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uo(~Rl HABER! 
ci olduğumuz için, her-

Gazete - bi ok tanıdık-
.. rastlastıgunız rç 

ilin, n~ı suali işitiyoruz: ' 
lardan ayb . t n'dan ne haber.,, 

" Ha e•ıı a d' . - " 1 f ha va ısı 
U un te gra 

zun uz bu suale en kes· 
nakletmektense, b ldum: 

b olarak şunu u . 
tirme ceva 'k . . bilenler liıteıın
"HatJa tehlı eıını, 
Je kayıtlımtsınız:" . · bir miid· 
M·ıı tler ceınıyetmı, "h . . 

ı e b k rak z1 nını-
d C evrede ıra a . ., et, en . . . t yare cenuyetı ~ 
zi ve g?~l~rı~K~l:Jctif güvenliği, 
ne çevı~ınız:. d t belki pek uzun 
claha bır mud e ' deniz kuv· 
müdd~t,. k:'rab,. ~~~;i;e eksiksiz ta
vetlerımızın ırı 

da arayınız. 
mamlamasın bakaom çağ-

Bu b~kınıdba'~t'.~a~atandaşların 
.. ıne u un d 

r1Sı uz~r t' veya kazançların ~n 
maaş, ucre d wu yüzde 2 ntn 
ayırmak~. 0 ! u1ınasım sarniıni 
vergileştırılmıŞ o l dıgw ına tiiphe 

. . 1 karsı a 
hır sevınç e -: de koşanların, 
yoktur. fırsat peşın · memleket 
boş toprak vey: ger\opsuz kara 
değil, kanadsız . ava, dıklarını hiç 
ve torpilsiz denız ara Bu ınede· 

k rınayınız. w. 

hatırdan çı a "ldürmegı ve 
niyet, henüz, to~tba'!1 ~eknik saydı-

k w• ileri ır d yol esmegı l. gatçesin e ge· 
.ğına göre, onun u lık demek ol-

·· dafaasız .. rilik' in mu ••Göze goz, 
duğu söz,, gö~~r~~· asrileıtirerek, 
dişe diş! sozun kler gecele-. rucu ren , 
gündüzler• vu 

1 1 şehir ve kasa· 
ri göz alıcı ışık ~r a yazınız: "Ka-

l 
üstune .. ,,, 

ba arını2:tn .. ü e süngu · . 
nada kanad, sun~ ~·n ve partinın 

Sakın cunıurıye ı bu sütun-
. 'k ına veya b' 

barış pohtı as . t a aykırı ır 
debıya ın ... 

tarın barış e nnetnıeyınız · 
w nıızı za . b yola saptıgı. . ınilletlerı, arış 

Biz, milletinıızı v.~türecek vasıtayı 
denen cennete ~o 1 k henüz, bu 

E w r ınsan ı "11 
arıyoruz. ge k. ·n aya top gu e-
cennete varma ıçı ,'.

0 
hayalinden 

J ··ı Vern 1 b sile uçan u . e egw er unun 
. "trnenııtt , daha ilerı gı 0 başka çare 

için kanatlan~~kta anılı Cenevre 
·· .. rsa bı:zıDl g lama-gormuyo , . . ku•ları av 

rölü üstünde şn~ 
mızdan ne çıkar· hat etmek 

k ye ra ek Rahat verrne .. ünülec ,ey' 
ülküsündeyiz. il~ ~u'·mkônıı.ı: kıl
bu rahata tecaıJUZfl ~ın iliğinde 

ı d. yakanı~ . . 
maktır. m ı,. ··rınek ıstıyoruz. 
kanadlı ro:zetı go ehlikeıini bilen
Türkiyede haı1a t ··kun kıyme-

b .. ye su Ah 
ler demek, arı'f 1 ve tezga 
tini anlayanlar, . tar ak istiyenler, 

ttırme 1 · · sayini devam e t .. rk mil etının 

l\lüşterel{ asl{eri yardıma ne nisbette işti
rak edecekleıini soran ingiltereye Tür -

kiye, Yugoslavya, Y tınanistan ve 

Romanya cevaıl verdiler 

Jngilterenin •ualine müspet cetıab veren devletlerin bulunduğu Akdeniz 

Londra, 21 (A.A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: Deyli Telsraf gazetesine gÖ· 

re Milletler Cemiyeti azalarının müşte-

rek askeri emniyet hareketlerine ne nis • 
bette iştirak niyetinde oldukları suali, 
şimdiye kadar, Fransadan başka, Yugos· 
lavya'ya, Türkiye'ye, Yunanistan'a ve 

lıpanyaya sorulmuştur. 

Bildirilcliği.ne göre, bu memleketler 

Büyük Faşist 

zecri tedbiı·lerin bu yeni safhası esna · 
sında 16 mcı maddenin tatbikatına pra
tik bir tarzda iştirake hazır olduklarını 
bildiı·mişlerdir. Fakat, bu gazetenin 

fikrine göre, bu devletler aynı zamanda 
muhtelif birçok sebebler dolayısiyle he· 
men faal bir tarzda müciahalelerinin ~z 
muhtemel oldugunu ilave etmi~lerdir . 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Konseyinin toplantısı 
İtalya, B . .l\ilusoliııi tarafından teshit 

edilen gayelere eı"işmek için 
çalışmağa devam edece)'" 

Roma, 21 ( A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: Büyük fatizm konseyi Mu -
solininin batkanlıiında toplanarak Fraıı· 
samn tetebbüaile yapılan ve büyük kon
seyin 18 ikinci kinun toplantısında ge -
niş bir tetkike tabi tutulan Pariı teklif · 
lerinin İngiltere tarafından reddedil -
mesinden sonra basıl olan sıyasal duru
mu gözden geçirmiştir. Meclis bundan 
sonra aşağıdaki karar suretini alkışlarla 
kabul etmiştir: 

surette müdafaasında sarsılmaz bir hal· 
de mutabık kaldığın. ve genel altın te · 

ı.~rruunda mukavemet ve zafer azmin• 

binde 21 çoğalışla, u rtırmak isti
nüfus milyonlarını ~yeti idealine 
yenler, milletler c~~ı etle bağb o• ketinde beliren ve cephesizlik ve müte-
sanılmaz bir samırnıJ 

"Büyük meclis, İtalyan ulusunun. 

