasından sonra sıyasal durnm ay • 

dınlanmıştn·. Çaldaris müstesna olmak 

Üzere, parti başkanları hoşnudluklarını 
bildirmişlerdiı·. Hukümet. seçimin kati 
surette serbest olarak yapdabilmeıi için 

şimdiden tedbirleı· almaktadu . 
Atina, 18 (A.A.) - Sryasa lideı·leı·i 

milli asamblenin dağıtılması ve yeni 
çimin ilanı hakkındaki karar hakkında 
ayrı ayrı diyevlerde bulunmuş]ardır. 

Halkçı parti başkanı B. Çaldariı:; de

miştir ki: 
·• - Asamblenin toplanması g<tyesi

ni güden çalışmalarımızın neticesinde 
gayri tabii vaziyete nihayet verilerek 
millete arzusunu bildirecek yeni seçi · 
min ilan edilmeııi bizi çok hoşnud et -

miştir.,. 

Geneı·al Ko11dlls 1?U diyevde bulun-

muştur; . 
" - Asamblenin feshi ve 26 bil"İnci

kanun içinde yerıi seçiın ilanı bizi bil -

haua hoşnud etmi~ti'" Bu suı·etlc nor -
mal sıyasa yoluna girmiş oluyoruz. Fik
rimiz udıı ki: eğ~~· niıbi temsil us.1lü 
mevcud olı»n~ayrJ1 bunu Elen milletinin 
hur,iinkıi .·ariyeh icin ;,·ıtt etmek 11',..ım 

p.eli.·rtL., 
S•ı·heı.ıl fiku· p>tl"tısi b'\ŞKAn ı B. Mt> -

t •• ks;.ı; iı1e s'ımları söylemişti.·: 

·" - M!-.damki hiıkiimetin, l\na kımu· 
!•u tleduıi ı·e1 e iıoymak için a-1"mble ek
.ı'!r:y.ch ii,.. İ.!birll~i yapmaM nıü•nk\i!ı 

ol:unıyordu, o halde asamblenin dağıtrL 
ması ve yeni seçim ilam en \lygun hal 
sureti teşkil ediyordu ... 

Milli halkçı paı·ti başkanı B. Teoto
kis. hükümetin süratle millete isteğini 

göstermek fıı·satını vermiş olduğundan 

dolayı hoşnudluğunu bildirmiştir .. 

Liberal partisi başkanı B. Sofulis de 
şöylt> demiştir: 

·· - Şunu ehemiyetle kaydetmeği ken
dime bir vazife bilirim ki Kıral ittihaz 
ettiği enerjik ve kati hattı hareketle. 
yalnız lüzumlu hal suretlerini bulup tal· 
bik etmek için gereken manevi kuvvete 
değil aynı zamanda milletin bugünkü ıh· 
tiyaçlarını tam ve doğru olarak duymak 
hassasına da malik olduğunu isbat etmiş 
tiı·. Kıral bu hareketiyle. memlekette sÜ· 
kıinu temin etmekle beraber tahtını da 
tarsin etmiş olmaktadır. ., 

8. Papanastasyu da şöyle deıniıtir: 

"- Derh"l milletin hükmüne mii _ 
racaat edilmiş olmasını hoşnudlulırla lca• .. 

şdarım .. , 

Diğer taraftan bütün ga"M:leler ele ye• 

ni seçimleı-in yapılması kıu·arnıı taıı.vip 

etmekte ve kn·alın beyan.n•meııirıde İ:t.

har ettiği dileklerin meınleket nefin o
larak gerçekleşmesini dilemektedır . 

Ne kadar pamuk 
gonderildi 

lzuur limanılldan son hafla· 

larda dış ülkelere 227 hin kiıür ı 
kilo pamuk ihraç edamişUt. Pa
muk fiyatlari, kilo ba~ma, 44 - 46 I 
kur~ arasındadır. 

B. Laval c.la bütün tekliflerin kon· 
seyin muvafakatine bağlı bulunduğu. 
nu ehemiyetle kaydetmiştir. Habeş de· 
legesinin memleketinin kendi taliine 
bırakılmamasını rica eden aözlerm
den sonra başkana, itaJyan cevabı bi· 
!inmediği için toplantının başka bır 

tarihe bırakılmasını söylemiş, kon~ey 
bu görüşe iştirak ettiğinden celse da
ğılmıştır. 

Cenene, 18 (A.A.) - BB. Eden ve 

Lavalin sözleri, milletler cemiyetini 
emrivakilerin tesiri altında bırakd

maktan vazgeçildiği suretinde tefsir 

olunmaktadır. 

Fran~ız mahfilleı·inde söylenilıli· 

ğine göre, Patis projesinin f«nsimin · 

den önceki hukuki oa~iyet' Jônül

müştifr. 

lngilizleı·, 18 leı· komitMlnin cu.· 

nıa giinü toplanacai•nt bildiriyotlar. 

lngilteı·enın zecri tedbirlelİ a.-tıra· 

caiı aöylenmiyora-. da, biiyle i.H te::k

life itit·u da etmiyeçektiı·. 

Bui·ada fU intil.ra vardır iti, sün or, 

günün ot·laya frkardıiı -l•munl1111·1t1 

başlu:arı, birçolt devletleri11, !uiyCık 

J.,Jledcrin 11ya1ıala-:-mclaltl i.tilrt·aru 

olem 11üvenleı·i scn·ttlmtfhr. Bu hwıJ;~e

ı .. r )'uzünd•n llar.:u <> kadar lumımıf· 

trr ki • .aecri ıedbiı·leıi tatb;Jı edeıc 

clevletl•r blokunun çözülmesi bir :za. 
ma,. mesel#'s; olmuştur. 

f.ondıa, 18 ( A.A.) - Reuter a· 

ju11smın CenecJreder, öğrendi8ine gö.

