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1. Kurumuna \'t•ı·iııiz 

ON AL TiNCi YIL. No: 5175 
Adımız. andımız u· Ht·r) •·rclt.· .'l kuru"' 

HABEŞiSTAN HUKUMETI SULH TEKLiFLERiNi REDDETTi 
HABEŞLER AKSUMLA ADUAYI GERİ ALMAGA ÇAlılŞIYORLAR 

. . l . n sullı teklifleri hakkında ne karar vereceği llelli de -
ita yaııı · k d h 1 d·ı ""'· · · · ı · · iiil _ italyaıı gazetelerı soııuna a ar ar l e ı ecegını soy uyor 
e • Hükümet, iini, Habeıistan'a medeniyet sokmak zumlu olan vasıtalara malik olmaksızın 
Adisababa, 20 (A.A.~ - vabı· vadmde bulunan bu meleketin hastane· da, topr11klarrnı son hadJ ne kadar mii· 

· ·ı· t-1-liflerıne olan ce • ba d ·-· • k d d f • 1 &anıı:r.. mı• 17. - • • d~ ö-le. lerı bom r ıman ettigını, a ın ve ÇO· a aaya azmetmııtir. Habeşistan talya· 
ıu ba iki memleket elçılerıne un 

1 cukları öldürdüğünü, bütün araruluıal ya hususi ekonomik imtiyazlarda bulun-

.den sonra vermiıtir. • ette hükümleri bozduğunu bildirmektedir. mayı da reddetmektedir. Fransız ve İn· 
. l"nını katı sur 

Habeşistan Parti P a 
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and· Habeşistan, bu iıtekleri kendisi ka· giliz hükümetlerine ve anlaşmazlığı gÖ7.· 

reddetmekte, ltaly1111m 1908: 
1
di iıe, ta· dar Milletler Cemiyetinin de haksız Hy· den geçirerek ltalya'yı mütearrız olarak 

l•ımatarını saymadttı1t1 "'•.!~.ı.. iıtedi· chiı k•naatindedir. Habe! hükümeti lü- (Sonu 6. mcı •aylada) 
•aa...&L.t ohral& ~ 

arruzuna m~ 

~=--":1-~ 

1ı ,-tılına rofmen laabeı 
Adi•abo6a iisarilld• llf"'a == 

Htı~bet k!!_ 

H EOEF VE oVSTURLı\RI MIZ 
f. R. ATAY 

. B k ıauıın, Anka· 
Ekononu a an ba aktaını 

ra radyosunda, çarplll 'ki bakıırı· 
vemıit ol~uiu. ~~~u~~n bir kıs· 
dan ehemıyeth ıdı · baprdığı· 
mında timdiye ka:~de ıerçeklet· 
mız ve yakın sene e. oranıınu· 
· - · · düıtrı pro. . tırecegımız en . "ru··yoruz. 

d 'ld' -· ı go .zın tahlil e 1 ıgın . ·n enerji, 

KAMUT A Y'IN DÜNKÜ TOPLANTISI 

Bina vergisi tenzilatından fay -

dalanma imkanları genişletildi 
Açıkta veya Bakanlık emrinde iken 

ücretli bir vazifeye tayin edilen memur
ların kesilmi' olan açık maaşlarının Üc· 
retli vazifelerinin lağvı ha1inde iadeten 

(Sonu 5. inci :raylada) 

''Ulu~,, un dil yazılaı·ı .. 

G-lTNES- Dil~ -
Teorisi Üzerine Notlar 

iV. 
"( .. 

:1lıueş,, 

olan 
vt~'' h·~11• ıncflıuınlari~rle hağb 

hir k~aç i~lav J~t~Hnıesiııiıı 

etinıolojisi. 
Klasik lndo - Öropeen lengüis· 

tik ekolü mensupları bütün dil tet
kiklerinde Türk dilini ihmal et· 
mişlerdir. Bundan dolayıdır ki bu 
ekol karanlık çıkmaza sapmış ve 
yarım asırdanberi saplandığı yer
de kalmşıtır. 

Bu ekolün Türk dilini ihmal 
ettiğinden dolayı acınacak bir va
ziyette bulunduğunu, mantıki dü
şünebilen herkesin anlıyacağı bir 
surette, göstermek için bu makale
mizde eski ekolün halledemediği 
birkaç İslavca kelimeyi "Güneş -
Dil teorisi" bak:mından tetkik ede
ceğiz. 

Tetkik edeceğimiz kelimeler 
1$lavca "Y arii'', "Yarıy. yarkiy -
Yarek'', "Jarlriy larelr" kelime
leridir. 

Konferans 
Hukuk ilmini Yayma Kurumu 

konferanslarının üçüncüıünü bu
gün saat on beşte Ankara balke
vinde İstanbul hukuk fakültesi 
Ordinaryüs profesörü B. Hirç ve
recektir. 

Mevzu: devletçilik ve ticaret 
hukuku . 

Muhtelif lugat kitablarıoıa 
izahlarma göre bu kelimelerin ma
nalarını tespit edelim: 

Y arii: tik bahar mefhumunu ifa.
de ettiği anlatılan bu ~&
lime muhtelif İslav leh
çelerinde vardır. Alman
ca ''Jahr" kelimesiyle bir 
Köke bağlıdır. (1]. 

Y any ve Yarkiy: Ateıli, hara
retli, kızgın, sür'atli, ak. 
çok parlak, zıya [1]. 

J ar : Güneş ve ateften haııl .. 
lan şiddetli sıcak 

lara : Havanın çok sıcak dero
cesi. 

Jarı : Yazın en aıcak pnl.i. 
Jarav: Sibirya ruı dilinde atef 

ııcağı ve aleY [2]. 
Yar : Ateı ve ııcakldc 
Jarek: Parlak, (h1rvatça ste:ak 

hava). 
larak: Sıcak 
Jarıy: Aletin koru, alevli kö

mür [3]. 
Bu İslav kelimelerinin etime. 

lojilerini eski ekolün ilimlerinde1a 
dinleyelim: 

h .. k .. nıetını 
Cumuriyet u u l hakkındaki 
petrol ve .~ad~~ eri oruz. Hiç 
tetebbüslerını ogren y bu ra· 

Kamutay dün Refet Canıtez'in bat· 
kanhğında toplanmıştır. Elekrik ve ha· 
vagazı istihlak resmi hakkındaki kanu . 
nun birinci maddesinin E fıkrasının de.. 
ğiştirilmeıine ve bu kanuna bazı hü· 
kümler eklenrneıine dair olan kanun 
projesinin kanunlaşmasına lüzum kal • 
madığından Başbakanlık tarafından ge· 
rİ alınması hakkında olan tezkere oku. 
narak kabul edilmiştir. 

Bazı yiyeceklerin fiatı yükseldi 

lılav dillerinin etimoloji lfiaa
tini yazan Mikloaiclt "ilkbahar" 
mefhumunu ifade eden "Yani'' ke
limeıinin muhtelif lılav diyelekle
rinde 11yar'', ''yari'' telaffuzlarını 
leıbit ederek hepsinin de "ilkba
har'' veya "ilkbahara menıup'' 
manalarında kullanıldığım anlat
mış ve bu kelimeyi Gotça "/er'' 

bir hayal karı!ma~a~e yok ki, 
.kamlı izahlar, hıç ! p kuyan her· 
nutku dinleyen veyahf ndırmıttır. 
.kesin gönlünü ~erı;. ae rakamlar 
f akal bizim bu ıza d'~imiz kısım, 
.kadar ehemi>:et ve~ ·~asının ana 
milli ekonomı pohtı f kralardır: 
hatlarını gösteren fU 

1 
üretimi 

· · -altım ve "Hedelımız yog ğaltım kud· 
birlikte artırmaktır. Yko omi isti-

. b' illi e on retı veren ır ~ . t fiyatlarını, 
yoruz. Endüstrı~.ın .. ıa ;!, ilği ile göz 
bu bakımdan, b~y':'k fada) 

(Sonu 5. ıncı •OY 
~ 

"''~~ J 
iç sayfalarınıız< a 

oliuynııuz: ... 
. it• tlı•gı~ı ı.·-l n~iliz lmbirıesınt ~ 

li I.· "'"'"' I.· ,,, 1 • 

·ı· ·lın•ı mt1<ılw· 011 i#ai İrl;.!1 iZ !tll) • • 

,fo/«•rİ11 1/e~i:}tfri/nu•.<;1111 
i.oıti)·orfor. 

, , IJ<1/lm 11 mı· 
H.ii('iiJ; """'"' :rl • ~ . ~ 1. 11 ı;t'rlı•rı tmı tı <11111111 •0 • • 

to1'l1111rlı. 

Den iz koııf eraıısı 
6 son kanuna kaldı 

Londra. 20 (A.A.) - Deniz konfe· 

ranıı, Noel yortuları sonuna kadar ge • 
ri bırakılmıştır. Konferans, İtalyan dele
gelerinin teklifi üzerine 2 mayıııda değil 
6 ıonkanunda toplanacaktır. 

Konferans dün mikdar üzerine tahdi· 
datı göz önünde bulunduran İngiliz pro . 
jesini tetkik etmiştir. Japonlar, İnşaat 

programlarının tatbikından birkaç seı• • 
önce tebliği teklifine şiddetle muhalefet 

etmişlerdir. 

Deni~ Koni er an•• 

YI \ ECEi\ \ E iÇECEK M IJU ELERINI •E \ Ki ZA 1 ' I. . 
RA K DAR UEVAll ED EN iTHAL T TAl\1 1EN 

Dl'RMl Ş VE tllRA CAT H \Şl.AMIŞTIR. 

Arttırma ve yerli malı haftası dola· 
yısiyle Memurlar Kooperatifinin hıızır. 
ladığı bir sergi, bize geçen yılla bu sene 
arasında yiyecek ve içecek maddelerinin 
fiatları üzerinde bir kıyaslama imkanı • 
nı verrni,tir. 

Bu yıl ihracatımızın fazla olması ve 
bazı yiyecek rekoltelerinin de kuraklık 
dolayısiyle geçen yıllara göre eksik bu
lunması bir takım yiyecekler üzerinde 
geçen yıl fiatlarına göre yüzde elliye kn· 
dar çıkan biı· fazlalık arzetmektedir. 

Bu farkın doğrudan doğruya müs. 
tahsilin elinde kalması, ve piyasanın 
normal aa·tışı memlekette kazanç ve ha
yat ıeviyesmin yükseldiğini, refahın art· 
tığını da anlatmaktadır. 

Bu yıl artan maddeleı· arasında yu • 
murta fiatları oldukça yükıelmiıtir. Fiat 
farkına ıebeb ihracatın artmış bulunma
sıdır. Sade yağ fiatlarında yüzde 40 • 50 
arasında bir fark vardır. Bu yıl havalaa· 
kurak gitmiştir ve sade yağda da bir ih· 
racat fazlaııı vardn. 

Zeytin ve :zeytinyağ fiatlaı-ııada ge. 
çen yıla göre yüzde 35 • 40 biı· fazlalık 
görülmektedir. Bu yıl 2eytinyağ ihraca
tımız artmı~tır. Yağmurlm· mahsulü 
bozduğundan rekoltenin az olınaıı da J 
fiatlar üzerine müessir olmuıtur. 1 

Un, makarna. gevrek ve niıaıla ıi. 
bi m:ıddeler bazı mıntakalann kurak ol· 
ması dolayısiyJe buğday fiatlarmın art· 

'Sonu.;. :nci saylacla) 

. , 
eskı Almanca "Jô:r'' Yunanca 
"ura'' ( ilkbahar, ıene menina
leri, aene) kelimeleriyle kar,ılat· 
hrmıştır [ 4]. 

Mikloıich'in eserinden tam elli 
yıl sonra neıredilen Kluge'nitt 

- Say/ayı feviriniz --------
[J] Dal Kamusu. JV. 700-701 · 

Franz Miklosich. Etymolog. Wö;. 
terbuch der Slavischen Sprachcn 
Wien. 1886, S. 100. ' 

[21 Dal, l, 541-544. 
[3] Miklo iclı. 409. 
( 4] F. M iklosiclı, Etymolog. 

Wörterbuclı der Slav. Spra.chen, 
Wien 1886. s. 100. 



~AYIFA 2 

SON DAI(iKA 
Cephe lloyuııca harh oluyor 

l.ondra, 20 (A.A.) - Reuter ajan
aınm cephede bulunan muhabirlerinin 
bugün yolladıkları haberlere göre, 
her iki muhasım taraf, şimal ve ce
nupta biribiriyle tema• etmişlerdir. 

Bu temas mühim harb harekatının bir 
batlangıcı telakki edilmektedir. 

Vuku bulacak muharebenin, Dolu 
§İmalinde ve Kenia sınırı yakınında 

Ras Desta'nın 20 bin kişilik ordusu
nun bulunduğu noktada cereyan ede

ceği tahmin edilmektedir. Bu kuvvet, 
Cicika ve Harrar üzerine İtalyan yü
rüyüşünü suya düşürmek maksadiyle, 
ha.ftalardanberi, İtalyan Somalisini 
bir istila tehdidi altında bulundur
makta idi. 

ltalyan karakolları ile Ras Desta 
ordusunun küçük kıtaları arasında. 

devamlı çarpışmalar olmuş ve İtalyan 
tayyareleri hergün habeş askeri top· 
Janmalanru bombardıman etmiştir. 

ŞimaJde, Aksum cenubu şarkisin
de, Tembien'de Maka.ile cenubunda 
büyük bir faaliyet göriinmektedir. Ba-

"Alman dilinin etimoloji ~ugati" 
adlı eserinde "Jahr'' kelimesinin 
etimolojisinde aynı fikirler tekrar 
edilmiştir. ilave edilen malumat 
bu kelimenin muhtelif Cermen ka
vimlerindeki eski telaff uzlarmı ve 
kökün de eski Hindcede "yürü
mek" manasına gelen "ye'' [yani 
" (güneşin) yürüyüşü0 ] olabile
ceğini göstermekten ibarettir. [ 5 J. 

"Atefli, ıüratli, kızgın, hiddet
li, parlak, aydın, ak, temiz'', mef
humlarını ifade eden "yarek'', 
••ycnkiy", "yarıy'' kelimeleri için 
ikinci bir "Yarıı'' kökü. tasavvur 
olunuyor ve bu da eski Hindce 
"irtujati" ve Latince "ira'' ile mu
kayese olunuyor [6]. 

"Sıcak, kor, atet, alev'' mana
larına gelen ''Jar'', "Jarek'', .. }a
rak'' "Jarav" ve "Jarkiy'' sözleri 
için de yeni Yunancadaki "zara, 
xiara'' (sıcak, alev) kelimelerini 
na.kJetmekle iktifa olunuyor. Cid
di olarak ilave edilebilen yegane 
seziş, bu kelimelerin türkçe yaruk 
(ziya) kelimesiyle de alakadar o
labileceği mülahazasından ibaret
tir [7]. 

Görülüyor ki klasik ekolün bü
yük alimleri bile bu kelimelerin 
tek bir kökten geldiğinin farkın
da değillerdir. 
Şimdi biz bu kelimelerin "Gü

ne§ - Dil T eoris&'' usullerine göre 
etimolojik analizlerini yapıp bun
ların tek bir kökten geldiğini gös
tereceğiz. Fakat önce bunlarla 
lıarıılaıtıracağımız türkçe kelime
lerin manalarını tespit etmeliyiz: 

Yaran: (Divanı Lugat-it-Türk, 
11, 198; Radlof, ili, 123. 
••Kınm, Kazan, Uygur, 
Osmanlı lehçesi'') yann, 
gelecek gün, müstakbel 
zaman. 

Yarin: (Rad. Jll, 130 "Çağa
tay'') = yarm. 

Carın: (Rad. iV, 30, "Kırgız'') 
gelecek ıene ( niıh~tes 
Jahr). 

Sur : Yaz. ilkbahar [8].' 
lran : Y armki gün [9]. 
Y anif: (Radloff, 111, 121 .. Al

tay, Teleüt, Lebet, Küe
rik, Kom.'' ) pal'lak, zı
yadar, nur, z:ıya, parıltı, 
dünya, i.Jem. 

)' aTUk: (Rad. 111, 132, "Orhon, 
Uygur, Çağatay''; Uy
gur. SprachdenkmaJer, 
274, ''Div. Lug. Türk" I, 
48) parlak, ıua dağıtan. 

Conlıl: (Rad. iV, 29 "Kırgı:a'') 
zıya, aydın, dünya. 

~arah: tÇ. Uhantey "Çuvq di
li'' s. 135) ııcak, hararet, 

(.SJ Kluge Etymolog. Wörter. 
der deutschen Sprachen, Berlin -
Leipıig. 1934, s. 266. 

[6] F. Miklosich, Etymolog. 
Wörter. sah. 100. 

r71 Aynı eser. s. 409. 
f 81 Paasonen, Çuvaş Liigati, 

.(;._ ! 42. 
. ~ l Pa.asonen.. s. 18; U hantey 

,J ; 7;" s. 117. 

:u habeş gurupları İtalyan ha.dl\n •· 
rasından geçerek Makalle bölgesine 
kadar ~okulmaktadırlar. Maamafih 
bu yÜzden İtalyanların gerileri çete
lerden temizleme hareketlera daha 
bir müddet devam edecektir kt habeş
lerin de istediği budur. Çiinkü habe4· 
lerin maksadı mümkün olduğu kadar 

İtalyanlarm ileri hareketini geciktir
mektir. 

Addo · Abbide yeniden bir müsa
deme olmuştur. Bu, İtalyanların he
nüz Tembien'den habe~leri tamamite 
çıkarmaya muvaffak olamadıklarmı 

gösterir. 

Bildirildiğine göre T akaz:ı:e mllba· 

rebesinden ~onrft şehrin ~imal tara· 

fında kalmış oJan habeş pıyade ve &Ü· 

vari kuvvetleri İtalyan l ı·eleri ta· 

rafından mütemadiyen bombardıman 

edilmektedir. Nehir Üzerindeki geçit
leri İtalyanlar tutmuş olduklarından 

bu kuvvetlerden pek azının öte tara· 
fa geçebiecekleri tahmin ediliyor. 

Sarık: (Pekarski, Yakut Lugati, 
2112) parlak, aydınlık, 
şafak. 

Şmdi bu kelimelerin ''Güneş -
Dil Teorisi'' esasi arma göre etimo
lojik analizini yapalım: 

tslavca: 
Yarıl : (ağ ay t-- ar --t uğ) 
Alman: 
Yar 
Grekçe: 

(ağ + ay 1 ar t- ) 

(h) ur: (uğ + uh -t ur+ . ) 
Türkçe: 
Yarug: (ağ+ ay+ ar+ uğ) 
Yaz . (ağ + ay + .az + . ) 
Sur : (ağ t- us + ur -r . ) 
Yarrn : (ağ + ay + ar + ın) 
Bütün bu kelimelerin menşei 

türkçe '"Yaruğ'' (zıya, nur, ateş, 
aydınlık = güneş) kelimesidir. 
lsla v ve Cermenlerde ilkbahar ve 
sene manalarım ifade eden 
''Yarii'', "Yiir" Türklerin "Sur" ve 
"yaz'' kelimelerinde görülür. Da
ha eski şekli olan •'yaruğ" ise "zı
ya, nur'' manasında hala kullanıl
maktadır. 