2 ecri tedbir memleketlerinin hallı hare· 

k · y arrızlar karşısında, hukukunun çok kati 
hnlar deme tır. ~F~·~R~·~A~T==A===========-====== 

FR~~_SADA 
, rlaınento 

Seııa ve pa ,.. 
.. fevkalade 

G .. ·· ··şe gore, 
orunu hüküınete 

) _ Pazartesi 
Paris, 21 (A.A· ·yetler hak· 

'd ceını günü senato a, 

bas:balrDnt B. Lcre1al 
Fransız ,. 

müzak.ere yapacali 
bir şey olmazsa ekseriyet 
taraftarmış 

kmda, Cuma günü de saylavlar 
kurulunda dı, 11yaıa hakkında mü
zakere ceryan edecektir. Bu mü
zakerelerin sonucunu tahmin et
meğe çalışan gazeteler, umumi
yetle Laval kabinesinin durumu
nu sağlamlamı, olduğu fikrinde
dirler. 

Görünüşe bakılacak olursa, f ev
kalade bir hadise çıkmadığı tak
tirde, ekseriyet hükümete taraf-
tardrr. 

Bununla beraber, sol cenah ba
sını, Sir Hor'm düşmüş, Paris p· 
lanınm da gömülmüş olduğunu 
hatırlatarak, verilecek reylerden 
aceba ne çıkacağım düşünmekte 

(Sonu 1. inci sayfada) 

.)on büyük m«neoratardan sonra il. 
Musolini bir tankın üstünden 

söylev verirken. 

vakarh bir ' surette i11bat etmiş olduğu
nu mütahede ve tesbit eder. 

Meclis, uzak doğuda medeniyet da
vası ve kahı·amanca çarpışan askea· ve 
siyah gömleklilere giiven selamlarını 

göndarir. 
Meclis faşist llalya İcraatının . Duçe 

tarafından vatanın alın yazısı için tesbit 
edilmiş olan gayelere erişmek için ı:;aı· • 
sılmaz karula clevam edeceğini teyid 
eder ... 

(Sonu 3. üncü sa.yfaJcı) 

Arazi ve bina vergileri 

l{anıutay lln vergileri hususi ida rt•1er 
terl{eden projeyi yarııı görü~c<·el{ 

Kamutay yarın toplanacaktır. Ru1: · 
namede Balkan anlaşması daimi konse
yinin hava işlerine aid xı İşaretli prO · 
tokolu ile A., B, ve C lahikalarının tasdi
ki hakkmdaki kanun projesiyle Roman
ya ile aramızdaki transit mukavelesinin 
tasdikine dair proje, yabancıların türk 
vatandaşlığı mevzuu bahsolmayan tabi -
İyet tetkikleri Üzerine verilen kaı·arlal· 

aleyhine Devlet Şurasına müracaat edİ· 
lip edilmiyeceğine dair tefsir vardır. 

''Ulııs ,, un 

lkinci görüşülmesi ynplac<\k ınaddek.- • · 
rasında bina vergisi kanununa ek proje 
ve birinci göı·üşülmesi yapılacak madde· 
ler aı-astnda a1·azi ve bina vcı-gilerinio. 

vilayet hususi idarelerine te rki hakkr11 • 

da k3nun projesi vardır. 

Bu proje Önce dahiliye ve n1aliye kır 

misyonlarından mürekkep muhtelit ko
misyonda ve büdc.e komisyonunda tet . 
kik edilıniştiı·. Büdce komisyonu iç. Ft-

(Sonu 7. inci sayfada) 

dil yazıları 

GOZ~ GÖR, KOR 
-----·-- - --

'' c·· n·ı uneş .. ı,, teori~inin metodu ıııaııay. 
esas tutaral{ kelimelerin etimolojik 

asıllarıııı ),u)ııp analiz etmektir. 
''Güne§ - Dil'' teorisinin tatbi

katı olarak yazılan analizleri sat
hi surette okuyan bazılarında şöy
le bir zan uyanmıştır: 

- Bu yo/Ja analiz:ler yapmak 
için kelimenin b"§ına behemehal 
bir vokal getirüir. Eğer CJokalden 
sonraki konson birinci derecede 
prensipal köklerden İ•e bu kadarı. 
yeter. Değilıe onun da btıf tarafı
na ana kökü koymalıdır. Kelime
nin içindeki bafka elemanlarda 
vokalaiz olan konıondan önce bir 
ookal ve konaonwz olan vokalden 
ıonra da bir (ğ) getirilir. Analiz 
yapılmış olur. 

Bu zan yanlıştır. "Güne§ - Dil" 
teorisi, öyle, zekanm, muhakeme
nin, ilmin müdahalesi olmaksızın 
kendiliğinden işler bir makine de
ğildir. "Güne§ - Dil" teorisinin me
todu, kelimelerin manalarını esas 
tutmak suretiyle onların etimolo
jik asıllarını aramak lüzumunu ta
lim etmektedir. Bu yolda anal;z. 
lerde ilmin kullanılması, zekanın 
işletilmesi lazımdır. Her kelime· 
nin medlülünü ve o medlulü ifade
nin en lojik ve en naturel yolları
nı aramaksızın yapılacak analiz
ler, pek yanlış neticeler verebilir. 

''Güneş - Dil" analizlerini basit 
mihaniki bir klişe zannedenlere 
karşı, bugün analizini yapmak is
tediğimiz şu üç kelimeyi iler~ ~ü
rebiliriz: GÖZ, GÖR, KÖR. 

Bu kelimelerin başlarındaki 
(g) ve (k) harfleri (ğ) ninen ya
kını olan harflerdir; birinc1 dere-

Buu-üıı 
~ 

inf'İ ... ayjodll: 
Bilği menfaat. - İç ha
berler. 

ii rıcii Mıy f llcla: 
Habeşler kanlı bir harb
ten sonra İtalyan ikinci 
hattını işgal etmişler -
Dış haberler. 

1.. iim·ii say/uda: 
Tiirk Gagauzları - Ya
bancı ga-zetelerde oku
duklarımrz. 

6. ım·ı soyfmfo: 
Çeşittl meyvalar şehri 
Tokat 

ce prensipal kökler teşkil ederler. 
~elimeler de birer monosilap şek
lınde kendilerini gösteriyor. 

O halde mihaniki o1arak bun
ları fÖyle analiz etmek ica.beder 
gibi görünür: 

(1) (2) 
Göz - ög + öz 
Gör = ög + ör 
Kö.r = ök + ör 

"G" D"l" uneş - 1 teorisinin verdi4 
ği esaslara göre bu kelimelerin 
başlarında görünen kök "zıya·• 
manasına alınarak analiz edilin
ce medlulleri şöyle çıkar: 

Göz = Zıyanın oldukça genit 
bir sahaya yayılması· 

Gör = Zıyanın bir noktad~ te
karrürü; 

Kör = Zıyanın bir noktada te
merküzü. 