'e, mulıtelıt delılt:e he.retleri arasın· 

tic. ycrpıl .. n temaslo. · neticesinde lrun· 
sız - İngıliz sulh t• kliflerine su.Hı cliiJ
mtiş nazar"yle bakı!maktadtr. Şimdı 
ar atı•la~ .şey bu t~L·liflerJe.1 f?n ko· 
laJ'ca kur·tulmak roı·esini bulma!t~ur• 

ibaı ettiı . 
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Alma Komisvonu ilanJarı 
tJ,AN 

. k b"nde yapılacak olan mutfak <>-.. k ahıt me- te ı b .. .. 
1 _ Gedikh kiiçu z • . ..sadif perşem e gunu saat 

• • 2 1 936 tarıhıne mu 
cakl rmm tamın · · . tırılacaictır. . 
on beşte pazarlık s~retılc yap inatı muvakkatesi 26 !ıra 25 .kuruş. 

2 - Keşfi 350 )ıra olup t;m .. rmek istiyenler paı:arlıgrn ya• 
tur Şartname ve keşif ve p~a01 .1!1.1 !~ın alma komisyonunda hergi•n 

• 1 zım amır ıgı 
pı1acağı Ankara cva . . . 

Ö b 1. ı 1 · bu gibi işlerle ıştıgal cttık. g re ı ır er. . k decek erın 
3 - Pazarlığa iştıra .. e rrncleri mecburidir. 

lerine dair ehliyetname ~os.t.e ve saatte teminatı muvakkate mak-
4 - İsteklilerin bellı gu~·racaatları. (3659) 1-5619 

. numuıa mu buzl, n Jle komısyo 
tLAN · ·h · 1 ır.05 . 1 rının senehk ı tıyacı o n u 

· ·· arı alay a k l a.k 'h 1 - Kagızmandalri suv rf usııli ile eksiltmeye onu ar ı a. 
b . kil k ru otun kapalı za 1 .. rülerek aynı evsaf ve şartlar 
ın o u . f t paha ı go . . 

1 si giıniı teklif t>dılcn ıa e•;riJrnıştır. 
d hılinde olmak Uzer<' paz.a;l~f;o çliradır ilk teminatı 1361 lira 2.'i 

2 - Muhammen bt'delı . 
t .. binasında satın alma komısyo· 

uruş ur. k"' de tumen , • · · d l 
~ Pazarlık Kara ose ·h·nden itibaren ınr ay ıçın e o a-
., - 2 12 1935 tarı ı 

nunda yapılacaktır. 1 • • 
'bılh . . •enler komisyonumuzdan calıp gr 

. ··nnek ıstı} 
4 - Şartnanı<:YI go . .. · 

H:bılırlcr. . lan ıle birlikte komısyonumuza muraca-
5 - İsteklilerin teınınat 1-5620 

c t arı (3660) N 
lLA 
. ·n ihtiyacı olan 108,000 kılo un 

Kukaı:;açtakı kıtaatı _ask';ı!~~akasaya konmuştur. İhalesi 26 
ıhtı} acı kapnlı zarf usul.~0~

1 saat 16 da Kırkağaçta askeri atınalma 
1 kanun 935 pcrsembe gu aktır . 
le.nısyon bina ıııda yapıl~c m~cmu tutarı 1620~ ıı:a~ır. 

2 _ Unun t.:ıhmin edılen fiat tahmin edılmıstır. 
· · 15 kuntŞ · d a - Beher kılo ıçın te akçesi 1215 hra _ır ... 

4 - Temınatı rnuvakk~ komisyonda gorülebıhr. . 
5 _ Şartnamesi her gunodasında kayıtlı olduklarına daır vesı-
6 - isteklilerin tıcar~t dirlet 

k go termek mecbur!yı:;tınd:decekler 2490 .numaralı artırma . ek-
7 Eksl·ıuneye ıştırak .. ddelerinde ve şartnamesınde 

- 3 .. ncu ma .. h .. l'" t k 
siltme kanununun 2. v~ . u -.akkate makbuzlarını ve m.u uru c -

Yazılı vesıkalnrla teminatı mu az Hr saat evvel komısyona ver-
. "l undar en 452 lif mektuplarım ıha e ''' · (g549) 1-5 

mı.. ıulunacakl rdn 

. lLANlan 26600 kilo sade yagı pazar-
Konyadaki kurumların ih~~~;t~ ~1.12.1935 cumart.esi gün~ saat 

lrkln satın alınacaktır .. lstek~ktup veya makbuzları ıle kom1syona 
J ı d ı; 96 lırahk tcmınat m ı-5679 
~tlmderı. (3691) 

1LAN . 
936 mayıs nihayetine kadar ıhtı. 

· ratın • · ·ı l Tok t garnızonundakı e klik un kapalı zcırf usub ı e satın ~ ı· 
• çl rı olım 41100 kilo etonc: fı umumi cvsaftır. Muh~en !ıatı 

nacalmr Ekm klik unun_e,.~: 508 lira 62 kuruştur. İhalesı.3 kanu· 
6781 lira 50 kuruş ilk teınına de yapılacaktır Postaca va1n olacak 
nusani 936 cU!tla giınü saat 14 2) 1-5680 
gec kme er kab~l edilmez. (369 

!LAN • 
kapalı zarfla satın alınacagı 

. . 137 ton un r ... ....:h.. .• 
ı - Tum gamız.onu ıçın . ihale olan 27.11.1935 çar~- gu. 

h<ikıkı da evelcc ılan edilip y~vrndı veniden, evelce alınacak kilo 
. k adıgın an J nu sa t 14 de talıbı çı:: m d rmaya konulmuştur. 

hllktarmdan tenzil edilerek kıruı 50 santim fiat biçilmiştir. ~halesi 
2 - Beher kilosuna 14 kur şl4 de tümen satın alma komısyonu 