Gelelim lslavcadaki "Y ô.rak", 
''Yarek'' (= parlak, açık); "Yci
ny" (= hiddetli, kızgın, parlak, 
ateşin ... ) "Jarelı',, "larkiy'' (ate~
li, alev sıcak ... ) kelimelerine: 
Türkçe: 
Carık: 

Yarug: 
l.slavca: 

(ağ + ac + ar + ık) 
(ağ + ay -1.... ar ·..ı. ug) 

Yarek: (ağ + ay + ar + ek) 
]arak : (ağ + aj + ar + ak) 
/arıy : (ağ + aj + ar + ıy) 
]arov: (ağ + aj + ar ı ov) 
Şarah: (ağ+ aş+ ar+ ah) 
Garülüyor ki bu kelimelerin de 

mell§ei Türkçe "Y anığ" dur. Eskj 
etimoloğlar Jslavca "Ja.,.'1 ile 
''Yar" ı türkçedeki üç tilılü telif· 
fuzdan ('"'Yarug'', "Carug'', "Şa
rah" tan) alıp, birini. ··Yaruk = 
aydınlık'' manasına, diğerini 
(""Jar,,ı) haraket, sıcaklı.k ve ateı 
manasına kullandddannın farlm
da değillerdir. Türkçede "Yaruğ',. 
un çıktığı uaruğ',, ve "arığ', keli
melerini hatnda tutmahy1z. Çün
kü lslavcadalti "Y cırek'' kelime· 
sinde "temiz,, ak•' manaları da 
vardır. Bununla eski Cermenlerin 
"Yar'',. ve eski Şimallilcrin 
"ar'' rıoı sözleri daha iyi izah 0-

lunahilir. 
Abdülkadir iN AN 

[10] F. Kluge Etymolog. Wör
terbuch der deutschen Sprachen, 
s. 266. 

DOZELTME 
Dün.lıii dil .)'CLZımUlll •on aatırlfU'a. 

11ayla bağlanırken dütmiif a>e bu ..,.. 
retle cümle nokaaıı kalmJltır. Bu no• 
.tanı lamomlamak için son cümleyi 
tekrar ya..zıyarııu: 

Bunu bu sütünlarda neşrine ha,. 
ladığmuz ve • yakında gene avdet e-
deceğim.iz • '4Türk dili ile lndo - öro- . 
peeıı ve Semitik diller aramıda mu- l 
lıayese" başlıklı yazı serimiz daha a· ' 
çık delillerle göste~ecektir: 

ULUS 21 JLKKANUN 1935 CUMARTESi 

DIŞ HABERLER 
Milletler Cemiyetinin 

kararı etrafında 

On iki İngiliz 
mebusu 

Miıahedelerin değiştiril-
• • • • 

Toplantı haklunda tafsilat - Fransız ga -
zeteleriniıı (liişiinceleri - BB. Laval 

ve Eden döncliiler 

mesını ıstıyor 

Lon~ 20 (A.A) -- Muhafaza• 
kar ve &beraHerden 12 mebus a .. 
vam kamarasına, sulh muahedeleri
nin tadilini istihdaf eden bir takrir 
vermişlerdir. Bu takrirde, bilhassa, 
Milletler Cemiyetine, paktın 19 un
cu maddesinin icra mevkiine kon • 
ması teklif ohınmalıchr, denilmekte
dir. 

Genevre, 20 (A.A.) - Millet
ler Cemiyeti konseyi, dün a.k,amki 
celsesinde ittifak i)e bir karar su
reti kabul etmiştir. Bu karar su
retinde sarf etmiş olduğu gayret
lerden dolayı lngiliz \'e Fransız 
hükümetlerine teşekkür edilmek
te, Paris teklifleri hakkın da bir ka
rar vermenin imkansızlığından 
bahsolunmakta ve vaziyetin tet
kiki hnsusunun on üçler komite
sine tevdi edilmiş olduğu beyan 
edilmektedir. 

Bundan sonra on sekizler ko
mitesi, toplanmıştır. B. Vascon
cellos, zecri tedbirlerin tatbikine 
memur mütehassıslar komitesinin 
vazifesini yapmıya devam etmek
te olduğunu bildirmiştir. 

Toplantı luıl.-hırula llıf siliıt. 

Cenevre; 20 (A.A.) - Jurnal 
de Na~yon, Milletler cemiyeti kon
seyi azalarının dünkü gi:zli toplan
tısı ha' ' rnda şu tafsiJah vermek
tedir. 

Evveli B. Munç, paris planı 
hakkında miizakerelere başlana
caksa, asamblenin toplantıya ça.
ğırılmasmı talebetmiştir. 8. La..
val, hunu redetmiştir. Bunun üze
rine B.Potemkin planın filen ve 
tamamen suya düşmüş olduğunu, ve 
esasen ltalya ve Haheşistan'in mu
vafakatleri gelmedikçe, konseyin, 
Milletler cemiyeti paktına uyma
yan teklifleri kabul etmiyeceğini 
bildirmi~tir. 

B. Eden ise, ''eğer planı gömmek 
lazım geliyorsa, her halde birinci 
sınıf bir cenaze alayı yapmak 
lazım gelir." demiştir. B. Laval, 
planın temamen gömülmüş bile 
olduğunu belirtmiş, ve nihayet 8. 
Eden zecri tedbirlerin devam et
mekte olduğunu kaydeylemiş ve 
18 lerin işlerine devam etmesi lü
zumunu ileri sürmüştür. Bu konuş
madan ıonradır ki karar suretinin 
münakaşasma geçilmiştir. 

Parit., 20 (A.A.) - Sabah ga.ı:etelen 
Bald'Vin'iıı Avam Kamarbındaki zaferi 
lıakkmda henüz tefsirlerde bulunma · 

makta i.seler de dün Cenevre'dc: geçen 
hadiseler etrafında geniş tefsiratta a.ı 
lunmaktadırlar. 

Maten gazeteşİ, konseyin dokuz da
kikada ve 18 ler komitesınin de uc; da · 
kikada barış projesini gömdüklerini bil

dirmeli.tedir. 

Pöti Pariziyen gazetesinin Cene re· 
deki ınuhablri., Cenevrede MuaoLininin 
Pontinia'da yalnız bütün köprüleri kes 
melde kalmadığuu, aynı zamanda köp 
rücülere ate~ açbğı kaydedilmekte ol • 
duğunu bildiriyor. 

ÖVl' gazeteııne KÔre, Cenevre'delıu 
Cranıız ddega.yonunun başhca kayg111 
büyük f-.iıt ~lisinio prenıip balu 
mtndan projeyi kabul etmffidiı'. Zira 
aksi takdirde B. Laval"in, ltalya pr Ji 

kabul etmezse petrol ambargos11nun tat 
biki. hakkında lnglltere'ye yçtığı vait 
lıati mahiyeti alacak ve Franaa, ile ln 

ailtere tarafından tatbik edihneai ıere • 
kecektir. 

Jur aueteıi, İtalya Avntpadan ne 
kadar tecerrüt edene Avrupa için ha.rb 
tehlikesinin. o derecede muhakkak ola· 
cağını, çünkü mukavemetinin hakiki bir 

ümitaizliğe sevkedilmiş bulunacağım bil
dirmektedir. 

BB. Laual re Eden döndüler. 

Ce:ıe.,,re, 20 ( A.A.) - 8. LavaL ile 
B. Eden, ~e Pariı +e Londra'ya ha~

·ket etmişlerdir. Konseyin diğer azıı!a 
nm E-llse-nsi yarın harelret edecekh-dir. 

B. Laval, hareketinden once Balkan 
antantrnın delegelerl olan 8. Tevfik 
Ruştü Aras. B. Puriç \' e B. Politis ile 
störüşmuşhir . 

1' lif le tler Cenıiyeti 
• • n ın ruzııanıesı 

Cene\/l~, 20 (A.A.) - Milletler 
cemiyetinin 20 ikinci kanunda başlr
yacak olan doksanmcı toplantı de,·
resinin ruznamesi bu akşam ne,redil· 
miştir. Bu ruznamenin esas noktası 

italyan • habeş harbıdır. Resmi tebliğ. 
bu meselenin ne ~ekilde mevzuubahs 
olacağı hakkında hiç bir İz.ah ihtiva 
etmemektedir. Ruznamede bundan 
başka Dantzig'e aid bazı meseleler 
me"Vcuttur. 

B. Titülesko'nun 
tem aslan 

Cenevre, 20 (A.A) - Romanya 
dış işleri bakanı ve Balkan An .. 
tantı başkam B. Titülesko, Balkan 
Antantı arkadaştan 88. Tevfik Rüf. 
tü Aras, Puriç ve Politis ile görilf • _ 
müş ve aynı zamanda Sovyet Ru.s
yanm Paris büyük elçisi ve Cenev .. 
rede delegesi B. Potemkin ile de ko
nuşmuştur. 

İtalya ve sulh teklifleri 
Faşist kon~e~7iniıı tel{Iifler hakkında ve -
reeeği karar belli de ğil - Gazetelere göre 

İtalya halJeş lıarhına devam edecek 
Roma, 20 ( A.A.) - Roma'run siyasa 

mahfillerinde Avam Kamarasındaki mü
zakerelerden sonra hasd o•an vaziyet 
hakkında bÜ)•ük bir ihtiraı gösteril • 
mektedir. Resmi mahafil her türlü 

tefsırden çdtinmcktedir. Faşist medisi 
oldüğiı bildirilen tek.:ifler hakkında bir 
cevab verecek mi yoksa ruznamesine mi 
geçecektir? Bu henüz belli değildir. 

Roma, 20 (A.A.) - Akşam gazete
lerinin hemt:n hemen hepsi fransı.z • İn· 
gilL:ı tekhflerinın suya düşmesi mesu • 
Jiyetiyle meşg..ıl olmaktadır. Gazeteler, 
bu tek.ıflerin akim kalmasından 1 talya . 
nın veya Musolini'nin Pontinia'da s5y
lediği ı.utuktan mesul tutulamıyacağını 
m\Jt .chkan kaydetmektedirler. 

CiornaJe d'ltalia diyor ki: " Bu nu 
tukta Muaolirai fransız • in&iliz teklifle
ri hak.unda hiç bir müta!ea yürüı 
tekliflerin iyice gozden geçirilmes.i bu 

kadar kısa bir zamanda mümkün değil
.:ıi. Binaenaleyb i.ngıliı krizinin sebet> 
terini bu nutukta aramak m .. nasızdır. ,, 

Bu gazete ingiliz gazetelerinin bazı 
yazılarını iktibas ederek Hor'un ... 
5İni ve Pari& tekliflerini b.'\!talamak içiıı 

diğer bir takrm ingali:z bakanlarının esa
sen çalı§tıldarını göstererek diyor ki: 
..Eğer ltalya bu teklifleri hemen ka' ' 
etmiş ol&aycb b" tekliflerin sonradan M· 

ııl değiştirilectğİnİ tecrübe etmiş olur
du. Şimdiye kadar bütün tuzakJarı at 
latm1ş o•an Musolini'nin doğru sıyaııuı 
bir defa dahı.ı. iyi tarafını göıtern 

Lavaro Faacista gazetesi de şöyle 

yazıyor: .. Fransız • ingiliz teklifler;nin 
akim katmı~ olmasına teessüf edecek bir 
ferd halya'da yoktur. ltaly& Habeşiııtan
daki askeri ~rekatına devam edecekt: 

Son hadiseler kabinenin r:aziye
ıinde dtt/?~ildik yapmıyacak. 

Paris, 20 ( A.A.) - En doğru haber 
ala~ çevenler bile, italyan - habeş mu' • -
aarnahna bir ha\ çaresi bulmak husu · 
suncfa ,imdi duyulan imlıansızlığı giz • 

lememekt~irler. B. Lavarin kaııaatına 
göre miiaaadekirhğm son haddini tqliil 
eden Pariı projesinin muvaffakiyetıiz • 
liğe ugramasından ıoara. B. Musolini~ 
bir bal çareıi bulmak h.asuıandalô dü. 
şüncelerine dair bir telıı. kelime söyle • 
memiş ve bugüne kadar sarfediıen 'UZ • 

laştınna çalışmalan halduııda ne düşürı
düğünü de bildirmemiştir. Musoli.ni'nin 
bu tarzı hareketi itatyan • babeş mese.. 
lesi üzeriııde bİr' ıaevi yorgunluk ve u • 
sanç uyandırmıştll'. 

iç ~ıyasa vaziyetinin bundan aonra 
alacağı istikamet lehindeki fikrin, tay• 

lavlar t·urıdu koricto...laimclan ziyade bat
bakanın etrafında meV3UU bahaediJmelc· 
tedir. Kurul koridoı-larında söylendiği • 
ne göre, B. Laval'in iateğiyle istifamu 
venniyeceği ve bir kabine krizi mes..U. 
yetini aaylavlar kuTUluna brrakacagı 11111• 
hakkak addedilmektedir. 

Hüküemt ~evenla'- cuma günii ce • 
reyan edecek olan görüşmelerin sonuc• 
ha.lckında hiç bir endiı• duymamalıtH.r
lar. Aynı çevenlere göre Heryo'nun raıo 
dikal • ıoayaltıt partisi ba§kanhiınd...
jştifa etmesi, Hor • ı.a..t awh projeai • 

nin ımıvaffakiyetaizliğe •tramau lıaW. 
nenin vazi)letinde hİ$ w cleii•ildiJa do
ğurmıyacalıtır. B. Laval, cama ranl 
verdiği itimad reyi ile kurahln. hüll.ile 
metin dış ıryasaanu 'ff Parb ,rojesin& 
tasdik etmiş olduğunu iddia edebilir. 

Roma, 20 (AA) - Popolo dl 
Roma gazetesi, yazıyor: 

ltalya, :zaptedilmit olan toprak • 
lan kendisinden alacak olan bert.an. 
gİ bir hal suretine kup koymak içİll 
her şeye kuu veftDİttİI'. 

Ne iJd.rsadi muhasara, ne diplo • 
masi hileleri Vfı ne ele fiddet, biz• 
bir avuç toprağı bile lmaktmnıya • 
caktu. ltatya, balrlrmclım vazgeçme. 
ğe ve tetmne aylıın harekette bu • 
ltmmağa Kbu et5lmelı istenild;M 
gün 4~r..ip& sulhu tehlikeye düte • 
cektir. 

Takazze harhı çok kanh oldu 
Asmara, 20 ( A.A.) - Röyter ·• di

-iyor: Taltazze harbmda yarıılanan -
reli askerlma ilk kafilesi bura hastane 
aine ge.<ınİ!tir. Bunların birçokları k·lıç 
la yaralanmışlardır. Ve yaraları çok fe
cidir. Askerlerin anlattıklanna b<ı' · ' 
Takaz;;te harb~a göğüs göğüse çarpıı: 
malaı- ohnuş v~ her iki taraf ':la merh" 
rnetsizctı hareket etmiştir . . 

Adi~ctbabn, 20 (A.A.) - Şimal cen 

besinde Taldiau mmtalıaaaındaki muha~ 
rebeler büyiil& hir Jiddetle devam et • 
melde ve hcırekıtm c:ephe.i gittikçe ıe
niılemelrtedir. Y arm öbürgÜa tafııila& 

ııhnabilecekti.,. 

. Dış haberlerimizin sonu 
1 6. mcr savfan1r?.(1""'r-r . 
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lloare .. Herriol 
P 

. anlaırn•ınnın he.. tarafta U· 
11ru d 'k' 

d 
d - hiddet simdiye ka ar ı l 

yan 11' ıgı ' . 1 T D Ba 
kurban verdirmiştir: ngı ı~ ış . 
kanı He fra11sıı: radikal ,osyalıst paı· -

tisinin başkanı. 
?" demeğe hakkımız 

"Ne oluyoruz · 

vardır, çünkü, I d k apan ar a ur
Pııris anlaşmasını Y 

l d İngiliz ve fran-
b:o.nlan veren eı· e, d b' 
sız hükümetleridir. Eğer ort~k~ d 

1~ 
bunun yalnız ı ı ev

mesuliyet varsa, 
"kletilmesinde ya man-

let adamına yu . b bl 
h t kuvvetlı se e er 

tık yoktur ya u . ·r 
d k . Hoare'un ıtıh ası, 

vardır. Kal t '• , k' · . . "d k Herriot nun ı ıse 
meıulıyetı o eme l 

ak manasını a· 
meıuliyetten kaçınm 

t'maktadır. . d" .. düren 
d h rkesı uşun 

Şu sıralar a e 
. T hüküıneti ile fransı:ı 

nokta, ıngı lZ . . . tasıyamıya· 
h"kü t'nin meauhyetını 

u me ı . . amil muvaffakr· 
cakları demıyelun ' b'. 

. olmadıkları n 
yetinden asla enun 
ise neden giriştikleridir? . . 

. .. 1emek lazırnge 
Ve doğrusunu soy • 

.. k ık vaziyetin ya-
lfrse bugünku arış .. k e 

, b'I ceğinİ gorme n 
rın neler doğura 1 e . k lkı•rnak 

· t hmıne a " kadar güç ıse a b ". 
da o kadar tehlikelidir. f a~atl ~~~r 

den hadıse era 
ne kadar cereyan e f yda var-
kere daha tetkik etrnekte a 

dtr: 
Jtal a - Habeş ihtilafı. 

y 'd. 
B . . 'lk merhalesa ır. u, ış1n l 

İtalya - /ngiltere ih~ilaf1. 
B 'k' · merhalechr. u, l ıncı k kısa 

. . · erhale ço 
Fakat bu ı kancl m. haf ya ile 

.. .. .. ç·· kii fngıltere, 
surmuştur. un . .

1 
f Jdugvunu 

d b" ıhb a 0 
kendisi aı·asın a ır . eleye ge-
inkar ederek mesele~• sosfy t)eri ile 
. . . y . kendı men aa . 
tırmıştır. anı "k ınınel bır . •ni mu e 
sosyetenin prenslP1 • • • lngil· 

. l'f debıhnıştır. 
manevra ıle te ı e . . bir yan-

b ·lrnek 1cın. 
tere bunu yapa 1 

• d. l plaınak· 
f 'I Akdenız e o . 

dan ana ı oyu alr.nıf bır 
l b .. .. hl.k çanlarını Ç 
a utun te ı e 'h' de yep· · tara ın 

Yandan da sosyetenın k ctı San syon -
yeni bir çıi?rr acnuştır: 

luk I b · biribiriyle 
Avrupada 1918 den er• tireıJi•yon· 

. ululı ve an 
çatışan retıu:yonc ya ka· 

silahlanınca 
culuk, Almanya • cereyan-

d 
.. kü nazarı 

ar, zararsız çun silahlanır silatı· 
tardı. Fakat Almanya aşının se-
~ . b' Avrupa sav 
'•anmaz, .yenı ır . . ... österir ok· 
beblerini ve cephelerını "' 
lara inkılab etmişlerdir. 

. . l . inde, Avrupa· 
Hele şu son ıkt yı ıç koruınak 

1 1 • barrşr 
nın barışçı dev et erJ, vurdukları 
için birçok tedbirlere baş ınişlerdir. 
halde bir netice elde ~derneuğrarnaz" 
"Ban" birdir ve taksu:ne. ..1 n "Do-

" c:l" unu e şiarını başa koyarak u' ,, ve ' 1 Ak· 
~ A " "0 ta Avrupa gu vrupasr r u yahut 

d · d • ,. ktları ya ' . enız ogusu pa ~ rak bır 
bu devletin çelmesine ugrıya 
- ı· · k mamrstır. turu ortaya çı a · . gili:ı ınu-

ı b tarda, ın. 
şte tam u sıra . Cenevreye 

hafazalcar hüküırıeh, . · tir Av-
. getırrnış · 

sanksyonculuk ~ıannı · . ·ıtetlerİ 
b ·· tiın rnı ' 

rupanın barış dostu u k botaj" 
' il n ço sa 

barışın di~er yo arı e .. Jle bu .-n 
uc7radı<h dakikadl\, rlort e 

so.n sia~a sarrlnllşlardır. ·s hern 
. . 1 . 'k anı seçını, 

Hem en psıko OJl ıkarmrş 
'b . eydana ç de en cazı şıarı m . dı .. po-

f kar\arı, ., 
olan in·~iliz muha aza. k" ur milleti 
litika b:ıkıınından ellı . us rt"ka ba-

b·ı . 1 r ıç po ı ı 
pe!llerine taka ı mı~ e . . rek se-

. · tisını yene 
kımınrlan da, ışçı par Jardır. 