''Göz, Gör, Kör'' sözlerinin dil
deki anlamlariyle bu gösterilen 
manalar arasında bir rabıta kur
mak için tevil yoluna sapmak, söz 
unsurlarının delaletlerini şerh ve 
tefsir etmek lazımgelir. 

''Güneş - Dil'' teorisi o yolda te
viller ve şerhler kullanmaz. Onun 
büyük kudreti kelime ile mananın 
bağlılığını sarsılmaz ve yanılmaz 
bir doğrulukla göstermesindedir. 
Bu da, her şeyden önce analiz e
deceğimiz kelimenin manasmı tes
pit etmekle mümkündür. 

Bu esaslara göre ''Göz, Gör 
Kör" kelimelerinin etimo,ojilerini 
arayalım: 

GÖZ 
"Göz'' kelimesi, burada "görme

ğe yarıyan uzuv" olarak almınıt
tır. Buna nazaran "Göz" ü iki yol
da tarif edebiliriz: 

1. - Göz bir uzuvdur ki kendi
sinden çıkan ışıklar etrafa yayda. 
rak rüyet muhiti dahilindeki ob
jel~ri görür. 

2. - Göz, bir uzuvdur ki rüyet 
muhiti dahilindeki objeleri ten1Jir 
eden ı~ık kendisine vanı-. 

Birinci tarifte esas gö-zden çakau 
şua, ikincide 1se hariçten gelen 
'HlRdır. 

Bu 'ıki tarife göre kelimeyi iki 
~ekil ele an::\lİz edebi\iriz: 

l:irind fll(,/i:: 

Brinci tal"İfe göre ke\\menin t.' l~
- Sayfayl çeoiri ,,j .. -
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SAYIFA 2 

B i L Gi MENFAATi 
Geçenlerde Diyarbekir'c gidip do· 

nen arkadaılarmu%dan ikisit Adana
da iki büyÜk kahveye gitmiıler. Biri 
orta e ileri yaıta memurlar-, öteki 
daha ıenç vataıadaılarla dolu idi. Bi
rinci kahvede yalnız iki gazete var
dı; ikjncisinde iıe hiç yoktu. 

Hikayeyi ben ıaıarak dinlemedim. 
Frıınci.s Dela&.i geçen aeneler neşret· 
mit olduiu lki Avı:_upa adında.ki ~e· 
rinde, Avrupa kıtasrnr Jspanya'nırı 
üatünden, ve Milano'dan geçerek yu· 
karıya doğru kıvrılan bir çizgi ile iki
Je böler. Çizginin altında tarım Av· 
rupaaı üstünde endüstri Avrupası var· 
dır. Hatta halya'nın endüstri kısmın
da bile okur yaıar nisbeli Almanya· 
da olduğu gibi, yü:1.de doksanı geçi
yor; tarım kısmında iae, ispanyada 
olduğu gibi, ıon derece az nishetinde
dir. 

Endüstri genliği ile doğan yeni ha
yat, milletleri yalnız uyandırınıf de· 
ğildir: Bilgi ile okuma iJe onlaran 
mın/cıat'leri arasında devamlı bir 
münaaebet kurmuştur. Endüstri Av
rupaıında her ferd deği~ (mübadele) 
cihazı içine ıirmiftİr. Hepıi, hiç olmaz_ 
aa, alım aabm İ§lerinde aldanmamak 
için gazete okumak :zoru altındadır. 
llk 2amanlardaki basit menfaat hissi, 
yavaı yava§, merak ve i.det haline 
girer; gazete müşteriıi piyua ve bor-
88 aütunlarrndan, havadis, hikaye ve 
roman ıütunlanna doğru yürür. Ni
hayet birköylünün evinde bile bir kü
çük kütüphane görününüz. 

Bizde köy henüz değİf devrinde 

değildir. Kendi eker, kendi biçip yer, 
pek aıkışırsa, giydiğini kendi dokur. 
İn§& için hiç bir malzeme satJD alı:naz. 
Bütün çocukları, gelin veya damatları, 

luaunları ile köy amırı içinde mahpus
tur. Burada köylüycı İstediğiniz ka

dar alfabe ve yazı belletiniz: MeklUI' 
yazacağı hiç bir adres.i, gazeteden, 
Öğrenmekte menfaat au:indiği hiç bir 

mesele yoktur. 1 
Fakat aynı kaygnauzluğun şehir 

•nıflarında da büküm sürdüğünü 

roolojik şekli ıudur: 

( 1) (2) (JJ 
öğ + ög -t öz 

( 1) Oi: a.na köktür. Burada. 
"zıya, aydınlık, par
lak" anlamlarmadır. 

(2) Ôg: ana kök anlamını ken· 
dinde tecessüm ve te
şahhuı ettiren objeyi 
gösterir unsurdur. 

( 3) O:ıı: oldukça uzak bir saha
yı ve o sahadaki obje
lerin ana süje veya ob
je ile münasebetini, 
yahu~ ana obje veya 
süjenin o sahalara ya
yılışını gösterir ektir. 

(Oğ + ög + oz -= Öğögöz): 
ana kök kendisini tecelli ettiren 
radikal unsurla kaynaşarak ve 
Laştaki vokal de düşerek fonetik 
't'e morfolojik şeklini almıştır: 
Göz. 

Bu halde (GÖZ): kendisindeki 
zıya §ualarını oldukça uzak bir sa
haya kadar ıevkederek oralarını 
ıöreıbilen obje demek olur. 

I kinci Analiz; 
ikinci tarife göre de kelimeyi 

ti)yle analiz edebiliriz: 
(1) (2) (3) 
öğ + ög -;- öğ {1] 

(1) Ôğ: ana köktür. "Parlaklık, 
zıya, aydınlık'' anla
mınadır. 

(2) öğ : prenıipal köktür. Bura
da afika olarak ana 
köke yapışmıftır. Ma -
nası "imtidat ve mesa
fe" esasından çıkan 
"uzaklık" tır. 

( 3) öi : kök mefhumlarının ü
zerinde tecelli ve te
tecessüm ettiği obje 
veya süjeyi gösterir. 