3/2. k nun/1936 cuma giinil saat 
bınasmda yapılacaktır. . lki ilanda bildirilen fiait ve evsafın 

3 - Evsaf ve şartlar bır eve -:--:-
ı.ynıdrr. . 2490 nuınaralı <kanunun 2 ve 3. ıncı 

4 _ Eksiltmeye girecekltnn "kl muvakkat teminat tutan olan 
. ·ıen vesaı a . ·1 maddelerine göre ısteıu b' saat eve1 komısyonumuza verı • 

)50() lira rs )ınırıışun ihale4en ır 1-5681 
me i (3697) 

!LAN _ 
• • 9 ton un kapalı :ıarfla satın .ı~nac.agı 

ı - TUm garniı.onu ıçın ız . ihale olan 26.11.1935 sah gunü sa. 
ı.aıtlmıda evelce nan edilip yevrnı 'den ve evelce alınacak kilo mik· 

d v ndan yenı 
at 14 de talibi sıkma ıgı rmaya konulmuştur. 
tarmdan teıuil ıdilerek kırdı 50 santim fiat biçilm.iıtir. İhalesi 

2 - Beher kilosuna .• ı~.ku";§14 de tümen satın alma komisyonu 
t/2. kinun/1936 wrna gunu saa 
tıinasında yapılacaktır. . Jk' Uanda bıldirilen prt ve evsafın 

S - Evsaf ve şartlar bır eve ı 
aynıdır, . . 2490 numaralı .kanunun 2 ve 3. inci 

4 - Eksiltmeye gıre.ceklenn "kla muvakkat teminat tutarı olan 
~ddclerine göre istenılen ve~ı saat e~l .komisyona verilmesi 
1400 Ura 63 kuruşun ihaleden ır ı-5682 
§arttır. (S696) "'" "'" 
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KİRALIK 
APARTIMAN 

Yeni eliirde 'ekaletler karşı-
sında poli merkezi arkasında 
Olgunlar okak 6 numaralı apar_ 
tımandaki dai ler kir lıktır. ~ 
oda 1 hol. ?anyo, havag. ı, tleL. 
trik. su. Görmek icin 1 numaralı 
daireye miiracaat kontrat için dt 
2906 nu •• r '\ t l~fo·' erlilmesi, 

büyük ikramiyeıi 500 ,000 1iradır. 

yı·wa: 200.000. 
:~o.ooo. 2s.ooo. 

100.000, :lO.tH)(). 4 0.000 

20.000. 1.).000. 10.000 

liralık ikramiyelerle (üç) adet 100,000 
liralık miikafat vardır 

Keşide: Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Hilt·tlcr: (2.5). (5) H' ( 10) lir:thktıl'. 1 
Vakit kaybetmeden hemen bil etinizi almı:c ... ---------

Aııkara BeJ. .. ,)ivt~si u i~leri 

l)irektörliiğiirulf•ıı: 

1 - Su l lcri Dırektorliigü için 5500 liralık font boru 'le ek 
parçaları rııınacaktır. Gümrük resmi Belediyeye aittir. 

2 - İstekliler bu işe ait şartnamcyı Su hicri Direktorhigiı Le
:rcuımında ~örebilirler. 

3 - Eksıltme 23-XII-935 pazarte i günü &aat 15 te Ankara BC". 
tediyesi Su İ§leri Direktörlüğünde kapalı zarf usulil ile olacaktır. 
Muvakkat t< minatı 413 liradır. 

4 - Pootada olacak g-ecikmeler kabul edilmez. (9574} 1-5498 

r afıa Velcaletiııdt~u 
Aydın Ot'miryolunun 81 ve 84 üncü kilometrelerindeki Azıziyc 

tünelJerinir. devlet tipi gabarisine gôre tevsii ve Aziziye istasyo· 
nunun bu tt.vsiata göre ıslah ve inşası ve Aydın hattının Kuyucuk 
istasyonunun Eğirdir ciheti makası Dasında kain sel yatagı tüneli. 
rıin genişletilmesi ve Aydın istasyonunda dcmiryol üzerine yapı· 
Jacak 12 omtre açıklığında bir betonarme köprü inşaSJ aşagıdnki 
sarılarla ve kapalı zarf u. uliyle eksiltmeye konulmuştuı : 

l - Bu ışin tahmin olunan bedeli 479089.90 liradır. 
2 - M.ıvakkat teminatı 22913,60 liradır. 
3 - Eksiltme 23.12.935 tarihinde pazartesi günü saat on beşte 

Bakanlık binasında demiryollar inşaat daire1.inde demiryollar in1;1a. 
at artırma, eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 numaralı artırma, ek. 
iltme ve ıhale kanununa tevfikan hazrrhyacaklan teklif mektup
larını ve eksiltme şartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesaiki 
eksiltme ı;aatinden bir saat evveline kadar numaralr makbuz mu. 
kabilinde mezkQr daireye vermiş olmalıdırlar. 

5 - B..ı işe girmek istiyenler, münakasa ününden en az bir 
hafta evvei istida ile veki1ete milracaat ederek alacakları fenni 
thliyct vesikasını teklif mektuplarına koymaları Uizrmdır. 

6 - İstekliler, bu işler için hazırlanan eksiltme artnamesı, mu· 
tavele projesi, nafıa i leri umumi şartnamesi, fenni şartname, va
hidi kıyası fiat cetveli, profil ve tip resimlerinden mürekkep bir 
takım evrakı 23,96 lira mukabilinde drmiryollar inşaat dairesiıtdcn 
tedarik edetilirlcr. (3546) 1-5497 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede '/ 
20,000 lira 'l 
mükafat 
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Kuralara lştirall edebibrelr lçiİ1 "1.nnbara sahiblcrnin ugari 
yirmi bq lira Nriktimris olmalan lhtmdır. 