· · "k ·..ı k~zanmıs çımı Yf' ı tıcıarı ~ · 

Halbuki, . d vleti için, 
"b' b. han e 

1nr.riltere gı 1 ır Cl f-1 beş ihtila· 
harekP.t noktası ltalyı.t - a tlaka 

kta.sr mu 
fı olsa dahi avdet no · 'ndf' .. dört av ıçı 
bu de•<ilclir. Ve !'U uç ktası ara-
h k t ktası ile avdet no .. 

are e no l"fkası ıçın 

d 
. f . <Yiliz po ı ı 

sın akı mC"sa e ın ' .. ı rnese · 
Araya oy e 

U7.adrkra uzamı;ftll'· · ayişlerİ 
. . . . k' Mısır nuın 

leler '"'''m1ştır 1• b tarın t>n 
'z)er un \'e oraya yapılan tavı 

k .. "ki . kolaylarıdır. uçu erı ve en k husu· 
'h' ·n şu co 

lngiltere, tarı ını •.• halledeb11· 
siyetli anında, habeş ı~ını A. vrupa 

k 
• . A dururrıunu, 

me ıçan vrupa k zarureti 
durumunu yoluna l<oyrrıa ·· den 

. durumunu goz 
yüzündf'n de cıhiln 1 g" a ınet!-

d b' ler a ına 
ır.eçirme~e ve te ır .. ır daki oto· 

~ kü ıvıısır 
bur kalmı~tır. Çun k. tonomist 

k ·ı Cin'de ı o 
nomist hare et 1 e • ktadır-. dı taşırna 
hareket gerçı aynı a 'd . "nde bu
lar ama aynı rejisörün ı at esı b k 

' V Avrupa a ı-
lunmaınaktadırlar. e Tkasyonu 
nıından da, Avrupanın p~sı ıl d' • ...::.1 

b" "k bır ro u4ıu 
i~n ie, ltalyaya .uyu kt dır. 
i!üne F'ranıa, kanı bulunma a • , 

iste bu ~ibi ınütahaular, Parıs te 

U L lJ 5 '"\ . 

fAt;rtilrkile _I _Ç ___ H __ A~B~E_R ___ L_E __ 
Başbakanımızın 

İdman bölğesi kurulta
yına cevabları 

Ankara idman bölgesi kongre
sinin çektiği tazim telgraflarına 
Cum_ur Reisi Atatürk ve Başba -
kan lsmel İnönü şu cevaplan ver
mişlerd;a·: 

Kurultay münasebetiyle bana 
karşı gösterilen temiz duygulara 
teşekkür ederim. K. Atatürk 

Y1lhk kongre dolayısiyle gös
terdiğiniz gü~el ~·duygulara sevgi ~ 
ve başarılar dılegıyle teşekkür e . 
derim. ismet İnönü 
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B. Cemil Bilsel Kültür 
bakanımızla görüştü 

Dün ,ehrimize gelen üniverııite 

rektörü B. Cemil 8ilsel öğleden sonrR 
Kültüı· bakanı 8. Saffet Arıkan tara
fından kabul olunmuştur. B. Cemil 
Bilse! kültür hakanı ile iki buçuk Si\· 

3ttan fazla görüşmüştüı. 

Okulların birinci yazılı 
yoklamaları 

Kültür bakanlığı laı·afından yeni 
bir imtihan talimatnamesi hazırlan

maktadır. Bakanlık okullara biı· tamj111 

göndererek, yeni talimatname çık· 
mak üzere olduğundan birinci yazı· 
h yoklamaların bir müddet geri bı

rakı)maıırnı emretmiştia-. 

yapılan Laval - Hoal"e anlaşmasının 

arka planını teşkil etmişlerdir. 

Gerçi bugün Hoare'un kendisi is · 
ıi':-1.ya mecbur kalıyol". Fakat hep bi. 
liyoruz ki, anlafma parafe edilmez-

den önce Londradaki kabinenin dai· 
mııı reyi ıw>rulmuş hatta, onun arzusl• 

ih.t>rİne, sonradan bazı tadilat bilf" 
yapıh~ıştır. 

Su halde? 

Londı a kabinesi, bütün bu işleri. 
sırf gösteriş için mi yapmıştır? 

Böyle bir şey İngiliz devlet adam
larından beklenemez. 

Laval'in dediklerini kabul ederek 
bunlara nasıl bütün dünyanın itiraz 
ettiğini İspat etmek için mi yapmıştır? 

Belki. Fakat o zaman İş, fransı7 

iç politika du .. umunun değiştirilme· 

sine kadar gider. Hatta, bu biJe yet· 

mez. lngilteredeki iktidarın "muha
fazakar partinin sol cenaht" ndan 
"işçi partisinin ııağ cenahı" na kadar 
uzatılması icap eder. 

Bu suallerin cevabını, ha.di:>eler 

verecektir. 

Yalnız, ortada bir hakikat daha 

vardır. O da sanksyonculuğu Cenev· 
reye !!etiren in~itiz muhafa-zakadarı

nın, şimdi hem Cenevrede hem Lon
dradaki sanksyoncuların makas ate 
şine düşmeteridiı'. 

Sanksyonculuğu, münasip gördük

leri nisbette kullanmak, şüphesiz mu
hafazakarlann daha çok aşJerine ge· 

lirdi. Fakat ne yapılabilir ki, sank'Ç
yonculuk, birkaç aylık bir bebek ol
masına rağ'men, yolunu kendi kendi . 
ne sökmek iddasındadır. Londra ve 

Paris kabinelerini en çok şaşırtan, bu 

olmu~tur. 

Burhan BELGE 

NOT: Dünkü sayımızda çıkmak ü
zere ya%ılmış olan bu yaz;ı, yerimi
zin azlığından dolayı bugüne kalmış· 

trr. 
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Belediye Evkaf 
anlaşmazlığı 

İstanbul, 20 - Belediye Evkaf 
ihtilafını tetkik eden hake mheyeti 
işini bitirdi. Bayram sonuna ka
dar aza hususi tetkikler yapacak~ 
lar ve bayramdan sonra yapılacak 
bir toplantıda kararlarını vere· 
ceklerdir. 

Emniyet müdürünün 
bir isteği 

İstanbul, 20 - Aym zamanda 
belediye zabitası anıiri olan İstan
bul emniyet müdürü bugün bele
diyeye bir tezkere göndererek o
dun kömür fiyatlarında ihtikar 
olduğu için belediyeden hunlara 
azami fiyat konulmasınr istedi. 

Ticaret odası ve zahire 
borsalarının büdçeleri 
lstanbul, 20 - Ticaret odası 

meclisi bugünkü toplantısında 
ticaret odasının ve zahire borsa
sının 936 büdçelerini tetkik ve ka
bul elti. Odanın büdçes1 179922 
zahire borsasının 70817 liradır 
oda mecHsi l l\sarruf sandığının 
lağ'vı ve şimdiye kadar yapılan 
tasarruflann sahiplerir.e iadesi 
hakkındaki idare heyeti kararını 
re detti. 

Değirmenci ve kırmacı

ların şikayeti 
İstanbul, 20 - değirmenci ve 

kırmacılar Ziraat bankası'nın sa
tm alman buğdayları üç gün için
de kaldırma mecburiyeti aleyhine 
horsa idare meclisine ~ikayet et
mişlerdir. 

Tütüncülerin toplantısı 
İstanbul, 20 - Tütüncüler ya

rın ticaret odasında toplanacaklar 
reçberden tütün alma işlerini ko· 
nuşacaklardır ., 

Bir adam karısını 
öldürdü 

İstanbul, 20 - Kadıköyünde 
Devlet demiryollarında kantar me
muru Mehmet adında biri karı
sile kavğa etmiş ve tabanca ile 
karısını öldürmüştür. 

istanhulda fakir 
talebelere yemek~ 
Kızılay cemiyeti, İstanbul mektep

lerindeki fakir çocuklal'ın iaşesi için 
on bir bin beş yüz lira tahsis etmiştir. 
Bundan başka cemiyet, fakir çocukla· 
rrn iaşeleri işi ile devamlı olarak meş· 
gul olabilmek için her aym ilk pazar 

günleri vapur biletlerine küçük bir 
zam yaptırarak varidat teminini dü
şünmektedir. Bu yoldan temin edile · 
cek varidat fakir çocukların iaşeleri· 

ne tahsis olunacaktır. Bu hususu, ce· 
miyetin İstanbul delegesi vapur ida

relerile görü~ecektir. 

İzmir'de ekmek ucuzladı 
1 zmir, 20 ( A.A.) - Ur ay daimi en

cümenleri tarafından yapdan incelem~ 
ler so11ucunda birinci ve ikinci nevi ek 
mek fiatlarının 10 para indirilmesi kıı1 

rarlaştırdmııJlır. 
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1 YILBASI BAl.ıOSlJ i 
!31 tlkkanun sah akşamı Ank:ra Sergievi salonlarında verilecektir 1 
~ Büfe ve lokanta Karpiç'in idaresindedir. ~ 
! Biletlt>ı, banka gişelerind<! ve lstanbul, Sebat, Ankara ec~ahanele· =ı-
1 rivle tayyare piyangoşu bileli satılan müesseselerde bulunur. Bilet 

~ li~tları 3 cıe 5 liradır. 
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"Halkevi, dün uat 17,30 da l\alke• 
vinde Ankara muallimlerini bir araya 
toplamıt ve §ereflerine bir danalı çay 
töreni verrniştir. Toplantıda hemen 
hemen bütün Ankara muallimleri bu. 
1 unmuşlardıı·. 

Şölen neşe içinde saat yirıniye ka
r.la r devam etmiştir. Bu esnada Anka · 
ra kültür direktörü B. Rahmi Vidinel , 
muallimleri bir araya toplamak ve a. 
''<l1armdaki rabıtayı kuvvetlendirmek 
ftayesiyle kendileı·ini eve çağıran hal· 
kevi başkanm-'1 te~P.kkür etti ve mu
C\lliınJerin halkevi içir.de devam t>den 
faaliytlerini daha ziyade artırmak az

minde olduklarmı söyledi. 

Halkevi başkanı ve lçel saylavı B. 
Ferid CeJal Güven, muallimlerin yiik 
ııek bilgi ve memleket. isleri karıısm 
daki heyecanlarından İfltifade etme
nin çok tabii olduğunu ~ôyledi. Yur
dumuz için çok değerli bir meslek UD· 

suru olan muaHimleri bir aı·aya top
lamaktan duyduğu uvki anlattı. 

Söylevlerden sonra dans devam e· 
derken C. H. P. Genel Se-kı·eteri B. 
Recep Peker salona geldi, bil' müddet 
muallimlerle görü,tü \'e berabeı· 1·e· 
sim çıkarttı. 

Yunan Bankalarında 
Parası olanlar için 

Yunan hükümeti yeni bir kaı·arna· 
me ile yunan bankalarında döviz mev
duatı bulunan ecnebilerin bu dövizle· 
rini muayyen bir zaman zarfında 
dı·ahmiye çevirmek mecburiyetini koy · 
mu:ıtur. 

Vatandaşlarımızdan yunan ban· 
kalarında mevduata bulunanların dik 
kat gözlerine konulmak üzere bu va-
7iyete dair Finans bakanlığı ali.katı 

dayrelere şu tebligatı yapmıştır: 

"Yunan bankalarındaki ecnebt 
döviz veya "change" mevdu'atının 

drahmiye çevrilmesi mecburiyetini ko
yan 1 ağustos 1935 günlemeçli mu
vakkat kanunun 4 üncü maddesi bazı 
ııartlar dahilinde ırkan yunanlı olma
yan ecnebileri bu mecburiyetten isti~
na etmektedir. Bu 4 üncü maddenin 
tatbikatına ait olarak çıkanlan 9 bi
rinci teşrin 1935 tarihli kararname 
sözü geçen ecnebilere 8 ikinci kanwı 
1936 dahil günlemecine kadar aşağı
da yazılı ve:.ikalarla mevduatlarının 
bulunduğu bankalara müracaat mec
buriyetini yüklemektedir: 

1 - 26 Nisan 1932 günlemecine 

kadar bankalara yatırılmış olan 

duatın, a.) Ecnebiye ait olduğunu~ b.) 

Ecnebinin ırkan yunanlı olmadığım, 

c.) ecnebinin 29 temmuz 1932 tart· 

hinde daimi olarak ecnebi memleket

te oturur bulunduğunu gösteriı- ınu . 
diin oturduğu yerin ait olduğu yunan 
konsolosluğundan bir vesika. 

2 - Mudiin Yunani.Jtana girip giı 

mediğini ve girdiyse ne :zaman giriv 
ne zaman çıktığıru ve Yunanistanda 

ne kadar müddet kaldığını gösterici 
olaı·ak Yunan Dahiliye nezaretinin 
ecnebiler servisinden atmmış vesi· 

k•. 
3 - 8 İkinci kanun t936 günlem · ..:i 

OirendiiJmiıı:e gore halkev· bu 

toplantıları on beı günde bir yapa• · 

caktcr. HaJkeviniıı içinde bullllDaD •• 
birçok kollarda çalııan muaUhuleri. 
kendi aralarındaki bu toplanb· 
lar, temas ve rabıtayı artar • 

makla beraber, halkevi için de eld~ 
edilecek faydalı neti<·elerin bir bu
langıcı olacaktn'. 

Ankara mualimleri yar
dım sandığı toplantısı 

Ankara muallimleri yardım ~ndK .. 
ğı umumi kongresi, 4 bırinci kln .. 

günü halkevinde toplanacaktır. s... 
dık idare heyeti aynı gün ıecesi içi• 
bir eğlenti hazrrlamıştır. 

Kubilay için tören 
l'uarteıi günü halkninde telal• 

Kubaly günü dolayısiyle bir törea ya~ 

pılacaktır. O gün için buyiik baaa-
lıklar yapılmrfhr. Bilhasıa illr okul 
~uallimleri Kubili.yın hatıraaını fia. 
dıye kadar görülmedik bir şekilde •· 
nacaklardn·. 

Dil H akkıııda: 
Etimolojik ve Morfolojik 

xıı inci Anket 

I - t· oı 
2- l'(;,, 
.'j - } 'or 

4 - l 'ok 
5 - ı·iiz 

6 - l 'er 
7- l'iik 
8 - \'(•I 
9 - t'ar • 

10 - \ 'uz 
l l - rn.,· 

1) Vukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl tesekkül 
etmislerdir? · 

Hl) Bu kelimeleri teşkH etmek 
ıçm köke ilave olunan ekler 
nelerdil' ve ekJer\n her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolteri ne olmustur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: • 
A - Türk dili kökleri ve 
8 - Turk dili ekleri, ve, ' 
C · Türk sözter;n\n teşekkü

lü hakkmda bir kaide çı
karmak mumkün müdür? 

Yukardaki on ikinci Jil onke
timiı;e okurlarımızm verecekleri 
cevtıblar, ga:r.etemiz yazı işleri di--
1·ektörlüğü11e göml ermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığırnııt 
c~vabları ıırasile koyduğumuz:. gi .. 
bı bundan böyle Je koyacağız. 

ne kadar kendilel'İnt- ibı·az edilecela; 

bu ve5İkalar üzerine ecnebinin muvak •I 
kat kanunun istisnasından istifade e• 
dip etmiyeceğini kestirmek bankala• 1 

ra. ait olacaktıı-.,, 
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Res"am Sabri Fetta.h 
-·-

)( lasiei~uıle yeniliği mezcedeıı bir artist 

. ,,. 

HMbtan evel batlı1an ve harbtan 
ııo.u " çok raibel bolan fovizm, lrü
bi~m, fütürizm. aürrealizm. gibi yeni 
--"oller ıanatı adıi hakikatçilikten a
yırarak mücerred bir aanat teJakkisi 
yaratmak, ve yf'nİ tekillerle yeni a
hoenkler aramak emelindeydi. Bütün 
hu hareketleri temsil eden bir tek fa
hııı var. Bu tahaın ideolojisi bir ihti
yaca karıılrk mı teşkil ediyordu? 
Zannederim ki evet. Çünkü adai !la
naJın yer.i rakibi çoktan doğmuttu. 

.~ h •• ımetlu fotoğraf ve devletlU si
nemıı.toğrafdı. Buna rağmen yeni ad· 
si ı; nal Pika~oya ve taraftarlarına 
1 r ı bir rt!akr.iyon olarak doğmu~tur. 
f akat ınkar olunamıyacak bir haki· 
'kati de müşnhede etmeliyiz: Sanat 
telakkisini reddetmelerine rağmen 

bcnlar Pikaso'nun ve doğurduğu ce· 
reyanların mirasçıları olmu§lardır. 

Su cihetle ki tekniklerinde hafifletil· 
mi11 vtt bazı baı:ka bir tekilde daha 
lauvvetlendirilmi~ bir müceuemiyet 
arayııları, l'latıh tahHJleri •ardır. 

Bu izahtan sonra gene reasam Sab
,.j F ettah'ın sanat telakkisini tabii' 

f I 
edebiliriz: Şekillere riayet, mücesı>e 
miyot, ıatrh ifadeleri ve çizgi ahengi 
'9 reıaamda çok kuvvetlidir. Bence 
Sabri Fettah, gördüğüm eski ve yeai 
..,.k reuamları arasında en ku-.vetll· 
ııidir. Çünkü kültürü röneaanı anane
eioe merbut olmakla beraber yeni r~-

( 
) 

~\..,<--.. 
\. 

'\.,.; 

sam tarzlarını klaaik bir muhafaza· 
karlrlda me:zceden bir kabiliyeti nr
dır. Van Cogh'un "u.nat aade renkle 
ifade ohuunaz. Siyah beyazla da pek 
ifa ifade olunabilir" cümlesini, res
sam Sabri •Mrleriyle i&pat etmeye 

ç.ah9mı§ gibidir. Biliyoruz ki bazı ye
ni ressamlarda §ekil renge hakimdir 
(Misal Dören), ve diğer bazdarmda 
da renk şekle hakimdir (Miaal Ma· 
tis). Regum Sabr• rengi §ekle yar· 
dımcı olarak kabul ediyor, bu husus
ta rönesans ananelerine sadık kal· 
makla beraber mühit bir adsecilikten 
de çok uzak bulunuyor. Bence bu bir 
meziyettir, çünkü adsicilik, mücerred 
olarak ele almdıgl zaman, kendi ba
§ına bir sanat kıymeti ta§ımaz, fotoğ
raf bunun en güzel misalidir. Sanat· 
karın elbette ki kendine haa bir görü. 
ı<Ü• bir ifade tarzı olmak lazımgelir. 

Re&sam Sabri Fettah eserlerinde 
r.ert ve kukin hatları aeviyor. Reali· 

teyi, realiteden de üstün göstermeye 
muvaffak olan bir göriit kabiliyetine 
sahihtir. Atlunlıklara kapılmamasma 
rağmen aanat telakkisi modem diye 
asrflandırabilir. 

Resim aanatmın seçkin ülkeai olan 
lt~ lyadan memleketimize olgun bir 
kabiliyetle dönmÜ§ olan Sabri Fettah· 
buı türk aanab heMLma çok şeyler 
bekliyebiliria. 