(Ôğ + Ög + öğ - Ôğögöğ): 

[1] ( s, ş, z) harflerinin ( ğ, y, h, 
k) harlleriyle tebadülii kaidesi 
mal(imdur. En basit örnek olarak 
(söylemek) teki (söy) ile (söz) Ü 
karşılaştırabiliriz. 

görürsünüz. Bunun ba§hca. ~bebl~

rinden biri, ohumu aıe öğrenme ile 
memurlanmızın menlaat'leri aruın· 
da bile l>ir münasebet kurmuı olma· 
makhğımıadan baJka ne oln.bilir? 
Ba ... em otomatiktir. Birçok gençler, 
aon kitablarını mektebin IOD imtihan
larında kaparlar, hayatlarmm aonu· 
na kadar bir daha açmaz]ar. Her 
b rem ·derecesi için, her meslekte, 
yeni ilmiğ değer aramağa ba~layını:z. 
Daha doğrusu memurunuzun diplo· 
ma kıdemini değil, o günkü sevi· 
ytt kıymeti'ni esas tutunuz. Bunun için 
de pek uzağa gitmiyerek, askerleri 
mi.kvaıı ahnız: Orduda bir 5ubay ne 
zam.an yüz.batı olacağını bildiği ka
dar, muayyen bir staj ve İmtihanda 
rnuvaffak olmadıkça, bu kıdemi dol
durmanın biiyük bir ehemiyeti olma· 
dığını da. bilir. 

Sonra, okumamağı aycp olmamd

tan çıkarmahyı;ı. Sizin memlekett<"ki 
fikir ve sanat hareketleri hakkmda 
sualleriniıre: "Bilmiyorum!" cevabı
n1 vermek, İn&anı küçük dÜ§Üren bir 

kusur olmalıdır. Bu disiplin pek gÜ-

2cl temin olunabilir. Halkevleri, bü
tün muhit aydınlarmı, daiıni gazete 

ve kitab takip etmeğe bağlı olan mii· 
aak•ıalara çağırarak, okuma merak 
ve cazibe!'tini uyandırmağa yardım e

debilir. 

Bu yazıyı yazmadan bir gün Önce 
Ankara. otellerinden birinde bir ya· 
banca ı.abitin elinde Andre M cıuroia
nın şu kitabını görClüm: Logiciena 
et magiciens! BİT askerle bıı kitab 

araaındalıi münasebeti biz kolay ku· 
ramayı:z. Halbuki kurmak iddiasında 
bulunduğumuz yeni garb cenıiyetini 

ancak :zeka e :zevkimi::ı in~lerck 

yü kseltebiliri :z. 

Gazeteler hiç olm•zsa 100.000, ede
bi eserle hiç olmazsa 10,000 aatı, 

ral<anu.ru bulmadıkça, iJerliğimiz de· 
recegİ hakkında ihtiyatlı konuşalım. 

T. R. A. 
Son çıkan (Ülkü) dergisinden. 

ana kök kendisinden sonra 3elen 
prensipal kökle kaynaşarak başm
daki vokal de düşmüş, son ( ğ) de 
(z) ye tahav~-ü) ederek kelime son 
fonetik ve morfolojik şeklini a1-
mııtır: GÖZ. 

Bu halde de (GÖZ) : uzaklar
dan gelen zıya ıuaları kendisinde 
toplanıp tecelli edne obje manası· 
na gelir. 

Her iki tnana.nm, (Göz) ün yu
karıki tarifelerine tamamiyle uy
duğu görülüyor. 

Not: Türk dilinin en ince ori
jina.litelerinden biri de, bir keli
menin böyle türlü ~ekillerde ana
liz edilebilmesi ve her analiz si$f.e· 
minin de, manaya göre uygun düş
mesidir. 

Bunu, yine hu ·•göz'' kelim.esi ü 
zet'~D~e daha açık olarak göstere 
bilmek için, kelimenin dilimizdeki 
başka anlamlarını araştırahm: 

(Göz.) kefüuesinin dilimizde 
iki ma.nası daha vardır: 

1. Su kaynağı manası. Bu mana 
kastetfüiııce tahlilde ana köke 
( w) a..olanu verilir. Uzağa giden 
suyu gosteren obje veya süje ifa
Je ediını.iı olm. 

Bununla beraber (göz) den göz 
yaşı akmasına. bakarak ( gö~) &Ö
zünün mecaz yoliyle su kaynağına 
verilmiş olması da hatıra gelir. 
Arapçada (ayn) sözünün de her 
iki manaya gddiği, farsça ( çqm) 
ile (çeşme) nin münasebeti bu söz~ 

de su ashnm da gözden uzak tutul
maması lazımgeleceğini teyid et· 
mekted'ir. 

il. Parça. ve kısım manası (do
lap gözü, göz göz aynlmış, bir göz 
oda ... gibi). Bu mana kastedildiği 
zaman da ana köke "•aha' manası 
verilerek oldukça geniş bir saha 
arzeden obje ifade edilmiş olur. 

Bu an al iz tarzı türlü manalara 
gelen yazılışı ve söylenişi bir keli
melerin analizind mana farkının 
ana köke verilecek anlama göre 
tespiti mümkün olduğunu da. gös
terir. 

1. Necmi DiLMEN 

fCö.z:, gör, llöv analizinin alt lwofı
nı )onnki. sayrm~ula okuyunCJz]. 
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1 iç ABERLE 
IST ANBUL TELEFONLARl . ~ 

Üniversitelilerin tatil 
gezileri 

lttanbul, 21 - Oniveraite .timeııtr 
tatilini on beş ikinci kanunda yapa· 
caktır. Oniveraiteli bir talebe grupu 
profesörlerile UJudağa, diğer bir ta· 
lebe grupu da Anadoluye. gidecektir. 

Kadıköy su şirketi 
satın alınıyor 

[ata.nbul, 21 - Belediyede nlinin 
reialiP.i altında toplanan aular idared 
idare mecli11i satın alınacak olan K"· 
drköy su tirketinin vaziyetini tetkik 

etmi~tir. 

Bir cinayet 
latanbul, 21 - 12 gün evet KAaım· 

pafada dere ağzında bulunan kadm 
cesedinin Yugoslavya muhacirlerin 
den Abdullahm karısı Esma olduğu 

anlaşılrıu~tır. Cinayette methaldar of· 
duklarından şüphe edilen iki ki~ i tu· 

tulmu,tur. 

Hava hücumu tecrübeleri 
fstanbul, 21 - Ha.va hücumuna 

kartı dün aktam lstanbulda yapılan 

tecrübe muvaffakiyetle netice•enmİş· 

tir. 