J. Geııel komutaıılığı ı\nkara 
"'abıı alma kom· yonundan: 

ı - Jandarma süvarileri ihtiyacı i~in 600.650 takım eğer 30.12. 
935 pazartesi günü saat ıs de Ankarr Komisyonunca kapalı 2arf 
eksiltme usulü ile satın ahnacakur. 

2 _ Evsafına uygun komple bir eğer takımına 63 lira kıymet 
biçilmig ilk teminat 307125 kuruş şartname bedeli 205 kuruştur. 

3 _ Şartname Komisyondan her gün alınabilir. Ve örneği de 
gösterilir. 

4 _ Ekıilbiıeye girmek istiyenlerin kanun ve artnamede y::tzıh 
teıpina~ ve belge · çindc bulunacak teklıf mC'ktubunu eksiltme vak-' 
~ından en son bir saat cv"Vel komisyona v rmiş olma1an. (3588) 

1-5520 

lstanlıulda Tophanede ordu 
Di rnn e,•i ıçiıı bir U tabaşı a· 
•anı) or. Taliplerın h zır elbise 
imal eden bir falırikad uıta lıa. 
şı olarak çalı~mak iktidarını ha. 
İz tahsil Ye talim görmiış olması 
lfizrmdır. faliplcrin tahsil dere· 
cesini ve kabiliyetlerini gösteriı 
vesıkalarını hamılen birinci ka. 
nun 1935 nih. yetine kadar lstan· 
bulda Toph;ınede ıki numaralı 
levazım tlikım evı miidürlügünc 
muracaat etmclcrı ve mezkur ve. 
ikaların bırcr uretlerinı ıstida· 

larına rapten oraya bırakmaları. 
(3577) 1-5515 

BlLlT 
KFREMlT İŞİ : Cebecide 

vekalet matb ası v Abidin pa a 
köşku ker mıt tlc) ışme \'e ak 
tarma isı açık eksiltme) e kon. 
muştur. Kc if bedelı 891 lira 
yedı kucuştur Ke if ve sartna. 
mcsi bede lıne karşı 11 .aat şube. 
intl ~n alınacaktır. İhalesi: 21. 

12-935 cumartesi güniı aat on 
bırdedır. ilk teminatı: 66 lira 
84 kuruştLıı. Eksiltmeye girecek· 
ler 2490 ayılı kanunun 2,3 cil 
maddelerındc ya ılı b lgelerle 
birlikte ihale g.ün ve vaktmda 
M. M. V. satın alma komisyonu. 
na gelsinler (3366) 1-5474 

BlI..11 
1 - Hepsine biçılcn eder 

020 lira ola' ve müteahhit nam 
ve hesabına bir mil~ on yüz bin 
tane büyuk ve iki \ iız bin tam· 
kiiçuk mat dügme k. palı zarfla 
c ksiltmeyc konulmu~tur. 

2 - İhale ı 23 xıı 935 pazar· 
tcsı giınu Sdat 15 dedır. 

3 - İlk ınanç para ı 526 lıra 
50 kuru~tur 

4 - Şartname her gün para. 
ı.ı olarak M M V Sa. Al. Ko 

dan alınır. 
5 - Eksılrnı ye gırecekleı ka. 

nunı temınatlariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerın· 
de yazılı belgelerle lıırlikte tek· 
lif mektuplarını ihale saatmdan 
bir saat evvel M. M. V. satın al 
ma Ko. n verınelen . (3562) 

1-5461 

Doktor , 

Hif mi 1 o aı: j 
C beci Bastahanc~ıı Cilt. 8a1,, ~~ 

Zilhrevi hastalık) ı • 
Mütehassı ~~ 

Balıkpazarında Polis nokta.. ~4 

sı kaı• ısında. Çıkrıkçılar yo- ~ 
kuşu alt ı,asındaki evinde, ~· 
Hastalarını her gün ö~leden ~ 
onra kabul eder. ~~ 

~ Telefon 3506 ~ 
"-·~:9:*~;,a,::.:~- .... ~ 

I 
'"' ... "' ... "',. .. ~"' '"' ·ı~ .E ew <·zan :\ ~· 

Zeiss gözlüklt•ri, korsalar. J.~ 
,., ,., "'" 

Acele kiralık 
müstakil ev 

Sıhat bakanlığı arkasında Bu
yurak sokak No. 12 Bay Nalının 
evı 3. oda, mutfak, banyo. Haki • 
miyeti Milliye meydanında ku. 
yumcu Ş refe müracaat. 1-5673 

Kiralık oda 
Yenişchırde Havuzbaşmda ka· 

Jüriferli bir oda kiralıktır. hti
yenlerin telefon 1064 Bay Galibe 
ba vurmaları. 1-5676 

Kiralık daire 
Venişehird_ (Paşalar tepeai) 

Demir tepe yanında dört oda 
mutfak; banyo; elektrik ve ıu.. 
yu olan mUstakil iki daire ayn 
ayrı çok ehven fiatla kiralıktır. 
Görmek ve tutmak istiyenlerin 
Devlet şurasında bayan Milnire
ye müracaatları. 1-5646 

1-5647 

I\ İra hl, 
Ev ve Dükkan 

Yen eh HL ç ı }•lllnda İT\· 
kılap • o • ._ı ko~~t> ndc 9 mıma. 
ralı c\ ve ıiu' kan kıralıktıı. Tut. 
mak istıyenkr hergun ve heı "•· 
at iç· n ~. ki1c .. e !T'UTa\;a t edelı -
lirler Tf'l i n numara ı (2337) 

1-5606 

ANKARA SIHA T VE Jç. 
flMAf MU/.. VC.Nl::T MODOR
LÜGÜJ\DEN · 

1931 • 1932 yıl. lst.ınbuı ebe 
mektebim unl. r ndan t t nbul· 
lu Hüseyin kızr Ebe A enin 
diplom sı za i o~m ı tm Yenisi 
çrkartılaca rrıct. n t"'lkisinın hiilt. 
mü voktt r 

1 )a i nıa crenç 

daiına Aijzt""I 
KANZUK 

Bal~anıiıı krenıi 

~~n n.,ıu 
Beheı Beher 

2 00 
4 150 
6 80 
8 30 ur tur 

1 - Hayır i lcrine ve yenı 
çrkan kitaplara ıud iUinlardan 
% ıs tenzilat yapılır. 