ARiF DINO 

ULU~ 

Fraıısız • İngiliz harı~ tckJif leri bir maııevra ıııı idi ? 
.Paria'te La~al'I:' söz. bi.rliği edip bir aulh for~ülü hazırlıya~ ve bwıu ltai)·a'ya, Habefiatan~ v. 

Milletler Cemıyetme bildıren Samuel Hm, ıngiliz dış bakanlıgından ç8kiln1elr. aorund~. kaldı. ÇU.t
lrii b~ formül, Milletler Cemiyeti dıtmda haz.o·lanmııtı ve ıimdiye kadar güdülen koff.ldif at.tem~ 
Ye Mılletler Cemiyeti paktına uygun dü§müyordu. 

fngiltere parlamentosu, bu husustaki düşüncelerini bildirmif ve bu nıütalealat dtinktt s•
zetemizde çıkmıftır. Şimdi bir fransız gazetesinde bu teklifler hakkında ortaya atıltn1~ olan tenkid. 
leri kaydediyoruz. Bu tenkid, ihtiyacın acele bir sulha kavuşmak olmayıv Jaldn·1Janbiın önürıe aeç
mek ve dünyaya bozulması güç bir banş getinnek olduğunu anlatıyor. 

Aynı fransız gazetesinde Piyer Dominik. sömürge siyaseti hakkında yazdrğr bit makalede 
Hindi Çini'nin ve Çin'in vaziyetini incelemekte, bu büyük memleketi par~alanı&yft kaHnfftrRk silah. 
lanmasma yol açmanın tehlikeli olacağını anlatmaktadır! 

Milletler aı-aşı politikasında biri· 
birini kovalryan şiddetli değişiklikler 
karşııında çoğun iki sathi hüküm )'Ü· 

rütüldüğünü görürüz. 
Bir yandan deniliyor ki: "Nihayet 

balyaya kabul edilebilecek teklifler 
yapıldı. B. Muaolini bunları görüşme· 
lere eaaı olarak kabul ederse zecri 
tedbirler terkediJsin ve Fransa ken· 
disi için tehlikeli bulunan ve hiç bir 
faydası da olmıyan bir anlatmazlıkla 
alikalanmaktan vaz geçsin!" 

Öte yandan da §Öyle deniliyor: 
'"Saldırana mükafat veren ve bu yüz. 
,fen devamlı aulhu teşldlatlamak için 
biitün gayretleri mahveden, yarm 
.:lünya auJhunu bozacak olanlara Ön· 

ceden cezalanmıyacakları emniyeti 
ni veren tekliflerde bulunuldu! Kuv
veti taçlandıran bal fekJine yazıklar 
ohunl" 

Meıeleyi tahlile çab§Alım: 
Fransız ve İngiliz hükümetleri, 

kendilerine göre, sulha esas olacak 
tekliflerde bulundular. Bu teklifler 
kimlere bildirildi? Oç alakalı tarafa: 
Milletler Cemiyetine, Habqistana ve 
llalya'ya. 

Bu tekliflerden bir neti<:e çıkabil· 
meıi için her üç tarafm kabule Y•· 
natmaları şarttır. 

Paria tekliflerinin gayesi hakika· 
ten aulhun tesiai olsaydı, onlan ka· 
rarlattrranlarca her üç taraf tarafın· 
dan kabul edileceği kanaatinin bes· 
lenmesi gerekirdi. 

Halbuki, Sir Samuel Hor'la Piyer 
LavaPin, babetlerin reddebneıini bir 
ihtimal ve Milletler Cem.İyetinin ka· 
bul etmemesini de bir katiyet halinde 
düşünmüş oldukları muhakkaktır. Bu 
tartlar içinde iki bakanın bir plan tes· 
bit etmek ve onu göndermek hususun
da bu kadar acele uzlaımı§ olmaları, 
bir neticeye varmak katiyetinden faz· 
la, tehlikeJi bir mühleti yani petrol 
zecri tedbirleri hakkında görütmeyi 
geciktirmek anusunu gizlediği batı• 
ra gelmez mi? 

Fakat iki devlet adam.ı sulhçu te
şebbüslerinin aulh müessesesine müt
hiş bir darb4' indirebileceğini nasd 
farkebnediler? 

Bu sual esasen ba~ka bir sualin da· 
ha sorulmasını icap ettiriyor: iki dev
let adamı Milletler Cemiyetinin za• 
yıflaması ve batta dağılmaaı ihtima
lini hatırlarına getirmediler mi? 

lngiliz muhafazakarları arasında 
Mllletler Cemiyetinin can düşmanı o~ 
lan insanlar •ardır ki bugilnkü me
selenin cemiyetin iktidarsızlığmı veya 
büyiik mahzurlarını ispat etmesini is
terler. B. Eden bunun ak&i olan tezi 
kuvvetle müdafaa eder. Fakat ya Sir 
Samuel Hor? 

Fransa'da da, Milletler Cembeti
nin siyaaeti dar görütlü bir demagoji 
tarafından her zamandan ziyade hü
cuma uğramaktadır. B. Piyer Laval 
bu propagandayı idare edenin kendi· 
si olmadığını anlatmak için bir fCY 
yapıyor veya aöylioyr mu? 

Çünkü artık ba aarahatsizliğe bir 
nihayet vermek lbnndırl Birçok ta· 
raflardan "Laval • Hor planı bir sulh 
planıdır. Ve ona kar§r gelenler harb 
meaulleri arasına gireceklerdir" de· 
nildiğini ititiyorum. Cevab olarak dİ· 
yeceğim ki acele ve devamlı bir aul· 
ha ihtiyacımız ne kadar büyükse, 
geçen hafta Paris'te kabul edilmit o
lan uaule kartı ayaklanmamı:ı: da o 
kadar lazımdır. 

Acele ıulh ! fakat buna arka çev• 
riliyor; çünkü önceden kabul edilmi· 
yen bir hal tekli ileri aürülüyor ve 
Milletler Cemiyetinin kendilerine bü
yük bir 'VHİfe yiiklemit olduiu iki 

• biiyük devletin hakemlik kudreti :ıa• 

yıflatıhyor ve itibardan dü~ür\ilüyor. 

Devamlı sulh! fakat. milletlernl'aın 
bir kanun e•.rafında teşkilatlanmış o· 
lan bir dünyada saldıranın t.aldırmn· 

sım haklı gösterecek bir mükafat ala
bileceğini göstf!rmek suretiyle bunun 
istikbali tehlikeye dü~ürülüyor. 

Daha ileri '!idiyorum. Kabul edİ· 
len usul Frans.anm emniyetini tehli
keye koymakt.adır. Şüphesiz, Fransa· 
nm ve aömürgelerinin emniyeti Afri. 
ka harbmın aüratJe bitmesini icab et· 
tirir; fakat Milletler Cemiyetinin se
lametini de icap ettirir. 

Sarih olmak lazımdır. Fransa on 
beş aenedenberi ne arıyor? Herhangi 
bir 4afdrrıcrya kar~ı, onu ce$aretsiz-

ieı1dirınek vey.\ nıağJuh etmek jçfn 

bir hiınaye. 

Milletleraruı te*lcila~ın bii.tuu pra

tik, :\dli ve manevi nuııtalarivl~ mü
cadeleye girişilnıi' olan bir saldırııa 
Fransa yardım ecer veya sndece hl• 

hammül edene bu himayeyi hulına
srnıl imkan kalır mı? 

Bu kati misalden ce&aref alarak 
Avrupada yeni saldrrıcılar meydana 
çıkana bu himaye nerede bulunacak· 
tır? 

Böylece, hiç §Üpheai:ı:, bir mahalli 
sulhun bile temin edilmeden milJetler• 
arası sulhun esasları feda edilmi~tir. 

la RepÜblik gnzf!tıuind•n 

Paylaşmağa kalkarak Çini silfiltlandınnayahm! 

I .. a Rcj)İihlil, gazetesinde Piyer Dominik böyle bir ihtimalin ue 
büyük tehlikeler doğuracağım anlatarak diyor ki ''ı>ayla~mayA 
kalkarak Çini !-!ilalı1amaktao çekinmeli);z'' 

Ötey gün bir mebus, meslekda~la
rımızdan birine §Öyle diyordu: "Ge
ni§lemeye ihtiyacı olan Almanyaya 
bizimle beraber gelip, bizim Hindiçi· 
ni'den bathyarak uzak şarkta toprak 
aramayı ne diye teklif etmediğimizi 
bir türlü anlamıyorum,,. 

Ve bu teklifi kaydeden gazete ila
ve ediyor: "Avrupa - Amerika ınede

ni dünyaaı bugün sömürgeleştirilecek 
bir tek sahaya maliktir: Çin. Çin'in 
uzlaımalı ve rasyonel kolonizasyonu 
dünyaya yüz senelik bir sulh devre· 
ri garanti edecek tek müspet pro
gramdır. 

Birleıik Amerika, lngiltere, Rusya, 
Fransa, ltalya \•e Almanyanm "ras· 
) onel bir §ekilde bu kocaman kıtayı 
alb manda sahasına taksim ettikleri" 
bir göz önüne getirilsin. Japonya en 
büyük hisseyi alacaktır, bu suretle 
onun payla§maya razı olacağı düşü· 
nülüyor. Küçük devletlerde "ekono· 
mi veya arazi imtiyazlan, serbest 
limanlar ve milletlerarasr mıntaka· 
lar" la iktifa edeceklerdir. Ve Millet· 
ler Cemiyetinin bayraktarlığiyle ya· 
pılacak bu güzel ameliyat aayesinde 
dünyanın tekrar saadete kavuşacağı 
ve büyük menfaatler doğacağı umu· 
luyor. 

Bu tarihi unutmak ve insanlarla 
alay ebnektir. 

Çin'in taksimi zahiren yapılmı~tl. 
Bütün bu kombinezonlardan ne çık· 
b? İki harb: Evvela rus - japon har· 
bı ve 1914 de Japonya tarafından 
Almanya aleyhine açılan harb. Bu 
demektir ki rakiblerden biri §İmdiye 
kadar iki ötekine aaldırmıf bulunu· 
yor. Ve Japonyaııın son otuz senelik 
siyaseti iyice takib edildiği zaman 
aaıl hedefinin bütün rakiblerini orta
dan kaldırm.ak olduğu görülür. Be

yazlar arasında bir anlaşma yapmak 
bunun önüne geçmek için en iyi usul
dür mü denilecek? Cevaben diyece
ğim ki Sovyetlerin prenaipi Çin'in tak
simine İ§tirakten onu meneder, Fili· 
pin adalarma iıtildal vermiş olan Bir· 
ıe,ik Amerika da böyle bir iıe giriJ. 
mek istemiyecektir ve nihayet geri 
kalan dört rakib de asla aralarında 

uyutamıyacaklardır. 

Pekin ve §İmali Çin mevzubahs bi· 
le edilemez. Japonlar burasmı kendi 
paylan olarak ayırmışlardır. Hong· 
Kong toplannm kontrolu altında bu· 
lunan Kanton'dan da bahsedilemez. 
Bir payla;ma faraziyesinde, Fransa
nm Yunnan'a alakadar olacağını ka· 
bul edelim, fa'kat koca Mavi nehirin 
ağzında, Şanghay'da nasll bir kızıl· 
ca kıyamet kopacaiı tasavvur olunu• 
yor mu? Japonyanm oı:aya asker kı· 

taları çıkarınıt olduğu hatarlaraa de· 
ğil midir? Sonra, Hindi-çini' den kal
karak Çin'in fethine çıkan bir Alman· 
ya ne demektir. Çin'in japon kıtaları· 
na kendi ordulan göziyle b"kmMı mı 
isteniliyor? 

Çünkü bize Nankin'den yirmi de· 
fa, orada bir japon doetluğu pa•·tiei 
bulunduiu haberi geldi. Bu partinin 
hedefi Asyanın san ırktan insan}armı 
bir federasyon halinde toplamakbr. 
Bu federasyon Rus Türkistanı, İngi

liz Hindistanı, fransız Hindi-çiniai ve 
Felemenk Hindistanına varıncıya ka· 
dar nüfuzunu hissettirecektir. Tabi· 
iğdir ki, Tokyo'nun askeri mahfilleri, 
bu hakikaten muhteşem yol üzerinde 
yürümekten ba~ka bir ~ey istiyor de· 
iHllerdir. 

'le nihayet, japonlardan ve onhuın 
her şeyi yutmak istiyen azimlerinden 
gözümüzü çevirsek bile çinlileri hiçe 
mi ısayacağı:z? Birkaç yıl Önce Şang
hay'da oıs dokuzuncu Çin ordusu 
merdce harb etti ve japon kıtalar• 

kar§ısmda kuvvetle mevzilerini mu
hafaza etti. Hele avrupalılar - hatta 
onlarla beraber yürümek istemiyecek 
olan Japonyanın yardımiyle de olsa 
Çini birkaç parçaya bölmek için yÜ

riimeye bir te~ebbüs et!linler, bütiin 
çinlilerin ııaldmcıya karşı birle,.,tikle
ri ve bütün sila'• ve mühimmatlarını 
Sovyetlerden tedarik ettikleri f{Örii
lecektir. 

Yabancılara karşı ölüm haykırış
larının yeniden aksettiği i~itilecektir. 
Nasyonalist ve komünistler yalm~ Pe
kin'de değil, Jada'da ve Saygon'da 
da elele vereceklerdir. ilk karşı dar
beyi yiyecek olan da fransı:ı Hindiçi
nisi olacaktır. 

Gerçekten, bu fikri ortaya atanlar 

çinli olsaydılar, ve kendilerine bu 

takııim darbesi indirilseydi, oyunu na

sıl bulurdular? Kendi hesabıma, eier 

tali beni orada doğurmuş olsaydı si· 

lahnnı kapar ve vatanımı müdafaaya 

kotardım. 

Vaktiyle itiz 1urdumu:ıu miidafaa 
ederken diayayı kurtardığımı21 söv· 
liyorduk, bize kartı miic:J.afaa etmek
le çinliler de k•ndl düny1tJumı kur
tannı~ olmayacak muLr!"r? 

Başka bir devre aid boyt., lı•1e.I· 
lerle rahatmu:n bomıa•mler. Ona le• 
cavüa ebneye kalkıt.,.ak ls•ndi eli• 
mizle Çin'! silahlanuyehm. Çin •İvit, 
yanJ aulhe ifık ve azaml me ... raaıte 
satıp almaktan başka bir ~ y dut ün· 
mez bulundukça biz memnun olma .. 
hyız, 

Piyer Domir.• ;? 
to Repii#tt:ı. .. ' ., 



KAMUTAY:IN DÜNKÜ TOPLANTISI 

i a vergisi tenzi atın an fa r -

dalanma imkilnları genışletildi 
( Bcqı ı. inci sa!f ~a) . 

. . . d. etmiyecegıoın tehırı 
tahsm ıca~. ~~ tin tezkeresi ü:ıerinc 
hakkında hukumc 1 d w ve • unun hazır a ıgı 
maliye komııyon . k tt·-· r• • js.tıra e ıgı -
l:>üdçe koımsyornınun " 
por okundu. d 

Komisyonlar l>-.ı rapor •: d • 
1 kanunun 3 uncu nıa 

. 2.GS8 ıayı .• ·· kmünc göre bir ü.cret 
desımn n1U• "' 1~ hkJ k -~""I kesılen· 

b
• . 11e ıe açı u..-;ı ı· 

li ııqne .. c ·r . de lag- vi ha ın. . vazı eıun • . 
ter bu uer<.• ı h . . aid hiç bır 

• ..ı ına 11 ta. ııııne l . 
de yenıoen d ' adı •mı gördiik enn· 
huklim me,·cu 0 ın 
den. k d ve gerek 2658 sayılı anun a 

Gerc.k 788 yılı kanunda 
bunun ek :> apıldıgı b" sa okta buluna . 
tP.fsire ınedar olacak ır n \i mevzularda 

ı BilhaH:l ma 
)n:unı' o maııı. k "hdıısınn imkfln olma-
kıyaa yOJu ile ~a . ' b" tesis ınevzuu 

d k Yf, ... etın ır 1 ·ı 
dığın an e / a)e b tefsir yo u ı e 
olc!uğunn ve bınae.n . . y ~iz ol1unıyaca
. deten ınaat talısısını.n 
ıa · lerdır · • · 
ğına karar ve~Ş t bu meselenın b1r 

Sö t Refık nce 
z a an deüil bir tesiı mev~ou -

tdsir ıne\"Z\JU 0 ' • • mesele)'l u -
• • d dilmesının . 

dur dıye ıa e c kt·' bcklı. 
cınurların açı • .. 

:.r.atacağını ve m • . emsaline gore 
l • • nun ıçııı • b g-yecek erını, 0 le i bir nctıceye 8 

k · un bu nı~ Y d" omısyon J - 01 ı;öylc ı. 
lamasının nıu,·afık o acar ekili Mükcr· 

· onu reu; ' 
Büd~ komııy b"" dce ;koınisyonı:ı: 

rem ünıal ( upartıı~,.:eıneıiııin ıcbebı 
nun buna imkan ~I k bir mesele ol· 
büdceye tesir edebdı. ~~e. bu iti~rla bu· 

·t · gel 1gını, 
duğundnn ı erı ld m.ınıın teba· 

• -uu O Uo- -- •• nun bir teus nıc".. ık göriildügunu 
.. · ·ı--sinin ınuvaf ruz ettırıuı,.. 

iLllh etti. U ( Gircşun) Projeyi 
Hakkı 1 arık 5 menfi kanaat• 

- inin zoten ı· b" va budce encumen k" ücret ı ır • 
••· · halbu ı, • • t iade et~ıgını.. bir memu1'1n v~ • 

z.ifeyc tayın edılen k ına.a§• alrna~ı _la 
fcıindcn a} rılırsa .~ ıdığını bu ıtıbar· 
z.ımgeldiği kanaatını taŞklifi kabul eder-

• ·ye bu te • l"zım ta heyetı uını.ım• . gitmcsı a . 
ac muvakkat ko~ı Y;d-ik lnce'n;in bır 
gcldinini soyledı ve üzere proje~~ ko· 
karar altına alınınakkk ,ı,,ki ıaknrı ka-

lesi hn ın 
misyorın havıı 
bu) edildi. ınustahdcınl~ • 

Borçlu memur ,.ely~ ·n bacÜ için ıo-
.. crct rııu . dde· 

rin maaf veya u 355 inCJ ına ·n- k nununun h gi ma· ra ve ı as a k tebliğntın an 
ainc göre yapılncn tayini, ve Pa~ 
kaml ra yapdaagt~~~llesinden Maının-

p JJUU"' 1 n \'C luız.-ısımn azar f;lu Hasan 1 • 

d Mehıncl 00 N hoglu oğullarn an h \lesinden u 
1 ' rsur. 'un Şa~l~. ın~~una çarpılrna~lıc 
Sü cyınan'ın oluın . yonu rnporlan J 

dl• c koınıs · hesa· 
hakkında a 1Y • ·nci tejrın ayı 
Knmuta)' 935 yıb ıkı hesablarını tet • 
hl hakkında t{nnıutaY okunarak kabul 
Jı"ık '·onıisyouu raporu -"na ek pro· 

u. • • }canuu- ) 
edilmi~ ve bina v:rc!.111 

J{itabc• (Muğla 
je do)ayısiy)e fh!snU (;re 30 • 32 .. yıl• 

b 
.. kü rayıçlere g ··ı: önunde 

nın ugun . f" farkının go . • 340 
lan arnsmdaki ıat b .. kümlcnnın .. 

l __ ı. kanun u ··rınu 
bu1unduru nnı- dak' tahrir go 
- 932 ı;enesi aran~ . . ı. temesi dolayı • 

t ınılını ıs 
olan binalara eş d j\ğralı; ıı.·n • 

· B k nı f ua · · kıy· siyle Fınnns a a .. düklen ,,ergı 
tandaşlnra, yüksek 'd:° için her . z~~a? 
metlerine itiraz etnı b kkı vcnldıgını, 
itiraz ve tadil isteınc . a Çanakkale, iz : 

B Bnlkcsır, ., .. t hya gı· 
Edirne, ursa, ,Adana . ...,u n 

rir görmekle olduklannı ve paray~ te
mas eden meaelclerde VRtandaılann kcn· 
di haltlannı korumnk husu&Undn lllkay
di göstermemelerinin tabii olduğunu 
.öyledi. 