Emniyet müdürünün 
raporu 

latımbul. 21 - BugiiD emniyet mÜ· 
dürünün yakacak maddelerinin paha· 
lrtığı hakkında belediyeye verdiği r&· 

por tetkik edilmit ve ortada odun k*>· 
müre narh koymağı İcab ettirecek •· 
nonna} bir vaı:iyet olmadığı a nlaftl· 
mıştır. 

Halkevindc 
Kubilay Günü 

Yarın akşam saat 17 .30 da hal
kevimizde devrim şehidi Kubilay' 
ın şehit oluşunun dönüm yılı mü
nasebetiyle bir toplantı yapılacak
tır. 

Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat 
komitesi tarafından hazırlanan 
merasime bütün gençlik gelecek 
ve ögretmenler adına; yüksek o
kulJar adına diyevler verilecektir. 
törene hE:rkes gelebilir. 

İzmir'deki eski Türk eser
leri hakkında konferans 
llalket:i ~kanlığındcm: 
25 ilk kinun 1935 günü sa.at 

17.30 da ba.lkevinde İzmir vakıf
ları direktörü Bay Halim BAki 
taraf mdan lzmir elindeki eski 
Türk mimarı ve kültür eserleri
hakkında projeksiyonlu bir konfe
rana veri1Kek ve aynı zamanda 
Bay Halim Bakı'nın getirdiği fo. 
tograflar ve Selçuk tezhip ve cild 
aanatının en nefis eserleri teşhir 
edilecektir konferansa herkes gel&
bilir. 

İhracat mallarnnız için 
.4lnu:mycının yaptığı bir ko'fayblc. 

lzmir. 21 (A.A.) - Abna.Ayaya 
7&pılan ib.racatrmızm karıılafbj'I 
guçlüklerin kalcbnlmıt.Aı huııuawtda 
Türkofi~e yapılan tefebbüs.lcr üze· 
rine alman drt balu.n.fıjı türk m&lla· 
rmm ithali için kayıtsı~ dö•bıı iz.Dİ 
''erilmea.i lÇia ihracab kontrol daire· 
!erine bir ay muteber olmak üzere ve· 
rilmekte olan döviz müsaadelerinin 
Türkiyed.en ithal edilen mallara ait 
buluna.nla.rmm müsaadelerinin gere
kirse daha bir ay ll%atılmumı temio 
ettiğini bildirmi~tir. 

l ukauıru.ın karakçılar 
Ankara, 21 ( A.A.) - Geçen bir 

hafta içinde gümrük muhafaza Örgü· 
tü, ikia.i ,.aralı 105 kaçakçı, 1734 kilo 
gÜmriik ka~ğı, 96 kilo inhisar kaçağı 
ve 16 ka~akçı hayvanı ele geçirmi,

tir. 

BILDIRIG 
C. H. P. Genel Sel{re
terliğiııden: 

Bu~ün (dün) toplanan C.H. 
P. G<:rwl Kurulu aı;ağulaki ka
rar-lan almıştır: 

1-Kı~ konferansları: bu kon· 
leranı:lar her Halke.Jintle ve il
yönkurullarm tayin edec.eii ilçe 
ve kamun merlıezlerinde verile
cektir . Halhevlerine gidecek olan 
konferanscı.lat tesbit edümi§ ı.>e 
diğer yerlere illerden gidecek kon· 
leransctlarm •eçilmesi şekilleri. 
tayin olunmuştur. 

2 - Parti taralmdan teftiş et
t.irilerı 23 vilay~tin tefti§ raporla
" incelenmİf ve icabeden kararlar 
oerilmiştir. 

3 - .5imdiye lladar tefti§ gör
meyen diğer &Jİlayetlerde kq tel
ti§leri yaptınlması karar altına a· 
lınmı.ştır. 

Bir Yunan vapuru karaya 
oturdu 

hmir, 21 (A.A.) - iyon)·• ıı.dlı 
bir yunan vapuru körfez dahilinde 
Çakal burnu onlerlnde gece .~aat 21 
de iki kulaç dennliginJe karaya otur· 
muıtur. K•~ baber- alınır almmaz 
vapunı kurtanna.k için romorkör ve 
ı.yrıca ya.rdDDCı ,·asıtals.r gönderil· 
ıniştir. Vapur henüz yÜzdüriilememiı 
tir. lyonyo limanımızdan b.ayYan yük· 
lf'nmek (izere p;reden reliyordu. 

Yugoslavya.ya tuz sattık 
inhisar idaresi ite Yugoslavya hü· 

kümeli araıırnd.a. a.ktedilen mukavele· 
ye göre, Yug~lavyaya -etli ton 
tuz aa.h1dığı hab~r alınm.ıtttr. 

Sebze ve meyvalarm bo
zulmaması için bir usul 

lzmir, 2 :U (A.A.) - Karşıyaclab 
Cenan1ın bir ay Önce ikinci defa oln• 
rak yalnız bir formülle ambalaj yap• 
tığı siyah üriimlerle bazı aebzeleriı1 
ambalajları bir heyet önünde Borno
•a ziraat okulunda açılmııtar. Gerek 
üzümlerin ve gerek sebzelerin bozul
mamış olduğu takdirle görülmüttür. 
Önümüzdeki yıl bu formül aayeai.r.de 
yaf üzüm ve aeb:ı:elerioıizin ihracı 

mümkün olacahtrr. 

Fotograf sergisi açılıyor 
Basın genel dwektörlüğü şergi ır· 

vinde bir fote~raf 8erg'5İ açmayı ka• 
rarlaıtırmı~tır. Sergi 25 şubatla açıla· 
rak 5 mart ak~amına kadar devam 

edecektir. 
Sergide l>Mın genel direklorlu fıü

nün hazırlamıı bulunduğu memıeu.ct 

fotoğrafları teşhir olunacağı gibı a
matör ve profe!tyÖnellerin de göncle
recekleri fotoğratlann teşhiri mu .. itr• 
rerdir. Sergi, "'Türkiye tarih, güzel. ılı 

,.e iş memleketi fotoğraf sergir.i" a<lı· 
na alacaktır. Amatör ve profesyönel· 
lerden sergide teşhir edilmek ua:ere 
en fazla on fotoğraf kabul edilecek~ 
tir. 

Bu fotoğraflara, kültür bakanlığı· 
nın, ba5ın birliğinin ve baaıa gene~ 

direktörlüğünün birer mümessilinden 
te~kkül edecdı bir jüri aeçec:ektir. 