2 - Zav1 il n bedellerı mak. ~ 
tu yUz otuz kuruştur. ~ 

3 - Tebrik, tc ckkür, evlen.~~ 
me, vefat ve k tı nl ka itıinJa. ~ 
rmdan mnktuan be lira :ıhnn li 

~ -
ABO E ARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
~ 6 Ayhğı 9 ., 16 ., 

3 Aylığı S ,, 9 
Posta iler.eti gönderilm!;en 

me1ct11~l:ır:ı. ~Pv:ıh verilmez. ... 
Sıhhat ve lçtimaf~luavenet 

V kaletinden: 
Ankara merkez Hıf zıs sıhha müessisesi 

sa tınalma komisY.onu rei sliğınden: 
. 1 - Merkez Hıfzıssıhha mUessesesi hayvanlan ıc;ın 11250 • 270CIJ 

kılo havuç, pancar, lahana, ispanak açrk eksiltme ıle satın alınacak 
tır. • 

2 - İhalesi .3.1.1936 euma günil saat 11 de YilP,laç lJ;tır --
3 - İlk t~inat miktarı 102. _ lira 94 kuruştur. 
4 - Şartnamesin~ görmek için müessese ayniyat !IU e:nn 

leye iştirak için de yukarda yazılı gunde mıie rı m t 
mısyona muracaatları. (3690) ı-51i 8 



SAYIFA 1 

Ziraat Bankasındaıı: 
Ar ... ..ılusal aıttırma güni.i olan 31 birincite~rin 1935 t<ı.ribinde 

Bankamız i!ube ve sandıklarına en az on lira yatıranlar arasında 
100 kişiye verilecek ikramiye için 7 Birincikanun 1935 tarihinde 
çekılen kuı-ada kaıanan1arm ısimleriyle kazandıkları para mikta. 
• ını yazıyoruz. 

100 den 20 liraya kadar kazananlar: 
Unye -

Uşak -
l:skilıp -
Cankn -
Orhaneli -

Tavas -
Çanakkale -
Pazar -
Ankara -
Çanakkale -
Soguc -
lstanbul -
Ankara -
Kastamorıı -
Ünye -
Gôrek -
Elazi.1. -
Manisa -
Kula -
Mudanyıı -
Sıırt -
Kd::.tamonı -
l:.ıdnbul -
Ecmenak -
Onye -
Buldan -
Avaıtus -
Bandırma 

Yozgat -
Çar~mb<i -
Mecidözü -
Turgutlu -
Konya -
Çanakkale -

1ı.tanbul - -
l stanbul 
Adana -
Rize -
Konya -
Edime -
Saıtli -
Ordu -
İstanbul -
Kayseri -
Onye-
Mut -
Amasya -
Geyve -
Balıkesir -
V,ın -

Aydın -

Ankara -
Sungurlu -
Balıkesir -
1:.tanbul -
Ankara -
Aıdahan -
Scy<lı~ehir -
i:!::Hl:.dıır -
l:Sdyramıç -
Balra -
Malkara -
Nıgue -
Kıı kl<tı eli -
A nl<ıhan -
l:Sc.ı.lıl~c:.ir -
Mcılkara -
Oıtıu -
Konya '"Eregli" • 
Muğla -
İst<ınlrnl -
Adııpi:i1.:arı -
lımıııouı -
Erm<::n.ık -
Sılıtkc -
Aıı'<ara -
Trabzon -
Safranbolu -
Çerke~ -
Balya -
İzmir -
Gel.ıze -
Alc1~ehiı -
Geyve -
Edremit -
Bogazlıyan 

Kas -
M. Kemalpasa -
Ankara -
A fyon -
Konya -
Uşak -
Urfa -
tstan bul -
Tokat -
Alasehir -
Burhaniye 
Ankara -
Ankara -
Ankara -

44, hesap 
nümerolu 

40, 

Ktıdrı lOO. lira 

58, 
259. 

24, 

Cultekin 
Kemal 
Adviye 
Sadumı:1n 

10 lira kazananlar 
7. 

L05 
29. 

2811. 
.J.28, 

10. 
8658, 
1528, 

229. 
ı. 

7, 
150. 
285 

3, 
.)!) 

97, 
121 

.b8$ 
105. 

51, 
fi4, 

2., 
59. 
88. 

192, 
11 
85 

i.!91 
66, 

866Y, 
3'+55. 
956 
104, 
172, 
260. 

9, 
243. 

2699, 
863, 

52, 
28, 

190, 
20, 

1009, 
218, 

l:h:lma Unver, 
1 lııtıce, 
I mail, 
Turhan, 
Hakiye, 
N<uif. 
irfan Tunah, 
l{a:-;ıel, 

SJJıh, 

f<.ıhmiye, 

1<;1 kan Kutk.ıu, 
/\ rı f f smet, 
ke:.at. 
Sdçuk, 
1-<ı f'at, 
/.ehra, 
Cevdet, 
liazirnc. 
Ata Gür, 
Ere:iın. 
I!immet, 
ı 1. llüseyirı, 

Asumaıı, 

Fazlı, 

Abdulldlı 

Arife Sönmez. 
Turgut. 
(fava nam.na Tevtik 
Nejat, 
btcfan, 
liatice, 
Ar.ıme, 

Asım Pekel, 
J1 uat, 
I<. Hamdı, 

Hamdı 

Hasan, 
Huhsaı, 

M. Alı, 

Ceyhu n, 
Dür iye, 

Ane. 
A y-::e Kaya, 
K. Yeni iz, 
Siikriye, 

5 lira kazananlar 
791. 