Kitabçı Hüınü (Muğla) - Vekilin 
ıözlcrini dinledikten aonra talu-irindc 
ısrar et~lıı: IUzuınunu duyduğunu ve 
Bakanlığa yapılmıı olan müracaatlcrin 
böyle biı lC§mili gerekli kıldığını, arazi 
, crgiai kanununda da yüzde kırk tenz.İ· 
tat kabul edilirken ba noktanın öz. ö -
nünde bulundurulduğunu v \'atıı.nd §

Jara bu hak verİlmC7.sc kanunun in~ica· 
ınının bozulacağını .ciyledi. 

Neticede Kitabcı Hüsnü (Mugla) 
nın maddenin 1340 • 1932 &cnelc:ri sure · 
tinde tadilini ;steyen takriri kabul edil-
di. 

Bundan sonra muhaıebci umumiye 
kanununun değİ§İk 99 uncu maddesi 
hükmünün giimrük muhafaza umum ku
mandanlığına bağlı asker kurwnu ihti
yaçlan hakkında da yürümesine dair 
kanun projesi, Tababet ve §Uabab aanat· 
larının tarzı icrasına dair olnn l 219 sa· 
yıh knauna katılacak ve 2182 aayıh ka
nuna eklenecek kanun projesi, tayynre 
resmi kanununun albna maddesine bir 
fıkra eklenmesi, Yıugoıılavya kırallığı 
ile aramızda akte<lilen iadci mücrimin 
mukavelesinin tasdiki, Sovyet Sosyaliıt 
Cumuriyctleri ittihadı ile nramızdaki 
dostlu~ ve bitaraflıl( muahedesiyle bu
na müteıııllik protokoller ahkamının on 
yıl uzatılması, umumi muvazeneye dahil 
devair ile vakıflar umum müdürlüğünün 
bütün alacak1annın biribirleriyle takas 

e mahsubu ve evkaf umum müdürlüğ\i 
meınurları nylıklnrının tevhid ve teadÜ· 
\ü hnltkındnlü kanuna ilişik cetvelin de
ğiştirilmesin dair oafn kanun proje\e -
rinin birinci müzakere\ ri yapılarak lra -

bul edilmi§lerdir. 
Knmutay pazartesi günü toplnnacnk 

tır. 

Gümrük bakanlığında 
imtihan 

Öley gün gümrük ve inhisarlar ba· 

kanlığının 4 memur im k içi çtı· 
ğı imtihnna 175 istekli b ş vurmu§ ve 
bunlardan 143 Ü imtihann girmi~tir. . 
Kız lisesi direktörlüğü 

Anknr kız liaeai direktörü B. Ka· 
:um Anltarrı emek lisesi tabiiy öğret· 

menliğine nakledilmiş ve yerine Bur· 
sa lisesi ynrdirektörü B. Sami tayin e· 

dilmiştir. 

ANKARA RADYOSU 
ı 9.30 Hafif plak 
19.40 Re!ad Nuri Cültekinin Hül· 

leci piyesinden snhnel<-r 

20.00 Karışık plak 
20.10 Ajnns haberleri 
20.20 Ankarapala& 

Hl"IH..F \ E DU 1 l RLARI HZ 
(Başı J. inci saylada) 

öniinde tutuyoruz. Milli endüstriyi 
dı§arının y ı k ı c ı rahıpliğin
Jcn korumağı nasıl oaz.i/e biliyor
sak, bütün üretim kısımlarını ras
yonel $alı1tırmağı 11e tabii ıartla
ra uyclurmağı ela aynı ehemiyetle 
vaı.if • bilmekteyiz. Y Cl§Omak ka· 
biliyeti olmayan suniğ kurum ve 
faaliyetlerin, bi:r.ce, hi~ bir değeri 
)'Oktur. Bunlarla, milli ervetimizin 
israf olıınmC18ınt kabul edemeyiz.,, 

Bizim endüstTi ve istiklal keli
melerini, şık ık, yanyan kullanı
şımızdan memnun olma}anlara, 
nasyonal • sosyalizmin başlıca 
şeflerinden Göring'in geçenlerde 
söylediği bir sözü aynen naklet
mek isteriz: " Y a t er e y a. ğ ı 
almaktan, ya istiklal 
den vazgeçeceğiz! " 

Daha şu yakın senelere kadar 
köylüsünün gömleği Mançesler
den, şehirlisinin unu Kanadadan 
gelen ve bütün toprak halkı alın 
terini ~ıfıra satan bir memlekette 
endüstri jJe istiklal kelimelerinin 
birbirini tamamlayışıru Alman
yada tereyağı ile istiklal kelimele
rinin ) anyana gelişinden bin kere 
daha tabii bulmalıyız. 

Gene aynı günlerde Hitler, al
man demir;ollarının yüzüncü yıl
dönümü fırsatı ile, bir umumi hiz
met iıinin kapitalist eğginliğe ka
pılmak ı:ı.m 1.1e bir kapitalist idare 
altında bulunmakıızrn pek iyi yü
rütülebileceğini anl tmıştır. 

Biz bu ikinci ı.özü, milli en· 
düatri kurumlarımızdan çoğunun 
devlet emrinde olduğunu v eski 
itirazları düşünerek burada zikre
diyoruz. Hakikat odur ki, eğer 
Türkiyede endüstri yabancı kapi
tal tara.f ından işletil e idi, yahud 
devlet, endü tri kurumlanmızm, 
ayrı ayrı, yalnız kendi hesab e 
menfaatlerini düşünerek ç.abşma
larma göz: yums idi, 1e bunlar 
da ne ilk maddelerimizi değerlen· 

irme , n de rela mı dü ün-
mek \•a.zifesini görmemiş olsaydı, 
yani endüstriyi Kemalist Türkiye
nin her tarafından ve ba tan baş 
k a 1 k ı n m e. da vaunın bir par
çası gibi lmasaydı, bugün evinç 
duyacak ) erde derin bir umusay 
uğramı§ olurduk. 

Biz Endüstrimizin ana kısım
larını, kitaplarda okudugumuz la· 
rif inden daha b~ka ve daha çok 
yüksek bir umumi menfaat say· 
maktayız. Bu cihazı, Ekonomi b • 
kanımrzrn istediklerini temin ede
cek tarzda, itletmek ve kullan· 
mak bizim için hem hayat, hem 
~eref davasıdır. De,·let elinde ve. 

1 

ya faaliyetleri devlet kontrolu al 
tında bulunan teşebbüslere en ser
best tecebbüsler kadar normal, 

( Baıı 1. inci aylada) 
maaı nisbetiJ,de yükıelmi§tİr. Bu yuk&e
lit yuzdc 25. 30 luldardu-. 

Ucudoyan maddeler: 
Bu yd d 'lelin aldıiı tedbirleri ı.a • 

cuzlaya:n i~ ana madae "'ardnı Tvıı:, te
ker, lıömiir. 

Tua ve teker devlet iabiaarmde ol • 
duiu için bu iki maddenin ucuzlatdma-
11 yurdun her lıırafında aynı niıbette te· 
ıir yçmı!tır. Kömürde bilhaı .. aômi· 
kok fabrikamız itlemiye bqladıktaa 
aorua fiatlann düıme haddi geçen yıla 
gör yüzde yirmi kadar fark göltermiı . 
tir, Geçen yıl Anknra Memurlar Koope-
ratifi kömür get!rtmedcn önce 40 liraya 
satılan en i)-i kok, bu yıl 31 lirnyn düş· 
müıtür. 

Fiab artan madde! r dlt piyasa! rd 
da yükıelmiıtir. Stokların azalması ve 
italyan • habcı harbı dolayısiyle na\•lun· 
lnrın fnzlalaıma!I. umumi istih~lin ge
çen yıla göre eksik o\ma:11 bu neticenin 
üzerinde te ir yapmııbr. 

Biitiin ·yiyecelı- t·e ircccklerimi:. 
k.eııdinıizin olnıu§tur. 

Bu mevzu üzerinde mühim bir me· 
sele olarak, ehemiyetsiz bir iki madde 
istisna edersek, bütün yiyecek ve içe • 
ceklerimizi memleket içinde istihıal et
tiğimizi ve dı piyasa!ann tesirinden 
tamamiyle kurtularak ihracatçı bir hü
viyet almaya başladığımızı ıöyliyebili • 
riz. 

Bugün, yiyecek ve is:ecck olarak 
memleketimize dııard n giren belli Ş· 
la maddeler §unlardır: 

Ananııa, kakao, Jaem grüycr ve Bul· 
gariatan'dan bir mikdar peynir, viıki ve 
birkaç çeşid içki ..• 

. 
rasyonel ve kazançlı iıletme şart-
ları vermek bugün artık anlaşıl
mı§tır ve usullendirilmiştir. Bre
zilya devlet şimendif erlerinin son 
derece kötü netice verdiğini dev
letçiliğin aleyhine bir delil değil, 
alman devlet şimendif erlerinin 
son derece iyi netice vermekte ol
duğunu devletçiliğin lehine bir de
lil olarak almak daha doğrudur. 
Makinayı, bürokrasinin. iltimasın 
ve sabotajın zararlarından koru
mak, ve onu, kontrol rakamları ile 
ayarlamak, hepsini, serbest rakip
lerle enternasyonal piyasalarda 
boğuşuyorlarmış gibi dikkatle, he
sapla ve titiz çalıştırmak, muvaf
f akiyetsizliği, kontrol rakamları 
ile, adeta otomatik olarak meyda
na çıkarmak "'e makinanm başın· 
dan atmak, bu devrede en iyi tan
zim edilmesi lazım gelen esaslar· 
dır. Ne, Ekonomi bakanımızın yı· 
kıcı dediği anormal dı§arı fiatmı 
halka tabii değer gibi kabul ettir· 
rnek istiyenlere, ne de kabiliyet
sizlikleri veya hesap yanlışları yü 
zünden fiatı vergileştirenlere mü· 
aaade edebiliriz. Bu muvazeneyi 
de, ancak, hükümetin yüksek ve 
menfaatler üstünde salahiyeti te
min edebilir. 

F. R. ATAY 

SAYJFA 5 
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Bu kadar d maddeJcre inh·aar 
den bu yiy •• i~ c.eld.et, cumuri.. 

yetten önw, :-te11 hemen buid>~y ve 
undan beju~ 1 en b.uıt çcıid e ~ 
dar d yıanıyordu. 

Dışardmı neler ulı)ordult1 
Bugün, artık '1x - DOamGJ tekbyh 

bizim o~ :"~~ 7~ rıD-r• kM..· clııar· 
dan gclırttiaımız ra~lı ve içua1er 
batlıca ıunlarthı 

Her nevi bablı lıonaerveJeri, aardal. 
yalar, et ve .elne konaer-teri, resel, 
marmelad ve kompoatolar, iıkuviler 
çikolatalar, tekerlemeler, her nc:vi p : 
rablar, likörler, tereyağı, peynir:er, tur
tular, aalçalar, hardallar, jrunbonl r, aa
lamlar, bazı kuru ıebzcler, tatlılı" hu _ 
bubat, kuru yemişler, kuru mevvRlar, 
şeker ve hntta buğday ve un. 

Dı§nrdan ithalntın durdurulmaaı 
memlekette bıı emtia üz.erinde bir ihti • 
ynç h~sute getirmiş ve bütün bu n 1 a· 
rın muadili meml kette yapılmaya baş. 
lanmıştır. Bugün ihtiyacı koruyan hu iç 
İıtih.al, ilkmaddelerimizin nefaseti do
layıaiyle dıt memleketlerde y pılanlnra 
göre bir kalite farkı gÖllermeğe b!ııla -
mıı ve ihracat imkanını vermiştir. Bu 
i.rnkarun artıtı 'c bu işle uğraşan n '1 da. 
ha ıeniı sermaye ve devlet kontrolu al
tında raayon l bir İstihsal, TürViyc·yi 
yiyecek ve içecek satan memleketler ara· 
ırna sokabilece tir. Kendi memleketi • 
mizc haı olan mahsullerimizin bolbğa 
ve orijinalliği bu işi kolnylastrnnl'kta 
da. 

Sebze konserveleri \"e balık gibi ye _ 
ni yeni dı§8nya gönderilmeğe lmşlanan 
maddelerimiun $?Ördüğü rağ'->et bu ka 
naatı vermektedir. 

Çocuk Esirgeme Kurun1u 

Genel Merkezi; 

'' $e/kat almuntla,, lxıyranıla~
nıayı yurdda*lardan diUyor. 

Dil bayramlarında yapılan 
kutlama ve ziyaret masraflarını 

Çocuk Esirgeme Kurumuna verme
nizi rica ederiz. 

Ricamızı kabul edenlerin adla
rı yramdan önce Genel Merl<ez. 
tarafından gazetelerle neşroluna
aık, bu suretle iyilik seven inaan-
1 r doatlannı kutlamış ve dostla
rmın kutlama e ziyaretlerini ka
bul etmiş sayılacaklardır. 

Yurdumuzd ki yoksul yavru
cuklar için çok değerli olacak olan 
bu u ulün bt:nimaenme ini ve y • 
yılma.mı dileriz. 

Anlc:am'da bulunan Gen 1 Mcr. 
kez tarafmd n para lınmağa b 
lanmıttır. 

Ramazan b yramı 27 birinci 
kanun 1935 cum gününe r stla
malctadrr. 

mir, Mersin, Toknd: 'ı:in yeniden tah • 
bi hirrok vi1ayettenm• 

Tefrika: 67 
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kendilerine veda etmek olacak. Alla.lıa ıs
marladık, Madam! 

O, tam arkasını döneceği sıra -
ela Terez, eşya istasyonundan çrkıp kendisi· 
ne doğru gelmekte olan Mis Bel il prens 
Albertinelli'yi gördü. Prens pek güzeldi. 
Vivyan onun yanında masum 2evklerin ne
şesi içinde yUrüyordu. 

siniz my love ! 
Böyle diyerek Madam Manen'i arabası

na bindirdi. 
- Çabuk olunuz darling, bu akşam Mös

yö Döşartr bize yemeğe gelecek. Kendisini 
bekletmiyelim. 

Ve, akşamın sessi.zliği içinde, vahşi ko
kularla dolu kır yollarında giderlerken: 

gene karı kocanın hikayesini bilmiyorsunuz. 
Bunların ikisi birden ölmüşler ve biribirin
den bir yolla ayrıl~ iki kabre gömülmUşler. 
Fakat her gece, bır sallmn, bir mezardan çı
kıp ötekine c;içekli dallarını tızatırmış. Ni
hayet iki kabri birleştirmek zorunda kalın
mış. 

,.,.vıren. 
Tiırl<çcve r .. . 

:> Gidip bunları otckıı:ıe 
_ Hepsi bu ınu· ... benden fazla onu ıl

··ııerınız 
tekrarlayınız; so . 
gilendirir. ben de geldim; bent 

B . ~ai>·ırd111ız, . 
- enı ~ r. uneyimz. . 

.,.eldiö-iıne pışınan e ·&ime esef edenm. 
::. b ı tsız ettıb ·ı· a· . _ Sizi ra ıa .. 1 . .; geçirebı ır ımz. 

.... Uzu da ı b 1 
Şüphesiz gunun Gill•P onunla u uşu-
Siı i alıkoynıuyoru~dıaınız besbelli. 
nuı, ne ka?~r ~~~u ~ ~vallı ve sefil ke~ime-

Terez, ışıttıgı b bınm bir anını ıfadc 
- . n ıstn a . rl b "b" lerin eıeh 1nsa trajedinın e u gı 1 

etm~kte olduklannı. . bulunduğunu diişü-
.. vcrrnış ld 

birçoklarına t~n k bir tıüzne kapı ı ve 
nerek istihza ıle karışı n bir hükülüşii ile a-
b 

. "b nı dudaklarını . .. <l • u ıntı aı o-iildüğiınu san ı. . 
çığa vurdu. J a~ ?nt~~;j dinleyiniz. E\l~lkı 

_ GülmeyınLZ. . .. öldünnek istedım. 
gün, otel odası~~a, 5~%ağa 0 kadar müsaid 
Ve kendimi bu 1.şı ya .. !dürmenin ne de-

. . dı adam o d 
buldum kı şun . '. biliyorum. Bundan o-
mck old~ğl!ı~u .. ;~~:ecek değilim. Müs~erih 
layıdır kı sızı ~b eye yarar ki? Kendı he
olunuz. Zaten, ul n l' kararını vermiş bu 

r·rüst oma.... w• 
sabım~, c u. • <Yeli Paris'te siıi görccegım. 
lımdugum ıçın b. P e w in izi öğrenmekle esef 
Beni kabul edemıye~ g babanı.zı göreceğim. 
d 

- n Kocanızı, _ .. 
uyacagıı . 1 • seyahate çrkacagmı ıçın 

.... . 1 biraz uzunca >ır 

- Oh! darling, sizi burada bulmak ne gü
.zel bir sürpriz! Prensle birlikte, ghmrüğe 
gclm· olan çam görmekten dönüyoruz. 

- Ya! çan demek ki geldi? 
- Burada. Giberti'nin çanı burada, dar-

JinO' ! onu tahta kafesinde gördüm. Hapiste 
old~gu için çalmıyordu. Fakat Fiezole'deki 
evimde ona bir çan kulesini mesken olarak 
vereceğim. Floransa havasını hisseder et
mez gümüş sesini dinletmekle sevinecektir. 
Kumruların ziycı.ret edeceği o güzel çan bü
tiin neşelerimiz e bUtün kederlerimiz .i~iıt 
c;alacak. Sizin için, benim için, prens ıçm, 
Madam Manne için, Mösyö Şulet için, bü .. 
tün dostlanmız için çalacak. 

- Yavrum, çanlar hakiki sednçler ve ha
kiki ıstırablar için hiç çalmazlar. Bunlar yal
nız resmiğ hisleri bilen namuslu memurlar-
dır. 

- Oh, darling çok yanılıyorsunuz. Çan-
lar ruhların sırlarını bilir. Onlar her şeyi b~ 
lirler. J.'· kat sizi bulduğuma çok memnu
num. Oh, my love, sizin istasyona niçin gel
diğinizi biliyorum. Oda hizmetçiniz size iha
net etti ve bana, bir türlU gelmek bihn diği 
için sizi Uzüp kurutan bir pembe elbise bek
lenıckte olduğunuzu .söyledi. Fakat buna hiç 
~ldınnayınız, siz her .ıvakit g\12dl rin · zeli-

- Şurada, darling, mezarlıkların servileri
ni görüyor musunuz? Ben işte orada uyu
mak isterim, dedi. 