Sergi kapanmadan evd jüri heyeM 

ti aergide teJhir edilecek resimler •· 
raaında üçünü ~ç«ek ve sahiplerine 
terf diplomaları verilcektir. 

Yoksul uıl.ebeye kikıb 
lzmir1 21 (A.A.J - Bu yıl fakiır 

talebeler ekitap dağıtmak için vila· 

yet biidceaine konulan 500 lira kültiir 

direktöTlüğiine verilmi~tir. 

Konya o rasın n sulanma iş· 

Konya ov&UDJ ıulamak ve Sarı ıu
yu Beyfdıir gölüne alutarak eölün ae· 
viyeııin.i yül&seltmek, Çumra barajını 

ve kanal yollarını tıla.b etmek için Ta· 

rım bakanlığı tarafmdan vilayet em
rine Ziraat bankaamdan 90 bin lira 
a.7mdığını ve ameliyeye başlandığcnt 

J o.zmııtık. 
Vilayet yeni maıhsul yılına kadar 

bu işleri bitirme ve ovanm önümüzde· 
ki yrtdan itiharec:ıı muntazaman ~ulan 

maamı temine çaJı§maktadır. l~viı,;ı r 
den ıetirtilen ıu mütehaMısmın ra.,o 
runa Ye totkilderine uygun olarak ui 
tİrİ\meaine çalı~ılan kanal VC s~rl E .J 

yun Benehir gölüne akım:la ..P bittik· 

ten soma Çumra kazasiy)e Kcııı:rya mea- -

kexine bağb ova köyleri kuraklık 

tehlikeainden kurtulmDJ olacakbr. 

Resmimiz Beyşehir gölüyle, Çttmr11 

barajmı göstermel<ted;r 
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İTALYA HABEŞİSTAN HARBI 

Endaselasiede kanlı bir harlı 
--------· 

ı d 450 ölii var H.al)esler 
İtalvaıı ar an . · · ·' ı 
. · l .. d· on tank. yırm1 ~el{IZ mıtra .. ıtal yan a1 ('.ın ' 

.. · .1 . iT yon almıslar - Habe~ l{uvvet-
' roz ı il \..am . ' • . - 1 
.7 ' • • • 1. Iyan iluncı hattını ı~ga 

lerının ı a ... 
ettil{Jeri hilclırıliyoı~ 

~ · ,··RE DE CFPHELERDE KAY-1 TEBL1Gtı E GO . _,. 
tTAL \AN KESJl y YOK _ iKI BÜYÜK HA.BEŞ ŞEFiNİN 
D:\ l)EG'ER ~tR. ŞEıco sÔ\L ENlYOR. -lTALYAN 

ö~OURUL~LERlNIN B Ol\1BARDIJ\1ANLARI. 
1 AYYAR . da değer bir şey olmamııtJr. 

R .. yter ajansı 

Deuie. 21 ( A.A.) -:- 'do 'k' saatt•n· 
d E da Selasae e ı ı 

ayların an: n 'dd tl' bı'r mubare . .. ~ ·· şı e ı 

beri göğüs gogus~edir .İtalyan tayyare
be cereyan etmek · · olma · 

· b'ribirine gırmı' 
leri kuvvetlerın ı .. daha le edeme· 
!arrndan ötürü barba mu 

mektedirler · . .. ylendiğine 
evenlerınden so 

Habeş Ç b meydanında 
• 1 1 r muhare e d 

göı·e, ıta yan a k talardan a 
200 muntazam ı 

yerlilerden · . t uğramışlar· 
k k hezıme e 

153 ölü hıra ara . k d subay vaı·· 
d bll"ÇO a 

dır. Bunlar aı:asın a bı ehemiyetsizdir. 
du·. Habc~lenn kay1 .. 

AA.)_ Habeli hu· 
Adisababa. 21 ( : k'ı ıetre garbın· 

' elh ~Oll 
kümeti Aksum un E da Silasi ve 

. . takasında n 
dakı Chıre m.ın . . k' 'talyan kal'a· 

. k lerınde ı ı 
OegaichaJ mev 1 afından zap· 

h b kıtaları tar 
kollarının a eş . etmclctedir. 
tedilı.iiv,i haberını teyıt da 10 tank 

Ynı zarnan 
Habeş ordusu, a · l çirmiş • 

k yon e ege 
28 mitralyöz, 2 am di esiı· almışlar· 
leı·dir. halyanlardan ye k büyüktür. 
dır. ftalvaııların J,ayrhı ço . 

- (AA.) _ Şıre 
Adisababa, 2l 

1 
· askeri ha· 

bölgesinde vukubbu anrpışınaların 
ı .. u ça l 

vadis ere g~re, bu çalışnıa arın 
vadislere go~e, 16 ifal~anunda ··h· lerı 15 ve ~.. ya en mu ım . . Göğü5 göguse · 
cereyan et.nııştır. I da halyan 

pı§nıa ar . · 
pılan bu çar l l askerlerını 
tayyarecileri, ta ykan korkarak 

d .. ··rıne ten 
tehlikeye uşu lardır. 
bomba kullanınaını~ D gasah ya-

tlerı e · Habeş kuvve. .kAınlarına gır· 
d . 1 an ıstı a . 

kmm a ıta Y silasih cıvarın-
dikten sonra, Ensa .1 ·

10
e karşı 

• . 1 ıne-vkı er .. 
dakı ıta yan apıldığı soy· 
ikinci bir taarruzun y 

lenmektedir · .. İtalyanlar 
Söylendiğine go~eOO den fazla 

150 beyaz asker ve ...,·1oıı.lerdir. .. , .. ver ... 'J 

Eritreli asker 0 u _ l3 i-

Adisababa, 2l (A.A·!den ınu· 
kinci kanunda ce~e:::eş bildiriği 
barebe hakkındakı 
ezcümle diyor ki: tleri İtalyan 

Ras Ayelu kuvveb yedi beyaz 
nsu · ana vatanına me k ile 28 mtt-

. l 1 ve on tan . es1r a mış ar · }erd1r. 
1 .. deı·e etıntŞ ra yoz musa . . 