1533. 
64. 

1078, 
3197. 
8620, 

46, 
30, 

727, 
108, 
51, 

53, 
224, 

l, 
26. 

1081. 
35, 

242, 
11 i. 
15, 

8727, 
208, 

339L, 
10.'.l, 

74. 
1504, 
30ö, 

.3, 
-63. 
68. 

531, 
1 ı. 
73. 
44, 

110, 
52, 

2. 
4 ı. 

8652. 
29. 

1523. 
318, 

ı. 
2696. 

193, 
1. 
2. 

436, 
7904, 
6133, 

Hulusi, 
Orhan, 
İbrahim 
Hasan, 
Fehmi, 
Nihal Necip, 
Baykal, 
J !lıan Dervi~ 
Cemil 
Zahit Birel, 
~ahap. 

Omer Uztürk, 
!Lrahim, 
Mehmet, 
Nevzat, 
Tayyip. 
Ali Kemal, 
Mustafa. 
~ahan. 

Ct>nan. 
A;ı Rıza, 

Melek. 
Htrzı:ın. 
Fenmı .1\ ydınlı, 
tnı ... ı. 
Meıaııat, 
İ. Hakkı, 

Hüseyın. 
Ali Gı:vrek, 
Ethem, 
Saadet. 
Şevket, 
Ahmet Ali, 
S. Müfit, 
Abidin. 
o. l'ıuıi YA\'UZ:, 

Ali RTLrl, 

·rakbe nar~ ına Bedriye, 
Sevkt't 
Ör. !brahim, 
Saıme, 
is mail, 
t Hakkı. 
Necmettin, 
Yılma/., 

Şemsettin. 
Necmi Öğüt. 
Nazım H amdi, 
Yasar. 
Haİis, 

80. 
60, •• 
40, 
10. ,. 

Çor lu rficarct vt~ Sanayi Odası 
ı taşk.aıı lığın ,)an: 

Çorlu'da tastikli mukavelei m.ahsusile İstanbu l caddesinde 
No. da Mualliml~r 1st ihlak Koop eratifi eşekkül etmiş ve 180 sicil 
mırr.arac;ına kaycied ilm i~ olmakla o lbaptaki kanununa tevfika n ilan 
ol• 'llf. (3686) 1-5672 

ULUS 

Aııli.ara 1.,icare t V(~ Sanayi oda~n 
sicilli ticaret lliiı·osundaıı: 

Sıeılli Ticaretin 308 numarasında müseccel bulunan Haydat 
Emre ve Ortakları ln~aat Kollektif Sosyetesi şürekasından Mu
henclis Ali Ziyanın Şirketten ayrıldığına dair Noterden mu::.addak 
14. 12. 935 tarihli beyannamenin 18. 12. 935 tarih ve mahfu.z vesaike 
müsteniden tescil edildiği ve mezkCır beyannamenin berveçhizir 
avnen nesredilmekte oldu?;u ilan olunur. 

Y. No; 20514 2803 
1 laydar Emre ve ortakları inşaat kolleı,ktif sosyetesı unvanı aL 

tında ve alelumum inşaat ve istikşaf işleri yapmak ve bu i lerle 
alakadar olan veya bu rnaksatlarm ıstıhsaline hadim goriınen baş
ka muamelatla ı~tigal ve teşebbüsat ve tesisatı deruhte ve t\jtira ve 
bu gibi te~ebbüsata İl?tİrak veya onların miımessilliğini deruhte et
mek ve her nevi insaat malzemesi ticareti yapabilmek ve bu mal
zemenin imalile me~gul olabilmek ve 31/Birincikanun/ l9J6 tari
hinde müddeti bitmek ve Haydar Emre ve ortaklan inşaat kolkk
tif sirketi unvanı altında ve merkezi Ankarada olmak üzere. 

Biz aşağıda imzalarımız konan Ankarada Bahriye caddesınde 
Mes'ut apartımanında 2 numarasında kıracı olarak oturan mühen. 
dıs Bay Haydar Emre ve İstanbulda Modada Devriye ":>Okağında 2 
numaralı evde kiracı olarak oturan mühendis Bay Ziya Kocainan 
ile Bay Hayri Kocainan arasında musaddak ve müseccel l0-7.935 
tarihli mukavelename mucibince aktettiğimiz ~ırketin şürekasından 
Ziya Kocainan işbu tarihte şirketten çıkmı~ ve alakasını kt•smiş ol· 
makla Ticaret kanununun 148 ve 202 inci maddeleri ahkcimma tev
fikan keyfiyetin tescil ve ilanı icin işbu beyanname tanlim ve imza 
kılınmıstır. 14. K. Ev. 1935. 

Mackada Silah hane caddesi Vchlıi apartıman No. 4 de kıra
cı Ali Haydar Emre ve Kadıköy Moda Devriye "okak No 'L 
evde miihendis Ziya Kocainan. 