Fakat Terez, tasalı düşünüyordu: "Onu 
gördüler. Acaba Mis tanıdı mı? Sanmam. 
Garm id karanlık ve göz kamaştırıcı küçük 
küçük ışıklarla dolu idi. Hatta onun kim ol
duğunu da biliyor muydu ki? Geçen yıl bi
zim evde görüp gönnemiş olduğunu hiç ha
tırlamıyorum.,, 

Onu kaygılandıran prensin küstahça se
vinci idi. 

- Darling, bu köy mezarlığında benim
kinin yanında bir yer ve ikimizin de biraz 
toprak ve birçok gök altında, ebedi istiraha
ta dalmamızı ister misiniz? Fakat kabul ede
miyeceğiniz bir davette bulunmakla hata 
ediyorum. Sonsuz uykunuza Fiezole tepe
ciklerinin yamaçlannda dalmak hakkınız 
değildir. Paris'te, güzel bir anıt 1çinde, kont 

.1.arten • Bellem'in yanında yatmanız ta-
2nndır. 

- Niçin? Siz sanır mısınız kadın, ölü
milrıden sonra da, kocasiyle birleşik olmak 
rnzımtlır? 

- Elbett , böyle lazımdır darling. Ev
lenme zaman ve ebediyetle mukayyettir. 
Dem d si2 Ovemya'da birlbirlerini seven 

Badia'yı biraz geçtikt en sonra, tepeye 
tırmanmakta olan bir alay gördüler. Altın 
yaldızlı tahta şamdanlarla taşınan mumlann 
son alevlerini akşam rilzgarı Ufleyordu. Be. 
yaz ve mavi elbiseli tarikat kızlan renkli 
bayraklara refakat ediyorlardı. Onlann ar
kası sıra da, kollannı ve omuzlannı meydan. 
da bırakan bir kuzu postu altında, sanşın 
kıvırcık saçlı, küçücUk bir Sen Jan ile ipek 
gibi saçlarının altm rubasma bUrünmüş ye
di yaşında bir Sent Mari Madlen geliyordu 
Bun lan Fiezole halkı takip ediyordu. Ma. 
dam Marten, bunlar arasında Sulet'i tanıdı 
Bir elinde bir mum. atekinde hltaln, lıumu~ 
nun ucunda mavl gözlükleri. ötekilerle bir
likte şarkı söyliyordu. 

Yassı yüzünUn zaviyelerinde ve c;arpuk 
çurp~ ka!asımn kanb~rlannda kızıl parıl . 
ı:ıar titreşıyordu. Vahşı sakalı ağniyenin ve. 
zın1erine uyarak kalkıp iniyordu. Yüzünd~ 
oyna an gölgelerle ışıkların sertliği altında 
?n~n bir asırlık perhizi tutup tamamlamak 
1~~1d~dın?a. olan mfıtekifler gibi geç.kin ve 
gurbuz hır ınsan halı vardı. 

Tere.z: 
- Ne güzel! dedi, kendini kendine teşhir 

ediyor. Büyük bir arist. 
(Sonu var) 
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... L\ vam Kamarasının 
g~örüşmeleri etrafında 

1 
l r üçü){ n tant 

Balkan Antantı 
l"oıı '"' eyleri 

ve 
1 Fransada son duriıııı 

· ngiliz ve fraıısız gazete]eriniıı dii~iin(•e -
leri - B. Bald,riııin sözleriııiıı (~t'IH"vrede -
) i tc1'irleri - Oış halianlığına kim geçe(·el< 

Londı·a 20 ( A.A.) - Sabah gaı:ele· 
leri. dün vam Kamarası eorlİ§melerin· 
de hakim olan derin heyecana makes ol· 
maktadırlaı 

Deyli Herald, kabinenin istifa ede· 
ceğini ve B. Baldvin'in yerine 8. Çem· 
berlayn•ın geleceğini hain sanan tek ga· 

zetedir. 
Libeı·al Niyuz Kronıkl gazetesi işçi

lerin hattı hareketini §iddetle tenkit et· 
mekte ve kabinenin B. Baldvin tarafın· 
dan değil, Attli tarafından kurtarıldığı· 
nı ve Attli'nin hükümeti yalnız İşçi fır· 
katı bakımından teknid etmiş olduğunu 
lııcaydediyoı Gazete, B. Baldvin'in nut· 
kunun ve bütün müzakerelerin beklenen 
itminanı vermediğini, çünkü hükümetin 
nasıl bir sıyaaa takip etmek niyetinde 
olduğu anlatılamadığını bildirmektediı. 

Sağ cenah muhafazakarı Morning 
Post gazetesi, B. Baldvin'in ve kabine 
ekseriyetinin hattı hareketini pek acı bir 
aurette tenkit etmektedir. Gazete, Si. 
Sanmel Hor kendi ıuyasası önünde geri 
dönmediği halde arkadaşlarının böyle 
yapmadığını. on beı ıenediı. her türlü 
aav.aıın bir cinayet olduğunu soyliyerek 
donanmayı zayıflatanların ıyıasası har • 
ba müncer olacağını anlayınca bu sıya· 
sadan vazges;en bir dış bakanını tenkide 
hakları olmadığını bildirmektedir. 

Bizzat Deyli Telgraf da hükumeti 
tiddetle tenkid ediyor. B. Baldvin'in kcn· 

diıine kartı patlayan fırtınayla savaı • 
mak için hazırlanmamı olduğunu ıÖy· 

lüyor ve diyor ki: 

•· Bunu anlamak ~ot·dur. Bununl<t 
lteraber, B. Baldvin'in, eıki diplomaainin 
emin uıullerine ecri dönebileceğini bil· 
haua söylemiş olması iyi olmu§tur.,. 

l•'ransız ~etzt•ıelerinirı diişiinceleri 
Pariı, 20 (A.A.) - Fransız gazete• 

leri, Avam kamarasının dünkü celıesini 
"L•val - Hor projesinin gömülmesi tö • 
reninin :ııon safhası,, diye tavsif etmekte· 
dir. 

Franııız gazeteleri, Sir Samuel Ho· 
rwı ccıurccı hareketini ehemiyetle kay • 
delmekte ve sulh tekliflerini çıkmaza ıü
rükliyen sebeblerden bahıeylemektedir. 
Gazeteler, B. Muıolini'nin hareketinin 
büyük bir hayal inkisarı doğurmu~ ol • 
duiunu yazmaktadırlaı·. 

Sağ cenah gazetelerı, Avam Kamara· 
11run dünkü celsesinir pek ehemiyetii Yf! 

nazik bir celse olduğunu ve neticelerinin 
imparatorluk sınırları dışında da duyu 
lacağını yazmaktadırlar. Sir ~amuel 

Hor, dünkü müzakereden prestijini kay· 

betmeksizin ve şerefi asla bozulmakımın 
bilaki~ nazarlarda büyümüş olduğu hal· 
de çıkmıştır. 

Sol cenah J:A.t:eteleri, aylardanberi B. 
Muıolini tarafındRn biriktirilmiş olaıı 

hatalardan bahsetmekte ve: Duçe'nin bu 
hatalara kendisine u.Latılmış olan tahlı 
siye &ırığına hemen yapışmamak gibı 

son bir hata ilave etmiş olduğunu yaz· 
maktadır. Bu gazeteler, ltalya'nın" Fran· 
ıa ve lngiltere'yi anlamamış olmasından 
dolayı duydukları hayreti Rçıkça söyle· 
mekte ve fransı.t: - İngiliz hükümetleri
nin Laval - Hor teklifleri yüzündeıı 

efkarı umumiyenin darbelerine uğramıı; 

<'lduklarını ilave eylemektedirler. Bü • 

tün bunlara hodbinlik ve i\<i yüzlülük gı 
bi ithamlarda bulunmak suretiyle cevab 
vermek. pek fazla ileri gitmektir. 

Fransız sol cenah gazeteleri. B. Mu
solini'nin en hararetli takdirkarları olan 
franımı:lar arasında bile onu bugün ta& -
vib eden tek bir fransız bulunamıyacağı 
fikrindedir. Fransa, anlaşmazlığı tah<l" ti 
etmek ve mevziileştirmek için yapmış 
olduğu teıebbüslerle Avrupaya hizmet 
etmiş olduğuna kanidir. Bu, "İtalya ta
rafından ! ngiltere'ye karşı bir tecavüz 
de bulunulduğu zaman Fransa seyirci 
kalacaktı .• , demek değildir. Hayır. fran
sız - ~ngiliz te aııüdü bütün kuvveti ile 
kendini gösterecek idi. Çünkü ltalya ta
rafm<lrın lngiltere'ye karşı yapılacak bir 
tecaviı yalnıL bir delilik olmakla kal 
mıyacak, bir cinayet. hem de Avrupa . 
• ~ 1c:ı•· • v •nılınış bir cinayet olRcaktı. 

Paris, 20 (A.A.ı - Fransız gazete· 
leri İngiliz hükümetinin Akdeniz dev· 
letleri nezdinde yaptığı teşebbüs hak
kında Londradan aldıkları tafsilatlı 

haberler neşretmektedirler. Franaı~ 

siyasi mahfillerinde bu haberler tim• 
dilik teyid edilmiyorsa da tekzib de 
olunmamaktadır. Ancak ~urası kay
dediliyor ki, fransız hükümeti bu me· 
seleyi ilk teşrinde ilk defa ortaya at
mııtır. Ve Baldvin de dün avam ka
marasında Fransanın istenilen her tür· 
hi teminatı vermiş olduğunu söyle· 
mi~tir. Öyle sanılıyor ki, lngiltere, 
Fransaya yapmış olduğu suali lspan· 
yaya da, ihtimal ki Yunanistana da 

ormuıtur. 

il. lltıldı•inin di~·twinirr Cnwun•
deki te~irleri. 

Cenevre, 20 ( A.A.) - B. Baldvin'in 
dünkü diyevi ve bilhassa Paris teklifle. 

rinin tamamen ölmüı olduğu hakkında· 
ki cümlesi, burada bu tekliflerin istik . 
ba.li hakkında hiç bir şüphe bırakmamı 
tır. Cenevrede bu teklifleı· artık müza • 
kerelerin geçmiş bir safhası sayılmakta· 
dır. 10 ikinci kilnuna doğru i,lerine bar 
lıaycak olan 13 ler komitesinin bu teklif. 
lerle meşgul olacağı hiç de muhtem,.I 
değildir. 

Hül{ümctin vaziyeti 
sarsılıvor mu? 

Londra, 20 (A.A.) - B. Baldvi
nin ıulh tekliflerini reddeden beya· 
natından aonra hükümetin par!amen
todaki vaziyeti. muvakkaten kuvvet 
bulmuıtur. Bununla beraber hüküme
lİn bozulmuş olan itibarı dü:ıeJme· 

mi§tİr. llk defa olarak Sir Samuel Ho· 
run nutku biraz soğuk karıılanmı§tır. 
B. Baldvinin prestijine de halel gel
miı olduğu söylenmektedir. 

Hükünaet, muvaffakiyetini İş«ii pat· 
tisi hücumunun 2afına borçludur. 8. 
Attlenin beyanatı enedi ve şiddetten 
mahrum idi. 

Londra, 20 (A.A.) - lvening :;tan· 
dart gazetesinin yazdıgına göre, pek 
yakında Baldvine kartı çok ~iddetli 
biı· nıücadele ba;tlıyacaktır. 

Diğer taraftan lvenin Niyuz . öyle 
yazıyor: 

"Samuel Hor ortadan k,lktı. Sulh 
teklifleri oldu ve •ömüldü. Huküme· 
tin nüfuzu ın<thvoldu. Diğer birçok 
f.&hıslar ve diğer birçok hadiseler de 

gene aynı kapıd;rn crıkıp ı:iı·ecekler· 

dir. Yalnı.;ı oı tada bir ~ey duruyor: 
Tehlike.,, 

1 l<ı/.Hm - i11 dliz ;.wr;.:in /iği (t rl<wııl. 

Londra, 20 (A.A.) - Sıyasal malı

lıller, lngiltere ile ltalya ara:ıındakı 
gerginliğin oni.ımüzdekı gunlerde •w
tacağını tahmin ctmt:ktedir. 

Aynı mahfiller, lngilterenin ancak 
milletler cemiyetinin dığer azasının 

karadan, denizden yardım edecekle· 
rine dair acilen teminat ;ldığı tak· 
dirde halyaya kartı tatbik ~dilmektf' 
olan zecri tedbirleri ~ıddetlendireceğı 
fikrindedir. 

Mongolistan sınırında 
Kcmlı lıiicliselcr oldu. 

Moskova 20 (A.A.) - Tas ajansı 

nın şimal MongoliıtanınJn merkezi olaıı 
Ulanbator'dan öğrendiğine göre Man • 
çuri - Mongolistan aınırlarmda kanlı ha. 
diseler olmaştur. içinde iki japon suba· 
yı ve beyaz bir rus bulunan bir otomobil 
ile her birinin içinde 28 silahlı asker 
bulunan birkaç kamyon ve bir hastane: 
arabası Mançuri'den Mongolistan sınr -
rını geçmiştir. Beş mitralyözü bulunan 
bu ınüfreze Mongol sınırı karakolunu çe· 
virmiıt ve karakol askerlerinin çekilmesi· 
ne rağmen ateş açmıştır. Mongollardan 
birkaç ölü ve yarah vardır. Bu tecavüz 
Ulan.bator'da büyük bir nefret ve inliRI 
uyandırmıştır . 

Cenevre, 20 (A.A.) - Resmi bir teb· 
liğe göre. 8. Titülesko'nun başkanlığı 

altında toplanan Küçük Antant ve Bal· 
kan Antantı daimi konseyleri, beynel • 
milel vaziyeti tetkik etmiş ve Milletler 
Cemiyeti paktının kati ve dürÜ$t bir şe· 

kilde tatbiki ile bugünkü vaziyet kar ı· 

ıında hareket beraberliği hakkındaki ka· 
rarların ıteyid etmişlerdir . 

Tan, İngiltere 'ye hücum 
ediyor 

Paris, 20 ( A.A) •• Tan gazetesi, 
Sir Samuel Hor ile B. Baldvinin a • 
vam kamarasındaki beyanatlarını 
şiddetle tenkid etmekte ve ezcümle 
şunları yazmaktadır: 

" Bu beyanatla isbat edilmiş o -
luyor ki, Paris teklifleri, İngiliz ka
binesinin ekseriyetle tasdiki ile Ro • 
ma, Adisababa ve Cenevreye bildi • 
rilmiştir. Her iki hükümet bu teklif
ler hakkında müşterek bir mektup 
yazmışlardır. Fakat şimdi İngiltere 
bu teklifleri denize atmış bulunmak
tadır. Parisin uzlaşma teklifleri ka • 
dar asil teklifleri~ bu kadar ağır 
yanlışlıklarla torpillenmesi şimdiye 
kadar görülmemiştir. Ve bu torpil · 
lenme, beynelmilel sıyasanm girift • 
tiklerini pek az anlıyan bir efkarı u
mumiyeyi tatmin etmek için yapıl -
mıştır. 

F ransada olduğu gibi lngiltere -
de dP., iç ıtıyasayı dış sıyasa ile ka -
rışhran ve bu sıyasalardan birini Ö· 

tekinin emri altına sokmak istiyen 
kimseler vardır. Diğer taraftan. B. 
Musolininin Montinia'da söylediğı 
sözler fazla şiddetli olmuş ve ital -
yan gazeteleri bir çok yanlı~ hare -
ketlerde bulunmuşlardır. Sonraları 
ne şekil alacağı şimdiden belli olma
yan !İmdiki kriz, Milletler Cemiye
tinin prestijine darbe vurmuştur. 

t:. llaltfritıi11 hıralla miiltim 
Mr t-:ifriişm~."'; 

Londra, 20 (A.A) •• B. Baldvin, 
bu sabah Bukingham sarayında kı -
ral tarafından kabul edilmistir. 

Londra, 20 (A.A) ·- Kı~l ile B. 
Baldvin arasındaki görüşmeler, ya
rım saat sürmüştür. Kıral, bu görüş
meden sonra meclisi hasın bir kaç 
dakika !lÜren bir celsesine başkan : 
Irk etmiştir. 

Hal>csistan sulh .. 
pı·ojt\sini reddetti 

(Başı 1. inci sayfada) 
ılRıı elmiş olan bütün milletler ı:cmiyetı 
l'l71Uın.t l:Üveniıniz vardır. Bu memleket· 
terin savaşı duı·durınak için gereken bu · 
tün vasıtalar~ başvurarak mütean·ıilıt 

karşı bütün 1.ecri vasıtaları tatbik cdt: 
cek1erini umuyoruz. 

Hoın&, 20 ( A.A.) - Dün akşam rC'i · 

ıni mclnfİllerde söylendiğine bakılın 

ltalyd run Paris tekıifleı-ine cHahı he • 
nÜ.1 lı.ıLır cleğildir. Ve bunıt binaen d r 

rumda dl!gi§ıkl;k yoktur. Mı.:$olini'niıı 

Pontinia'Juki nutku, yabancı n ' '<et · 
lerde telakki edildiği gibi ltalya'nın bir 
cc'''bı olaı-ak sayılamaz. Büyük Faşıısl 
meclisınin bu akşamki celsesinde tek.it 
lerin mü:ı:akeresini bitireceği belli de • 
gildir. Roma gazeteleri de ayn {l •J 
da bulunmakta ve tefsirlerden akın • 
maktadır. 

l'l<itıifristlcrim izin zi yar~ıleri. 
Moskova, 20 (A.A.) - Moskova'da 

bulunan tüı·k planöristleri dün Tül'kiye 
büyük elçisi B. Zekai Apaydın ile bir . 
likte, hava merkez okulunu ziyaret ede. 
rek laboratuvarları gezmişlerdir. Pl~nö. 
ristler aynı gün kulübteki tetkiklerine 
başlaınışlaı·dıı·. 

1:. Sllliilı Cimcoz t"<' I ." Çull ı 
1oslwı'll)ll vardılar. 

Moskova, 20 (A.A.) - Burad<ı açıl· 

makta olan modern türle ressamları ser· 
gisini 2iyarel etmek üzere gelen BB. Sn· 
lah Cimcoz ve Çallı İbrahim, istasyon. 
da Voks şiı·keti, Türkiye Büyük Elçili~i 
ve dıt komiserliği delegeleı·i ile Sovyet 
ressamları taı·afından karşılırnmışlanlıı-. 

it Pi yer IJa va 1 
Cumur ba~kanile görüştü 

Paris, 20 (A.A.) - B. Laval, cu· 
mur reisi B. Löbrun'e Milletler Ce
miyeti konseyinin son toplantıları -
nın ne gibi §erait altında yapılmış 
ve neler görüşülmüş olduğu hakkm 
da İzahat vermiştir. 

Müteakiben dahili vaziyet tet . 
kik edilmistir. 

Hali h;zırda bakanların cumur 
reisinin başkanlığı altında bir top -
lantı yapmaları mev.zuubahs değil -
dir. Birlikler hakkında ayan mecli -
sinde ve dış sıyasaya dair saylav -
lar kurulunda yapılması mukarrer 
olan müzakereler, evelce tesbit edil
miş olan tarihlerde yani önümüzde
ki pazartesi ve cuma günleri yapı -
lacaktn. 

Sıyasal mehafil, bu müzakerele
rin neticelerinin müsaid olacağını 
tahmin ~tmektedir. 

Sryasal durum ve Fransız 
parlamento mafilleri 
Paris, 20 (A.A.) - Sıyasa ve p.u· 

lamento mahfilinde, bugünkü sıyasal 

durumun ne kadar güç olduğu gözden 

u7ak tutulmamaktadıı-. BilhılSsa muha· 

lefet tarafından ileri sürülen kabinenin 

İstifası şayiaları gerçeklcşmerniştiı· r • 

nıldığına göı·e, bu mesele, mebuslar mec
lısinin cuma günü yapacağı dış sıyasa 

müzakereleri esnasında aydınlanac-ıkt ı·. 