_ 15 ılkka · 
Adisababa. 21 (A.A.) b hakkındak~ 

b 1 rnuhare e b 
nundft vuku u an . d". ·ne göre, u 

. d .. lenıl ıgı 
resmi teblığ e soy ··treli ask ı· 

b. lerce eu 
harebeden :sonra, ın vtlerine tcs· 

b kuve 
kendi ciilekleri ile ha eş n başka. 10 
lim olnıaktadırlar. Bund~ . miktarda 

ve muh1m 
tank, bu-çok top f dan müsa · 

b ı r tara ın cephane de ha eşe 

dere edilmiştir. 
_ Geçen 1 erde 

Deı;sie, 21 ( A.A.) h rebcsi hak-
k e mu a 

vuku bulan Ta azz .. . Emda.sa· 
f ., . t goıe, 

kında gelen ta sıı~ a bölt~esindc ve 
lassie şimalinde Şı~e. . takriben 30 

. 1. ·bt::;ının h Ak.,um .sıma ı :;aı . 
1 

an müsta · 
.. . d b 1 nan ıta y 

mıl otesın e u u tu'nun kuv-
. . R s Aya 

kem mevkılen a_ 
1 

ditıniştir. 
d ı"'"a e · vetleri tarafın an .,., · b··yu··k bıı-

k·leı•ı u 
ltalyanlar bu mev ı. terse de, ha· 
... 1 "d faa etını~ .1 · 

~nerJı ı e mu a . h ı;nle ı e ı· 
. b'' .. k bır a . 

bet kuvvellerı uyu derek ikın-
. 1 . devaı:n e . ler1 hareket erme . 1 tmişlerdır. 

d ışga e 
.ci İtalyan hattını a rlesmekle 

· · hatta ye · Habeşlea· şımdı bu 

tne~guldüı·ler. · boyunca 
. . 1 cephe:.ı 

Habeşleı-ın ;ııına beklenebil 
. I pmaları 

ıanı taarruz ar ya . ·ruzun ya· 
· bır taıu 

ınekte ise de umunıı .... 
1 

emektediı·. 
h l aoru m 

pılması mu teme " k tlaı·ı Makal· 
R S ı n kara 0 ' as eyum u •1 .· karakol-. . 1 an ı eı ı 

ie yakırunda.kı ıta Y • c etmektediı·. 
1 ••t da'yen ı:ıa. . 
arını mu ema b .. u"k hır .. den uy 

Bu karakollar bu yuz 
endişe duymaktadırlar. 

77 numaı·al• 
Roma, 21 (A·~·~ - de de kay

:resmi tebliğ: Her ıkı cephe 

Asmara, 21 (A.A.) - Koram ile 
Aşangi gölünün italyan tayyareleri 
tarafından bombardımanında birçok 
çadır yanmıştır. Bu tayyareler, kaç
makta olan üç bin habeılik bir kuv 

l'fegiis'ün harb cephesinde alınmış 
bir resmi. 

veti de müteaddid defalar boınbaı·· 

dıman etmişlerdir. Bir çok habeş öl-

müştür. 

Asmara, 21 (A.A.) - Reuter: Ak-

sum hava Üssünden hareket eden İtal

yan tayyareleri, Aksum gaı·bında bu

lunan Soklaka yakınında mühim ha-

beş kuvvetleri tecemmüleri görmüş

lerdir. Söylenildiğine göre, büyük ha 

beş şeflerinden Fiteravi Somali cep· 

hesinde ve Dolo yakınında geçenleı·

de vuku bulan çarpışmalarda öldü-

rülmüştür. 

l tal:ru ili ngazi.n• llSlıl':r 
~ii11deri:rm· 

Londra, 21 (A.A.) - Deyli Tel· 

graf gazetesinin ltalyadan aldığı ha

berlere göre Bingaziye yeni bir ma· 

kinah fu-ka gönderilmesi içiıı hazır

hklar yapılmaktadır. 

Şimdi Libyada bulunan İtalyan 

kuvvetlerinin mikdarını tahmin müş

küldür. Bu kuvvetlerin ana kısmı Mı

sır hududu boyunca tahşit edilmiştir. 

Bu kuvvetin Mısırdaki İngiliz kuvvet

lerinin yekunundan iki. üç misli fazla 
olduğu söyleniyor. 

Afrihaya ~idNı o,.,k,.rf,.,. 

Napoli, 21 (A.A.} - Lombardia 

vapuru, T evere tümenine mensub 40(1 

asker ve 800 işçi ile doğu Afrikaya 
hareket etıniştir. 

H"be:Jler <lum ""m kur~u1111 
kullanı~·orlormış . 

Cenevre, 21 (A.A.) - İtalyan 
hükümeti, habeşlerin dum dum 
kursunları kuHandığma dair So
mal~ ga7.etecileri tarafından gön
derilen bir telgraf, Milletler cemi
yeti azasına bildirilmek üzere 

1 Sekreterliı!e tebliğ resmen gene -
etmiştir. 

flu/Jl'.~i ... wnm ıel.·::ibi. 

Londra, 21 (A.A) -· Habeş el -

il•w• habes askerleıinin dum du m c ıgt, . d . . l 
k. kullandıklanna aır ıta yan 
urşunu · 

DIŞ 
' 

HABERLER 
Büyük fasist ' ~ 

]{onseyiııdc 
(Başı 1. inci sayfada) 

ıHuso/in; bir .. yeis IHu·ı•l•eti'' 
y<1porso •.• 

Londra, 21 ( A.A.) - Ak~aın gaze. 
teleri ltalya'nın harba devama katiyen 
azmetmiş olduğunu yazmakta ve Roma· 
dan aldıkları bir haberi neşretmektedit·· 
ler. 

Su habere göre Musolini'nin bi' 
''yeis hareketinde,, bulunduğu takdit·de 
hususi bir meclis toplamak için bir ptan 
hazn-lanmrştır. 

·•ltcılywun Aı,ı·upu sıywwsına 
beslecliği şii.plıt• artmı~tı r. ,. 
Roma, 21 (A.A.) - Büyük faşist 

konseyinin kararlarını tahlil eden yarı 

resmi "Giornale d'l talia,. gazetesi diyot· 
ki: 

•· Beynelmilel vaziyet değişmiş değil
dir. Kaydedilebilen tek hafif değişik~ik, 
ltalya'nıo Avrupa politikasına karşı beıı· 
ledigi şüphenin artmasıdır. Bu kuvvetli 
şüphenin sebeblerini İtalyan ve Avrupa 
aleyhtan kuvvetleı·in faaliyetinde ara -
mnk lazım gelmektedir. 

Bundan başka, partiler ve gnıpların 

tesiri altında bulunan ve günden giiıı.; 

fıkiı· ve kanaat değiştirerek bu suretle 
verilen sö:ıün ehemiyetine ı;ed çeken ve 
bir gün verdiğini başka bir giin geı·i a
lan bir hükümetle yapılan mukaveleleı·e 
güvenmek güçtür. 