Haydar Emre Z. Kocainan 17 12.93.'i 
imzası imzası H Kocaınan: ımza"'ı 

Okunup aniatılan bu feshi mukavelename altındaki ınızalaı ~a
hıs ve hüviyetleri dairece maruf Ali Ilay<lar Emre ve Ziya Kvcd. 
inan'ın olduğu tasdik kılınır. 14/ Ka. t"vvel L9'.h 

Rc:.-mi Mühür Beyoğlu Beşinci Noterı 
H. Halim Ka.rcroğlu. imza; H. Karcı 

Dairede okunup anlatılan bu feshi mukavele altındaki ım:ı:.ılaı. 

dan birinin ıat ve hüviyeti dairece maruf olan Ankarada Kı::çioren 
bağlarında Cemil köşkünde misafir ve İstanbulda Kadl'köyiirıck 
Moda Devriye sokak 2 numaralı hanede mukim Hayn Kocaimm'ın 
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz otuz beş senesi Kanunuev_ 
ve! ayının on yedinci günü. 1 i. Kanunuevvel. 1935 

Resmi mühür: Ankara Birinci Noteri Reşit Tamersoy 
İmza: M. R. Tamersor 

Bu suretin Dairece kayıt edilmi~ 17-12-935 tarihli ve (120,098) 
umumi nümerolıı aslına mutabakati tastik olunur. 1-5675 

Adliye\' cka1.-.tin den: 
Polatlı Noter muavinliği açılmı~tır. İmtihansız Noter olabılmek 

~artlarını haiz taliplerin bir ay içindt" Adliye Vekaletıne mliraca. 
t!tları ilan olunur. (3671) 1-5670 

Jandarma gent~I komtılanlığı 

salın alma komi~vonundan: 
l - A ,:-ğıda c;esit ve mikt;ırı yazılı iki çeşit yiyecek ek!\iltme. 

ye ~onulnıuştur. 

A - Bir kilosuna (110) kuru~ deger lıicilen (10150) liralık sadC" 
yağının ilk teminatı (761) lira (25) kuruştur. Şartnamesi parnsı;r 

olup {ar<>lı zarf eksiltmesi (3. L 936 cuma giinii saat on beşte). 
B - Bir kilosuna (22) kuruş değer biçilen (6000) liralık pirin_ 

cin il!{ ·eminatı (450) lıradır. Şartnamesi paı asri' olup kapalı :rarf 
eksiltmesi 3. ı. 1936 cuma günü saat onda). 

ı - Eksiltme Ankara J andarma genel komutanlığı kurağında 
yapılacak. sartname ler buradan alınacakt [L 

?. - Eksiltmeye girmek istiyenkrin teminat makbuzu veya 
Banka mektuplarını ek:;iltme saatından bir saat evvelin<· kadar 
komisyona vermiş olmaları. ( 3689) 1-5671 

isleri Uııı11m , 
müdürliiğünd~n: 

1 " · Zabıta memurlarının 935 senesine ait fotinleri 20 gün müd

cktle ve kapalı zarf ıısuliyle eksiltmeye konu lmuştur. Bif çi irınc 
biçilen eder (500) kunı~ olup tnikdarı J639 ila ( 4000) dir. 

2 - Sartnamesıni dlmak ve örneğini gcirınek ıstiyenJer hrr gıin 
Umum Müdürlükte kı nıııtesc· k ki 1 komisyona gcleuılirler. 

3 - Eksiltmeye gırecekleı (1500) lıralık ilk teminat parası 
mektup veya makbuzlariylr kanunun ikincı ve üçüncü mdddelerin
cleki belgelerle birlıkte ıcklif mekcuplarmı ihale günü olan ıu.1.936 
:.alı günü tam saat on be~ten lıir snat evvel komisyona vermeleri. 

(3678) 1-5669 

ANKARA lCRA DAiRESİ GAYR İM EN KUL SATIŞ l\'IE
MURLUGUNDAN: 

Veli kızı Havvanın L llakkıda olan alacagı karşılam;ık üzere 
ipotek olup satılmasına karar verilen borçluya ait hududu planda 
yazılı 28-pafta. 167-ada. 22-parsel numaralı Ankaranın Misakı milli 
mahallesinde kain iki oda bir mutfak ve hela ve müstemilatını tes. 

kil edeıı üç dükkan 2800 lıra muhammen değer üzerinden satışa çı. 
karrlmıs ve birinci artırma l7.12.1935 de yapılmış muhammen kıy_ 

metin yüzde -c ;?i verilmemiş olmasından dolayı ikinci artırma l.l. 

1936 çarşamba ""Ününe bırakılmış ise de mezkur günün yılbası tari li
ne rastlamış olması dolayısiyle ikinci artırma 4.1.1936 t arih ine bıra. 
k ılmıştır. Talip olanların birinci ilanda z ikredilen şerait da i resin de 
ve mezkur g'ünde dai rede yapılacak m üzayedeye iştirak eylemeleri 
ve faz la izahat alm ak ist iyenlerin 933/345 No. ile daireye müracaat 
lüwm u ilan olunur. 1-5677 

'r avukculuk. En~ ı it ii~ii ... 
direk.t<•rlii~iiıH lt'n : 

Tavukçuluk Enstitüsünden her gün çıkacak olan gııollık yuıııur. 
talar 31 mayıs 936 tarihine kadar artırmaya çtkarılmıstır. Bu artır. 
maya ait şartnameler Çankırı caddesi üzerinde :ıuıunan '[ vukçu· 
hık Enstitü:;ü Dirnktörliiğünce parasız olarak ı:.tiyenlerc verilir, 

Artırm;ı J1 birinci kanun 935 salı günü saat onda Tavukçuluk En -

titüsü binasında toplanaıl komisyonda açık olarak yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 32 liradır. Banka mektubundan başka verılecek: 
teminatların artırma güniınden en az bir gün evvel usulü dairesin
de merkez Muhasebeciliğine yatırılması ve makbuzunun komisyo. 
na verilmesi lazımdır. İsteklilerin şartname almak üzere her giıo 
ve artırmaya geleceklerin de yukarda yazılı günde Tavukçuluk: 
Enstitüsünde bulunan komisyona ba~ vurmaları. (3644) 1-5609 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

1 - 27-17. .9:15 cuma günü saat 15 ele Bdediye Su İ;ileri Dırn .. 
tcir!üğü komisyonunda pazarlıkla bıri 100 di~eri JSO m(m iki adet 
Voltman "'aat satın alınacaktu 

1. - Saatların muhammen lı.ddi 400 lira teminatı muvak:k.:ıtcst 
:w lıradıc. 