Bu arada B. Laval iç sıyasa hakkında 
birçok kimselerle ve bilhassa 8 . Heryo 
ıle bırçok görü,meler yapacaktır. 

Paris, 20 (A.A.J - Meclis. 26 ilkk&
nuna kadar tatil etmeden önce, sü baka· 
nına fevkalade ihtıyaçlar ıçın muraf 
yapmak salahiyetıni veren krtnun layi • 
hasını kabul etmiştir. 

B. Heı·)o 
İstifasını g·eri almıyor. 

Paris, 15 (A.A.) B. 
Heryo Radikal sosyalist par
tisi başkanlığına gönderdiği 
bir mektupta, başkanlığa tek
rar gelmemek hususundaki ar
zusunu teyid ederek bir parti li
derliği vazifesiyle hükümette par· 
tiyi temsil eden bir bakanlık vazi
fesinin aykırılığını çok evvel his
setmiş olduğunu bildirmektedir. 
Bu taaruz kendisini ya partiye ve· 
yahut hükümete karsı halisane 
işbirliğinden uzaklaşm'aya mecbur 
etmiştir. 

lfodilwl parıi~İllİtt rİt:<ı:u. 
Paris, 20 (A.A.) - Radikal 

sosyalist hızhinin bürosu dün ak
,şam kabul ettiği bir karar sure
tinde B. Heryo'ya olan tam itima· 
dını tekrar ve kendisinden, araı
ulusal durum dolayiaiyle, batkan
lıkta kalmasını rica. etmektedir. 

l:fr <1/mcm g<t~Ne. .. inirı 
d ii şii nc~fo ri. 

Berlin, 20 (A.A.) -8. Heryo• 
nun istif asından bahseden Döyçe 
Algemayne Saytung gazetesi di
yor ki: 

fogilterede dış bakanının feda 
edildiği anda, Laval pro· 
jesinin Paristeki muhalifi B. Her-
yo da partisinin başkanlığından 

çekilmiştir. B. Heryo Fransız sıya· 
sasmt şahsi inhisarı altrna alma· 
yamı yelteniyor? bir çok §eyler 
bunu göstermekte ve 8. Laval'm 
meclisteki son zaferi Fransız a~ 
lahiyettar mahfellerinde daha 
şimdiden çok bahalıya mal olmut 
bir zafer olarak telakki edilmek
tedir. 

B. Horun yeı·ine kim geçecek? 
-----~-

ılhaşıncla inµ;iliz l"ahiue ·iı de 
değişiklik o1a(·ağı siiyleui}or 

l.ondra, 20 (A.A. ) - Sil' Samlıel 
Hor'un yerine ~~çecek olanın ı mı yıt· 

rından evel malum ul11uyacaktıı . 

Umum, du~Ul\\;eye gôrt bu taym 
muvakkat ota, ak, 1936 bıutlannıcf,,. 

rııufa ı,,,1>rned~ değişiklikleı yaplln 

~aktıı Sır Mı n&el'in <lenu koııfeıaı, . 

sından sonra çekilme. ı muhtemel J:o· 
nilmektedır. 

B. Baldvin dı~ ııılt!ı·ı bak"nlığı.u 
bizzat deruhte edcbilt!cek yahut bu 
bakanlığa 8. ChCt.n1berlaın'ı yahut 
Londraya yeni donmü~ olan Edt!n'i 
tayin edecektir. 

Eden bevaıınatta bulunmak ı tt:ınc· 

miştir. 

/zı•f•:-ılİ)WUrı bit.'"='·"' 
Moı;kova, 20 (A.A.) - B. !iamııcl 

Hor'un İ11tifa.~ın1 tahlıl eden lz.vt:~tıya 
ak~aıo ı; a.1clt:;>l, ln~ ılterc ve bütün 
dunyunın, J luı· wt:sdesinın sulh veya 
h11rb politik.ti>• lllt:;>t:lt:leranı colgede 
bırukmCt.sı ile .-!akalı oldu ~unu ya~· 

maktddır. 

Haldvin ve ::>i:lmuet Hor'un mılletler 
cemıyetinin fıkrını urmadaıı H«be· 
şi:ıtanın pnyla~m.-sı hakkındi\ ba~ı 

teklifler h~..ı:ırtam.-ları ingıli..ı: efktu, 

umumiyesinı httkİkaten Mnırlendıı • 
mittir. 

Milletleı· cemiyetine kar~ı y"pılan 
bu yıkma te ebbüsüne, geni~ ingılıL 

kitleleri kartı geldiği gibi, butün dun· 
ya efkarı umumiyesi ekseriyetinde de 

nefı et ve kı..ı:gınlık uyandırmı~tır. 
Bu te~ebbüs, Amerika ve ba~ka 

ınenıleketlerın İngiliz hukümetin• 
karın ol~n guvenlerinı .ı;aısmıttaı·. Ku· 
çuk hükümetler ise, bu te~ebbüau, 
hayatların« kartı bir tehlike olaralr 
t~liıkki etmişlerdir. 

lrıgiltere hukümeti bunun u7.erıne 

Hor'un istifasını kabul etmeye mec

bur olmuştur. fakat bütvn mesele 
Samuel Hor 'un ~alrsiyeti uzerinde 
toplanmış değildir. lngiltere politika-

sı, bir taraftan metanet, dığer tarai
tan mütearrızlara imtiyaz verme ara· 

ınd.ı tereddüd etmeye devam ettik
çe lngaltere, ba~ka bir centdmeni Sir 

Samuel Hor'un yerine getirmekle pek 
c\J' ~ey kazanmış olacaktır. halya, 
nıev .1.uubahs ıniıtearnr.ların en mÜ· 
hıınmi değıldir. 

Ounyanın e.ı :kuvvetli de\•letlerinden 
ban olan logiltere, s.ıthun temini hu u-

unda c;ok buyuk bır ıesırde bulunabi • 
lır. Bi.ıtuıı ~ulh taraftarları, lngiltere' -
nın. dun_)'a :.1Ulhun.ın müdnfaası için ka
tı bıı politık.t kullanmasını ar;ıu etmek
tedir. 

Sovyet efkarı umumiyesi, lngiltere· 
de b .. ş gösteren bulanık \•aziyetin, ln -
giltere'nin sulh davasına kaı·şı olan me
suliyctini daha sıkı bir şekilde kavrama · 
sı \ e kati bir kollektif müdafaa11 takilt 
etmesiyle neticelenmesini temenni et 4 

mel.teclir. 

İngiliz lıüküıntkliuin bir suaH 
Londra, 20 ( A.A.) - Haber 4'lındı 

ğına göre, İngiliz hüküıneti Milletler Ce
miyeti Üyelerinden bir memlekete yal 

nı.ı: ekonomik sanksiyonlarla değil fakaı 

askeri kuvvetleriyle de ''e dereceye kıt 
dar yardım etmeye hazır olduklarını öğ 
ı·enınek İstemektedir. Rö)•ter ajansının 
ya2dı•ına göre, İngiliz hükümeti ilk Ö11 · 

ce lsı>nnya. Yunanistan ve Yugoslavya 
gibi Akden:L devletlerine baıvurm:.:~ ,., 

Resmi ıahafilde bu hususta sıkı bir k,.,_ 

tumiyet muhafa7.a olunmaktadır. Hatır
lardadır ki, Avam kamarasının dünkii 
toplantısında bu mesele hakkında yenı· 
den mÜ.fetkereler yapılması imkanı ço" 
mi.ihiın biı· ı·ol oynamıştır. 
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Levazın1 Amirliği Satın Ankara 
Atma Komisyonu ilanları 

İLAN 
. 1 k 392 OOO kilo yulaf k palı :zarfla c: k. 

Pınaın:ı:.ar için 35,000 Jıra ~. 6270 lir:ıdır ihalesi 2/2. lıanun 936 
coıium \ r "' rıulmustur. İlk P:~;acaktır. İsteklilerin Vize satın alma 

mbe gıinıi s.1at l 4 te Y P) 1-5640 
J>CtŞ~ Jmeleri. (3614 
ırnın 11 ~ g 

lLAN 
. . 7 un kapalı zarfla satın alınacagı 

· ıçın 13 ton .... ~h" -1 - Tiim garnızomı. . ·cvmi ihale olan 27.11.1935 çar!r"....,... çu. 
kk da evelce ilan edılıp ) ~ d yeniden, evelce alınacak kıla ha ın . . kmadrgm an 

.. aat 14 de talıbı çı d nnaya konulmuştur. 
n~ s ından tenzil edilerek kır r 50 santim !iat bi~lm}ştir. lhalesı 
mık2ta~ Beher kilosuna .. 14 .. k:l;\4 de tiimen satın alma komisyonu 
3/2 kanun 1936 cuma gunu 

. · d yapılacaktır. . k" 'landa l.ıildirilen şart ve t"vsafm 
bmasın a f artlar hır evci ı ı --

3 _ Evsa ve Ş • . 
. ., 0 numaralı kanunun 2 ve 3. ıncı 

~ynıdır.Eksiltmeye gircceklcrın ~k419 muvakkat teminat tutarı olan 
4 - . ·ıen vcsaı a . ·1 . göre ıstenı . t e\•el komısyonumuza verı • 

maddelerıne n ihaleden hır saa 1-5681 
ı~o lira 15 kuruşu 
mesi. (3697) 

1 LAN senelik ihtiyaçları olan sckız 
K Zmandaki suvari alayınlr.? ile eksiltmeye konulmuş iha-

1 - agı l zarf usu u 5 d .. b 
.. . k"l arpası kapa ı .. rülcrek 11.12.193 en ıtı arcn yuz hın ı o f" t pahalı go . . . 

.... t klif edilen ıa arlığa çevrılmıştır • 
le gunu ; şerait dahilinde ~azd tik teminatı 2400 liradır. 
aynı evsaA ve nın bedeli 32000 lır~ '\inasında satın alma komisyo 

2 - rpa l ~ Karaköscrlc tum 
3 - Pazar ıgı . 1 l 

1 aktır. . . enler komısyonumuzc an a ıp 11unda yapı ac . · görmek ı~uy 
- Şartnaınesını . . 

4 .. an:ıı bir ay ıçındc hcrhangı 
gôrebilirler. .1 U.12.1935 dw ıtıb a müracaatları. (3638) 

5 - lsteklı er k üzere komisyonumuz 1-5590 
gün pazarlık etme 

1LAN kapah zarfla satın alınacagı 
. . 129 ton un l . .. 

··m arnizonu .ı~ın . ihale olan 26.l 1.1935 5a ı ~unu ~a. 
1 - Tu f e ilan edıhp yevını "d n ve evelce alınacak k1lo mık· 

ı;akkında ev_e .c kınadığından yenı ~ !muştur. 
at 14 de talıb!1 çı dilerek kırdırmayao 0~im fiat biçilmiştir. İhalesi 
tarından tenzı ke·ıosuna 14 kuruş 5 dsat"imen satın alma komisyonu 

2 - Beher ı .. nü saat 14 c l 
~ /1936 cuına gu 

3~2. kanun l aktır. lk' ·ıanda bildirilen art ve fvsafın 
binasında yapı ac bir eve ı ı 

3 Evsaf ve şartlar . . 
- . 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ıncı 

aynıdır, . e gireceklenn . 
1 

muvakkat teminat tutarı olan 
4 - J!:ksılt~ey istenilen veSS;ık a at evci komisyona verilmesi 

maddelerıne gore ihaleMn hır sa 1-5682 
1400 lira 63 kuruşun 
şarttır. (3696) 

t~t: yeri, muhammen bedeli muvak. 
·ns ıniktarı, te f azılı 2 kalem erzak arpanın fı. 

1 - . Aşagıd\c;le ~arih gün_.':~. sa:e~ yyeniden kapalı zarfla müna
ht temınatı ve l r görüldugun 
at: kocnutanlıkça t~~. 1 

• a ında askeri satın alma komiS
lıa aya konulmuş . her giin Tekırd g Amirlikleri satın alma ko· 

2 _ şartnaınesı t bul .uvazrnı 
A kara stan 

yonunda ve n .. rülebilir. ..men binasında askeri satın alma 
misyonlarında go . T kirdağrnda tu 

Ek ·ıanesı e 
3 - 51 ılacaktır. . odasında kayitli oldukları ve 

komisyonunda yap girecekler te~m nesinde tecim odasından al. 
4 - ~ksil_un~Y~ni gösterir 93 

1 
~bunlarla beraber vekaltname

ehliyeti tıcarıye en ekil gönderen e d rlar 
·ıaıyı ve v ınecbur u • dıkları vesı .. sterıneYe d bir saat evel komisyon baş. 

}erini komisyona go ihale gaatın an 

5 - Kapa~ı za~~~ (3672) en bedeli Muvakkat teminatı 
karılığına vcrılece 1

• • ·eri Muhamm I..ira ku 
Cinsi Miktarı teslıın } kuruş s:;· 302~ 00 

k.ilo Tekjrdağ 5 
Arpa 720,000 saatı 

1hale tarih gün ve n}>eşte 
3-1-936 cuma saat o6/30 
3.1-936 cuma saat 1 

1-5649 

l~N eri muhammen bedeli muvak
• da ·ns rniktar teslım !..,,.t,' yazılı iki kalem buğday 

A gı CJ • .. n ve -1 
- • şa "hale tarih gu k nulmuştur. 

kat temanatı ve ~ ile rnünakasay~ 0 ında askeri satın alma komla.. 
kapalı zarf usulu . gün Tekırdag aın· likleııi satın alma ko-

2 - Şartnamesı bert anbul }evazım ır 
d Ankara - ~t • 

yonun a ve .... lebihr. tlim n binasında asken satın alma 
misyonların?a go~u Tekirdağında e 

3 - Eksılt:meS Jacaırtır. . octasında kayitll oldukları ve 
komisyonunda yapı girecekler ttcu» sinde tecim odasından al. 

4 - ~ksil.tmfY\i g()tıterir 9351 ~~tarla bera~r vt.Jtaltname. 
~bliyeti tıcanye en k'l gönderen er Ja 

·ıcayı ve ve 1 mecburdur r. dıkları vesı ··sterıı>tYe d bir saat evd komisyon baş-
lerini komisyona go ·hale saatın an 

al zarflar 1 l) 
5 - Kap . ı ktir (367 n btdeli Muvakkat teminatı 

kanhğına venJece . • yeri MuhamJ1le Lira Jru 
Cinsi Miktarı tes1ıtn }nıruf san. 

kilo 

Sert · dag fab. 
bug~day 340000 Tekır --h<ıırı 

rika .......... 

Trakya 
yumuşak 
buğdayı 60000 ,, ,, tf 

.,,_ 1 ,, 
aJZl ca .. atı 
lhale tarih gun veıı:;t on~f 
2-1-936 perşembe 

7 75 

1657 .5E 

349 00 

1-~SO 

İLAN • • f . i.k]crin jbtıyacı içın kapalı 2~r u. 
. t arnizonu bırl • edilen 130,000 kilo una ısteL. 

1! 1; ~~~;5 ~ü alın:ca~:.;ı:'uıı ne 6/2. lcinun/936 pazarte-
~iu k~dığından yine kapa~ binasında ihale yapılacalrtır. 

• Ç• •• ü saat ıs de satın alm1560 tahmin bedeli 20800 li~~~·. 
sı gun al ·ık teminatı t=~n muhastbeciliğııv tea-2 _ M ın ı ıninatlarını ...-. 

3 - İstekli olanl~rın :~isyonda buJumnalan ıazmıt;~5708 
lim eckreık be1li vakıtte (3714) 

tLAN 

1 r için 30 bin kilo pirinç pazarlrld:,:~z~~~: 
na!:t~;.at:!~~:~. :1!;i;:ı~~ ~=i:~=~r!e1:r~Y(:;n1) 1-5706 
ile 23-12-935 pazartesı 5 

1LAN 
. 28 900 liralık 170 ton ekmeklik un 

Trabzon ktaatı için takrı~arnesi resmi bedeli Uzerinde~ ~.o~ 
eksiltmeye konul.~uş~~tme 8/2. ldlnun/936 çarşamt.3 ~uusuli 

ondan aldınlabılır. 1 komisyonunda kapalı zar 
i3 de Trabzon kalede ~~; t~at 2168 Jimdır. İstekli.ter k~n~ 
ile yapıla7aktır. Mk~Jtme saatından bir ı;ant evel teki~s P 
yazılr vesıkalarla e 

1 
• (3710) 

. verme en. rmı komısyona 

ULUS 
E 

Devlet Demiryol1arı ve ', nıanları Unıunı 

Müdürlüğii iUınlan 

İLAN 
Muha·.·uuc:n bedeli yeı-li olduğu takdirue 67760 H ecnebi oldu. 

gu takdirde 36652 lira olruı 700.000 tane gah:"ni.ze tirfon 30 ikincı 
k:inun 1936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada 
1 ela re \Jinasında satın almacaktu. 

Bu işe girmek istiyen!erin ycrlj olduğu t.ıl:clirde. 4638 _ve ecn«:. 
hi oldl.~. ~akdirde de 2748,90 liralık muvakkat temınat ıle kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı giin saat 14,30 a ka
dar komisrorı Reisliğine vermeleri l<lzımdrr. 

Şartnameler 180 kunış mukabilinde Ankara ve Haydarpa a vez. 
nelcrind tılmaktadrr. (3629) 1-5641 

Anka~a Belediye Reisliği İlanları 
lLAN 

ı - Temizlik ırgatları için mühürlü niımum::;i 'eçhile (10000 J 
çalı siiplirgcsi aı;r1{ eksiltme ıle alınac:ı.kur. 

2 - Süpürgelerin muhammen bedelı (1200) liradır.. .. ... 
3 - İhale 3.1.936 cuma günü saat ondn lev<l rm- dırcktorlugu 

odasında müteşekkil komisvon huzurunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı (90) liradır. 
5 - İstt"kli olanlar şanname ve numunt"\ ı görmek için her gun 

temizlik işleri direktörlüğüne gelmeleri. (3685) l-5661 

Mıııı iVlü-.Ja;aa Vekaleti Satın A!tna 

Kom1ı::vonu ilanları 

B1LtT 

KALÖRlFER KAZANLARI 'fAMlRI: Genel kurm. y bınası 
k lorifer kazanlarının tamiri açık ebiltme} e konmuştur K şif be. 
deh (2922) lira 25 kuruştu~ Keşif ve artnamesi bedeline karşı 
inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 31.12.1935 salı giinU saat on 
birdedir. İlk teminatı 299 lira 1; kuruştur 

Eksilm:eye girecekler 2490 sayıh kanunun 2, 3 uncu ınaddek. 
rinde btencn belgeleri ile birlikte ihale giın ve vaktındc M. M. V 
Satın aJma komisyonuna 1;elmcleri. (3634) 1-5~86 

BlL1T 1 
lstanbu.Jda Tophanede ordu 

Dikim evi ıçin bir Ustabaşı a
ranıyor. Taliplerin hazır elbise· 
imal eden bir fabrikada usta ba. 
şı olarak çalı mak iktidarını ha. 
iz tahsil ve talim görmilş olması 
Uizımdrr. Taliplerin tahsil dere
cesini ve kabiliyetlerini gösterir 
vesıkalarım hamilen birinci kil. 
mın 1935 uihayetine kadar f stan 
bulda Tophanede iki numaralı 
kırazım dikım evi miidürlügüne 
müracaat etmeleri ve mezkur ve. 
sikalarm birer suretlerini istida 
larına rapten oraya bırakmaları. 