.~ - lsteklılcr knnı s.ırtnameyi Dırektörlukte gorebilırlec. 
(3642) 1-5602 

.. SATILlK ARSA 
- Yeni~chirdc l l'ICJ uncu adanın 5 sayılı parselinde 646 m2 ,,.r_ 

:.a lıır ay zarfında pazarlıkla satılacaktır. 
Z - Muhammen beddi (1938) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (146) liradır. 
4 - Şartname ve harita,;ınr gormek i,,tiı enler her gün mu'hase .• 

lıeye ~elebilirleı 

5 - İhale pazartesi ve persemlx· günleri saat on ue~de artırnt" 
ve eksiltme lcomisyonu ·' ı ~·apılacaktır. (3647) 1-5605 - -~~~~~ 

ist·aıistilc g<• tH'~ <lirek törlüğü ek
siltme k.omi~yonn hask:anlı~ıı-. ' ~) 

flan: 
ı - ~00 - Goo sahife Bt:lediyeleı. l70 _ 250 Hususi idarı:lec 170. 

190 sal.itelık Tarım ıstatistikleri kapalı zarrıa eksiltmeye konul .. 
ınu:;t u ı 

I - Hu t•,,trlerin ueher forması için tahmin olunan uedı:l 55 ti .. 
radu. 

3 - Eksiltme 3 ikincikanun 935 cuma günü saat 14 buçuktadır. 
4 - Şartnameler komisyon katibliğinde görülüp istenebilir. 
Eksıltrnesine girecekler 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dai .. 

resındc m~ıayyen gün ve saatından bir saat evvel 268 buçuk liralı~ 
muvakkat teminat vesikasiyle teklif mektuplarını Genel Direktör. 
liikle tuplanacak olan eksiltme komisyonu Başkanhğına vermelerlo 

(3626) 1-5573 

Un Fabrikası Kirası 
Antalya Valiliğinden: 

Madtlt 

1 - Vilayet İdarei Hususiyesine aid A ntalya iskelc:;inde rıh .. 
tım uiti~iginde kain Un fabrikasınrn üc. yıfük kirası 4- 12-935 tari .. 
hinden " ~ubat 936 tarihine rastlıyan çar~amb agünü saat 15 ~e ka.. 
dar kapalı artırmaya konulmuştur. 

Bu fabrika günde yirmi ila otuz ton buğday üğtitür. Unu Anıe .. 
rikan un] arı nefaseti neledir. Fahri kanın bir yrll ık kirası ( 15,000) li. 
radır. 

(Falırikanın baş değirmencisi ile iki değirmencinin aylıkları 
idarei Hususiyece verilecektir). 

i\1 adde 

2 - Kira artırma sartnamesi İzmir. İstanbul. Ankara. Adana 
vilayetlerine gönderilr:ıi~tir. İste-kliler bu vilayetlerden alıp okuya .. 
bilirler. Vilayetimize müracaatları halinde de adreslerine parasıc 
gönderilir. 

3 - Artırma 5 subat 936 çarşamba günü saat l5 de Antalya Va .. 
lilik odasında vilfivet enciimeni huzurunda olacaktır. 

Macide 
4 - Artırmaya gıreceklcrin muhammen üç yıllık bedelin yü:ı:dc 

yedi buçuğu olan üç bin yüz yetm.ş l>es lira muvakkat teminat ver .. 
meleri lazımdır Teklif ınektulrnnun ve teminatı muvakkate makbu .. 
zumın zarflanınası 2490 sayılı artırma. eksiltme ve ihale kanu~ 
nunun "kapalı zarf usuliylc artırma ve eksiltme'' ahkamına goro 
yapylmalıdır. Rıı ahkama uymıyan teklifler kabul edilemez. 

M 3ılcl( 
5 - Teklifnameler yukarda yazılı ihale giin ve saatına kadar 

Antalya Valiliğine gönderilmelidır. 
Maöcıc-

6 - Muvakkat teminat olarak 2490 sayılı kanunda yazılı kıy-
metlerin herhangi biri kabul edilir. (3657) 1-5626 

İstanbul Milli Emlak müdürlüğünden: 
Beyoğlunda eski caddei kebir yeni İstiklal caddesinin en islek 

ve şerefli lıir yerinde bulunan ve halen Galatasaray polis merkezi 
olarak kullanılan 277 numaralı kargir bina ile altındaki dükkanlar 
parası peşin ve nakit verilmek ~artiyle 91482 doksan bir bin dôrt 
yüz seksen iki lira muhammen bedel Üzerinde 30/12/935 pazartesi 
günü saat on beşte kapalı usulile satı1acaktrr. 1stek1ilerin 6862 li · 
ralık teminat mektuplariyle teklifnanıelerini sozu geçen günde 
saat on dörde kadar eski defterdarlık binasında toplanan komi'-
von ha"l«ınlı!:?ına vem•cleri (7472 \ 1-5392 

-
1 ıntl\ ·ı , , ılııbı v 0 B;ı~nıu· 1 

' ltrıı riri r,, fih Hıncı J\TA Y. 
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BU GECE 
Görülmemiş bir dekor, emsalsiz 
revü sahneleri - Bir daha meydana 

getirilemiyecek bir şaheser 

WONDERBAR 
Kay F rancis - Ricarde Cortez 

Oolores Del Rio 

BU GECE [KULÜP] 
S enenin e n büyük Almanca 

ko m edis i 

VİYANA GECELERİ 
Paul Hörbiger Leo Slezack 