(3577) 1-551.S 

BİLİT 
Akkôprii nakliye deposunda 

mevcut 3200 tane boş benzin te. 
nekesi ile 842 adet bO§ gaz san 
dığı satılacaktır. Tenekelerin be· 
heri ( 5) kuruştur ve sandrktarın 
beheri (10) kuruştur. Satış günü 
25.12.1935 çarşamba gUnü saat 
10 dadır. İstekliler teneke ve 
sandıklan gö~k üzere hergün 
Alrıköpril nakliye deposu müdür
JUğilıle mllracaat ve satışa gire 
ceklcrln tM:Ui gün .e saatinde 
paralarile bi~likte M. M. V. sa
tm ahrı& lromisyonıına ge:tmelerl . 

(3706) 1-5701 

BlLlT 
YAPI: Akköprürle Sıhhıyc 

de posu yanına. yapılacak bina ile 
ınlıik mahalleri yapısı kapalı 
Larf usulilc eksiltmeye konmu.,.. 
tur. Keşif b<:dcli (6611) !ıra 38 
kuruştnr. Keşif ve §ilrtnamesı 
bedeline karşr inşaat şube:.inden 
verilecektir. İhalesi 6.1.936 pa. 
zartesi günü saat on birdedir. tik 
teminatı 495 lira 85 kuruştur. Ek
sıltmeye girmek istiyenlcr 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde istenen belgeleri ile bir
likte teminat ve teklif mektup
larını h vi aıuml nmrş zarflarını 
ıhale saatınden en geç hır saat 
e..cline kadar M. M. V. satın nl. 
ma komisyonuna versinler. 

(3698) 1-5699 
BİL1T 

1 - 1940 liralık kuru fasulya 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Behc:r kilosuna biçilen e
der 12 kuruş olup ilk inanç pa
ra ı 145 liradır. 

3 - lhaJesi 2.1.936 gunü saat 
10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3, Uncü 
maddelerind~ istenilen bilgele. 
rile ihale günü M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(~620) 1-5561 

BİR AŞK GECESİ 
GraceMoore 

Türkiye Kızılay Cemiyeti geııel 
merkezinden: 

Ceallyetimizin kurduğu zehirli gazlerden korunma Maske fab
rikatiının u•ta, işçi ve amele kadroau tamamlandı. 

!§e ginnek için müracaat yapılmaması aliladarlarca bilinZJl('lt 
ü:zere ilan olunur. l-5704 

ANKARA ASLİYE MAHKEMESi İKİNCİ HUKUK DAİRE. 
SİNDEN: . 

Evkaf idaresi vekili avukat Saım Hüsnü tarafından Aılk.aranm 
!stik.Ja} mahallesinde tenekeci Gavril aleyhine vakfa ait Ankaranın 
Bahkpazannda 284 numaralı barakanın bedıe~ karı olan 488 ı_iranm 
tahsili hakkında astığı davanm muhakemeu. aırasmda: Müdöea.. 
alevh Gavrilin balen ikametgahı meçhul olduğundan. ilanen yapılan 
tebliğat üzerine kendisi mahkeme!e '!elmediğinden höimda gıyab 
karan verilmiş ve muhwme ba.kiyesı ek 23-1-936 peqembe aaat 14 
de bırakılmış olduğundan adı geeçn gUn ~ .aatte bizzat veya ta
rafınOan. musaddaık bir vekiletname lle YellU göndermediği takdir· 
de ı.ıınhüetnenio gJyalama devanı ve intaç oJunacatı eıyab kararı 
rr. ... kamma kalın olmalı &ere ilan olunur. 1-5709 

Ankara Etnoğrafya liize i 
• diı·ektörlüğiinden 
ı _ Miıze için on bir teşhir dolabı, iki pi} cdestal açxk eksiltme 

ile yapJlacaktır. 
2 - Ktşif bedeli 1651.74 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 123 lira 8S kuru tur. 
4 _ İhaleye iştirak edt;ceklerin Ank~ra Nafıa Direktörlügün· 

den alacakları fenni ehliyet ve tecim odatı v sik.asını ihaleden evel 
Müze id:uesine vermeleri. 

5 _ Keşiif ~artname ve kroki her gün MU.ze idaresinde gör\Ue-
bfür . . · .. 

6 - thale 3-l-9l6 cuma gilnü saat 15 de Etnografya Muzesinae 
ynpılacalrtır. (3664) 1-5638 

:SA) ll·A 1 

NEüKAL tiNA 
ANKARA İCRA DA1RESt GAYRI 

MURLUClNDAN: 
fE!'I: K1J1 

1 - Maııcuz olup s ... tılma ın. , ar vcrıh 
et m<.hallesınde Yenı H i r ok ı; nd .. k in '~ t 

parst.1 numarasında kJ) rtlı b, hnnerun 
l 3rl22Z hı,,se,,i .ı~~ıdaıcı -; ı tldı 

ınıştıı 

E;", kaıııdan gırınce t do:;;eıurut oır kuç 11. 

mutbah. miiştcrt"k bır ku} 11 ,.c bt'r dr lnr '" lu ık.ı -. 

'ATIŞ 

çıık koridor. l>ır lıakı, uç oJadan ıb rt ttıt Hey er L L .1 \ ,, 

be-" > iız hra kıym.t t.ıkdir edılmıı;..tır. 

E-

J - Satı~ pes n P• ra ile olıILik uz.ere 2 .ı.t Jo tdıı ıne ,.., dıf 
p ~ı.nıbe giıniı ı...t. t 14.lti }a kadar cra •la•r<' ı ı, yr mf'nkııl ..,.. tı§ 
mcmuı lu,.!und.ı \ .ıpıt. caktır 

4 - 'l'dlıpkr t.ı .. dır ediJmı v.~n ~ L k..ırd, ıı m ılı m: e.1 ıtı} me-
tin } ur.d ,5 6U ıı::;betınde pt"} et. e mı vey rrıl tısı lı nk.inın 
tenıınat mektubu ık k ııunt'ıı t~m nat ol, aıc k ul 
ıahHlleri getir< ceklerdır 

.5 - 1 bu ::.cıtrş bun:.ı artırm.ı cJt"lı ıaıcdır edil n kıvm• rın } l.,. 
de 75 inı bulduktan ve uc; dcta nıd tttırHdıltten onr.ı melkıır e;u
niln 16 uıcı s.ıatınd, en çok art.ıran tahLıne ih..ıle o un cal ur. 

6 - f şbu t.trıhıekı .ırurmacıa teıdif dıkn rxdeh muh. mmen 
kıymetin yıi.&de i5 ını bulm .. dı ı t kdude 7.Z-93tı umbıne mu::;. dıf 
cwna güniı saJt 14.16 } J kadaı \ apı acalt ı ıneı anırmada muh.ım.. 
men kıymetin ",1 7-, ıni bu!mak şJrtı) e en ok artıran t~lıbıne ıha. 
le olunur ve bu ni bctı bulmadıgı t.ı. dittJ 2180 N u. lu kanun ah
kamına tevfikan boıç ue~ sene mi dd t c: tecile tal'i tutulacaktır. 

1 - Birincı v• ıkıncı artrrm cı., ı .. t edelı ıh:>le\ i mut a up 
verilmcdıgı takdirde iılcrine ıhale e ·ıenın t leb. u.cnn~ ihale ta
rıhmden itibaren kendısıne bedeli ıh lyi teslim \C:Zne cylemcsı i.;in 
yc:dı · . kadaı mehil \ erılccektır İ c;bu rr ud et zarfında hale be 
deh yaıırılmadrgı ~Kdirde Chak bo.n.ı.1 .. r.ak H bu tar'hteı. evvel en 
) uksek teklifte bulunan talı tckhrı H~ıılc maga rau olup ol· 
nıadıgı ::;orulduktan onra tcKlıfı veçhıJe .almagıı: razz i'e "h .. lc far. 
kı birinci ralibtcn t. hı..I cdılmek u re bu t lıbe ıhale edılecektir. 
fekli fi \1eı;hile alnı.ı,;a r .. zı olm z el} r.ı rıı.ı:.n 1 l enıden on be 
günlük ıkinci .ırtııma.ya çıkarılarak t'O Ç< ~rtır, n talioine ıhalt: 
cdılerektır 

8 - Her tkı artırmcıda g<i) rı m n uı tahbmr ih, it: <lıldu~tc t • 
pu harciyle dellaliyc resmi muşterıye c th 1 t rihinc k d, r an 
milterakım vergi ve re im ısc borçlu) a aıtur. 

9 - Borçlu ve rıl caklılarla dıgcr al.ık ... d.trla.rın bu 
6 

yri m ... n. 
kul ii:zerindeki haklarını ve hususıyle faı.z ve ına!rafa dair olan id. 
dialarını evrakı müsbit-cleril J 20 gun İQınd a ıremıze bıldinnc
leri lfizımdır .• ~ksi takdırde haklan tapu r.i'ılli. le sabit olmadıkç, 
•atış bedelinın payl:ıştırılmasmôm h.-nt tut lacakl rdır. 

10 - Artırmaya ıştirak edecclcl~r 10..1-936 t r·bınde 935 67 nu
r112.ra ile dairemizdeki yerinde l\.er r ac;n bulundurul :n şanna. 
mcmizi ' uvabilirler. l-5t97 

A vrupaga talebe 
gönderiliyor: 
laden Tetkik ·~ araına Ensti-

ı. - Maden .Mühendi!ıliği t.ıwdl t.t~k cu: Anupaya 
müsabaka ile 2'i talebe gönderilttelı:tir. 1!'tivenluin aşağH!l • 
ki prtlan haiz olması liznndzr. 

a) Türle olmak 
b) Maden ocalı:lannda çalıpbilecü. llabihyette ve sıhha. 

ti tam olmak, (sıhhi muayene Anlı:arada yaptmlacalltır.) 
c) Lise mezunu olup fransuca, almanca ingili:ıce dille. 

rlnden birisini okuyup yazabilmelı; 
d) Yaşı 18 den Bf8iı 25 den yuan ,,~; 

2. - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. Enstirusun
de 4 ikincikanun 1936 cumartesi gtmü yapılacaktır. Açrlac:ak 
müsabaka imtihanında kazanımı olmalrJa 'Mraber gönderile. 
cek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile 27 arasında bu
lunmaları gereklidir. 

3. - İmtihan: hesap, hendeac, nbir, mihar.ıik, fizik ve 
kimya ve yukarda yazılı ecnebi lkant--..rdan birisinden yapı
laca.kur. 

4. - Tabsile göııderiJecek olanlar, ifl:ride tahsil müddet. 
leri kadar mecburi hizmete tibJ 'Oldultlanndan ba hnlUlta 
milkelle!iyetlerini tevsik etmeli W:eıe bir teahh\idname vere. 
cekler ve bunun için de muteber •efil gögterec.eklerdir • 

S. - lsttyenlerin: Nilfus hBviyn c&danı1 hümiftal va. 
ralcaaı, mektep şehadetnamesi veya ı.tmlatın tasclilili &uret
lcti, 4 kıta fotoğraf ve dilelıçelerinl 2 hinci Kanun 1936 gi
nil akıamına kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel DireL. 
töcliliüne göndermeleri ve 3 ündl cmna günü sıhhi muaye. 
neleri yaptırılmak tizere öğkden e-.el Bay Hasan apartıma· 
rundaki enstitü dairesinde bulunmalan n~n olunur. 1-5189 

~taliye ekaletiıı{len: 
1 - Muhtelif sıkletlerde olmak ÜZvre ceman 24000 şişe yc:rli 

mamul~h Z nk kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti 4765 lirad:r. 1steldilerin 351 Ura 

kuruşluk muvakkat teminat mektuplariylc birlikte 2! birinci k _ 
nun 1935 tarihine tesadüf eden pazartesi gUnü saat 15 de Malı e 
Vekaleti kırtasiye mUdürlüğUnde müteşe\kil komisyona gelrn -
leri. Buna ait şartname Merkezde kırtaaiy müdurlugünd ., 1 
bulda Do1mab hcc f.ırt iye dcposundaıı abnabffr '35G4) 1 -~ ı 



ULUS 21 tLKKANUN 1935 CU lARTESt 

Yarın Okuyacağınız Havadisi 

I{ A J) Y O I~ A R l 

ile 
,.' bıı~iin ... , 

din 1 ive bilirsiniz. • 
nkara 1 • • 

şu l<~ln ız1 

• • 
'"nııne nıarl{a la rdan akıııınız 

535 
J 6 • 200Q metre 

her dalga 

45 
16 - 2000 metre 

her dalga 
16 - 2000 metre 

her dalga 
6 lamba 

akümülatörlü 

· .;i:-r:S:.LT1T1x1#ı TÜRK PHİLİPS LİMİTED SİRKETİ .... İstanbul, Gala ta - Frenkyan Han. Telgraf: PHİLİPS. İSTANBUL 

1936 Yılbası Hava kurumu . . 

Büyük piyangosu 

büyük ikramiyesi 500,000 liradır. 

A~ ı·ı<·a: 200.000. 
30.000. !:l.000. 

100.000, ;;o.ooo. 4 o.ooo 
20.000. 1 :l.000. 10.000 

liralık ikramİ)elerle (Üç) adet 100,000 
liralık mük&fat vardır. 

Keşide·: Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Hilc·tlc·r: (2.5). (:l) 'e ( 10) lfralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen bil etinizi almız ... 

ııkara Etnoğı'af .. a ~lüzesi 
<lir(_.ktörlii~inflt~n : 

Yaı•ıla< ak onarım yüzünden 16-12-935 den itibaren mi.izemiz zi. 
yare~çiltre kısa bir zaman icin kapanacaktır. A.ç1lclığı tekrar ga. 
T.\!te ilf' Ludirilecektir. (3663) 1-5639 

İstanbulda Sirkecide 

~alıiıı p;ı~a Oteli 
., 

Kalorifer - Asansör 

------

Banyo - Yeni mobilya 
Yeni tesisatla sahipleri tarafından 

1 açıldı ----·• 
1aliv(lı \ 7 tıık:alt~tiıırlcn: 

l - Ankara kırtasiye depo~unda toplanmı:. olan 2500 kilo fer. 
ııude kaba Anl.ıalaj kağıdı pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti 250 liradır. İsteklilerin 18 lira 75 ku. 
ruşluk muvakkat teminat mektupları ile birlikte 23 birinci kanun 
935 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 de Maliye Veka. 
leti kırt asi ye miidürlüğünde miitesekkil komisyona müracaatları. 

(3568) 1--5483 ------
Aı kara P.1.,.1 Bas ., 

ııı"iCliiı·lii~iııCI ~ıı: 
Ank \ra tel iz istas onlarının 935 ihtiyaçları icin ellı ton gazoıl 

kapalı zc1 f u<;uliı ile satın almaca ktır. Gazoilin kilosuna, on beş ku. 
r 4 tiat tahmin edilmi tir. Teminatı muvakkate 562.S liradır. Buna 
!'it ıjaı tnaıne rau biıro undan parnsız verilir. Eksiltme 24 birinci ki 
rıaa 1935 ı;"lı gUnü saat 15 de basmüdürliığlimiiz bina mda yapıla· 
c·ı"tır. 1 tckll1erin o gün saat 14 de kadar kapalı teklif mektupları. 
nı '<o•niı::yon rd!line vermeleri. (36,2) 1--5569 

Doktor 

q.tı (') 
/11 \ 
-~,/'~ 

f/; ha ı;ef liııi tilt a.11ijıu!. 
Herkesin beğendiği ucuz, 
gayet parlak ışık veren ve 
kale gibi dayanan 
ampulüdlir. 

KALE ampülüdür 
Yalnız bir defa tecriibe 
etmek kafidir. 
Bu markayı her 
vcrde arayınız. 

lrnt•)il' 'ıhıl>ı v• Bnlnıu 

h:ıı r iri f:ılrh Hırlo /\ l /\ Y • 

Urııunıi ""~ı İ} <1t1 idarl ' len 

Yıııı işleri müdürti Na~uhi 
BA YD \R. 

Çıınkrrı cadie<;/ cfru rırfa 
Uluç muf>:ı sır.da lıar;rfmrş•tr. - --· 

110 KAL~M KOOPERATİF 
EMTİASI 

Tahmini bedeli 197 hra 33 ku. 
ru şolan yukarda miktarı yazılı 
kooperatif emtiası Ankarada as. 
keri fabrikalar umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 7 son· 
kanun 1936 tarihinde sah günü 
saat 14 de pazarlıkla satılacaktır. 
Talipler: küçük Yozgat fabrika· 
mızda görebilirler. Listeleri ko
misyondan parasız verilir. Mu· 
vakkat teminat olan 14 lira 80 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2. 
3. üncü maddelerinde yazılı ve. 
saikle mezkCır gün ve saatte ko. 
misyona mliracaatlrı. (3699) 

1-5700 

AKMAN 
Tatlı ve Pasla salonu 

Ankaranm en temiz şerbetci ve bo.tacısı Bursalı 
MUHARREM usta gördüğü teşvik üzerine AK
MAN tatlı ve pasta salonunu açtı. 

Bursadan sureti mahsusada getirdiğimiz nefis 
yağlarla yapılan baklava ve böreklerimizi bir defa 
sınamak kafidir. Süt mamulatımızm nefaseti söz gö
türmez. Evler icin hususi sipariş alırız. Fiatlar çok 
ucuzdur. 

Zincirli cami karşısındaki Zafer 
sokağında "AKM AN" 
Telefon: t 118 1-5698 

Yüli~eı{ Ziı·aat 11:ııs1itüsii llek:törlüğüııdeıı 
21. 8irinci kanun 935 Profesör Scuffcrt: Hayvanı uzviyetlerde dahili ifrazat 
31. Birinci kanun 935 Dr. Kerim Ömer: Su, hayat ve şifa amili 
1 ı. İkinci kanun 936 Profesör Sprehn: Hayvan !arın helmentleri ve bunların in-

sanlarla münasebeti. 
18. İkinci kanun 936 Rektör Profesdr Halke: Köylü ve Anadoluda zirai işletme 

1. Şubat 936 Profesöı Richter: Beygirin yürüyüşleri. 
15 . Şubat 936 Profesör Lorentz: Muharrık maddeler (Benzin istihsali) 
29. Şubat 936 Dr. Stummvol: Kitaplalar ve kütüphaneler. 
14. Mart 93b Profesör Zahn: Mayi hava hakkında. 
21 Mart 936 Profesör Gerngros:.: Buhıan zamanları: Kimyevi tekniğin te. 

rakkisi amili. 
28. Mart 936 Dr. Siıreyya Tahsin: Hayvanların hastalık amilleri ve bunların 

insanlarla miinascbeti. 
4. Nisan 936 Profesör Spöttel: Kan yak ınhğı. 

18. Nisan 936 .Ömer Hamdi: Türkiyecle etin derecelere taksimi ve bu-. 
I nun et piyasasına tesiri. 

Yukarda yazılı günlerde aat {17) Yüksek Ziraat Enstitüsiincle konferanslar "Verilecektir. Arzu c. 
denler geliTı clinı:,. ':ı:r '~71:1 \ 1-5707 

r . 
( YENi 1 

BU GUN BU GECE BU GUN BU GECE 
G · n ıucmiş bir dekor, emsalsiz 
revü sahneleri - Bir daha meydan 

getjriJemİ} ecek bir ?.heser 

WONDERBAR 
Ko.) rı . [l'·iıı • Ric rde Corlez 

Dolores Det Rin 

Senenin en büvlik Almanca 
]<,_,.., ... disi 

ViYANA GECELERİ 
Paul Hörbiger l .eo S!nack 

iLK GECESi - Ann Sten - G uy Coop~r 