Bu mülahazalar B. Laval'in sıyasa • 
sına karşı çevrilmiş değildir. A•ı:-upa me
seleleri hakkındaki şaşmaz görüşü, mnrı 
tıki hakikatseverliği ile mesuliyetlerini 
müdrik olduğu bilinen 8. Lava!, güç bir 
vaziyette gösteı·diği metanetle eski dost· 
luklara ve büyük Avrupa işlerine karşı 
olan bağhlığını isbat etmiştir. 

Karı Radek 
A ııcrm lmmarwu miizken.•lerini 

tahlil ediyor. 
Moskova, 21 (A.A.) - Radek, lz · 

vestiya gazetesinde, İngiliz paa·lamen 
tosu müzakerelerini tahlil ederek diym· 
ki : 

·· Sir Hor'un beyanatı, İngiliz hükü. 
metine karşı milletler cemiyetinden ay
rıldığı hakkında yapılan ittihamların 

doğruluğunu teyid eden bir prensip gÖ· 

rüşünü ihtiva etmektedir. Parlamento • 
nun muhafazakarlar ekseriyeti Sir Hoı· '. 

un sıyasasını reddedersek İtalyan • habeş 
anlaşmazlığını hal1e matuf bütün şaı 
larm heı· ~eyden önce milletleı· cemiye . 
ti taratından kabul edilebilecek şekilde 
olmasını iltizam etmiştir. Bu hadise bil· 
hassa kaydedİlmeJi ve selamlanmalıdır. 
Bu suretle ingiliz hükümetinin, efkarı t.

mum1yenin tazyiki önünde gerilemesine 
şahit olmuş bulunuyoruz, fakat haldeki 
ve gelecekteki mütearrızlara karşı ta· 
maıiıen muayyen bir sıyasaya ve bir ha· 
reket planına malik bulunmuyoruz ve 
böyle genel bir hareket planı olmadıkç 
da. milletler cemiyeti azasının biribirin~ 
karşı çok sarsılmılj olan itimadını tekrar 
tesise iınkan yoktuı-. 

Sir Hot·'un her hangi biı· anda yeni 

bir taarru:ı imkanı hakkındaki beyanat• 

barışın herhangi bir mütearrız.a karşı 

müdafaası için kollektif ve kati bir stya · 
sanın vücudu la:ıım olduğunu göste

rir,, 

Polorıycufo 27.000 mtlhl.·itm 
~erbest bı rcıkılıyoı·. 

Varşova, 21 (A.A) --Diyet mec
lisi affı umumi kanununu kabul et
mistir. Bu kanun gereğince onu -
mÜzdeki pazartesi günü 27 bin mah
kfun serbest bırakılacaktır. 

larm ileri sürdükleri iddiaları kati o
larak tekzib etmektedir. 

K.oıulwı CllMı."for. 
Adis<\baba, 21 (A.A.) - Havas: 

Haı-unürı eşid müstear adiyle lanın 
mış bir alman gazetecisi ile ma.caı 
doktor Farago, sınırdışına koğulmuş 
!ardır. Bunlaı· gizli bir telsiz makin~ 
si ı,,.,.up, cas'1sluk etmekte idiler. 

Akdeniz'de bir anlaşmazlık çıkacak olursa 
' 

lVIüşterek. asl{cri yardıına ııc ııisl•ette işti
rak: edeceklerini soran iııgiltereye Tiir -

1<-iye, Yugoslavya~ Yunaııistaıı ve 
Romanya cevap verdiler 

(Başı 1. inci sayfada) 
Londra, 21 (A.A.) - Röyter ajan

sı bildiriyor: Deyli Telgraf gazetesi
nin Paris muhabirine göre, türk, yu
nan, romen, yugoslav hükümetleri 
Akdenizde bir taarruz halinde müşte
rek yardımlarının temini hususunda 
İngiltere tarafından yapılan suale 48 
saat zarfında müsbet cevab vermiş

ler ve muavenetlerini temin etmişler
dir. 

Madridde yapılan teşebbü:ıe ne ce
vab verildiği hala bilinmemektedir. 

Paris, 21 (A.A.) - Resmi mahfil
ler, İngiltere hükümetinin, zecri ted· 
birleı·in tatbiki üzerine bir takım mÜŞ· 

külat çıkdığı takdirde gereken her 
türlü askeı·i tedbirleri alıp almadıkla
rını Akdeniz devletlerinden sormuş 

olduğuna dair Londradan gelen ha
berleı·i ne teyit ne de tekzib etınek
tedirler. 

Yalnız, Fransa hükümetinin, 18 ve 
26 ilkteşrin tarihlerinde Londraya 
gönderdiği notalarla 16 ıncı madde
nin tatbiki meselesini halletmiş oldu
ğu beyan ediliyor. 

Öte taraftan, B. Laval, parlamen
todaki son söylevinde 16 ıncı madde 
metninin Fransaya yüklediği yal'dını 

mükellefiyetine doğrudan doğruya 

temas etmek suretile bu on altıncı 
maddeyi zikreylemiş olduğu hatırla
tılmaktadır. 

Paris, 21 (A.A.) - Havas ajansı
nın siyasi muhabiı·inin salahiyettar 
bir kaynaktan Öğrendiğine göre, fn. 
gilterenin Akdenizde bir anlaşmazhk 
çıkması halinde nasıl vaziyet alacak
larını sorduğu memleketler, ispanya, 
Türkiye, Yunanistan, Romanya, Yu
goslavyadır. Romanya bir Akdeniz 
memleketi olmadığı halde Balkan 
paktı ile Türkiyeye, Yunanistana, Yu
goslavyaya bağlı olduğundan dolayı 
İngiltere kendisine de baş vurmuştur. 

Pariste ispanyanın ne cevap verdi
ği hakkında haber yoktur. Fakat te
yid edildiğine göre Ankara, Atina, 
Belgrad, Bükreş hükümetleri hemen 
müsbet cevab vermiş ve miHetler ce
miyti paktının 16 ıncı maddesinin 3 
iincü fıkrasının tatbikine hazır olduk
larını bildirmişlerdir. 

İtalya tarfından taarruza uğraya
bilecek milletler cemiyeti a?;asm l,"tn 
herhangi bir memlekete yardım için 
ımllanılacak teknik vasıtalaı· hakkın
da eksperleı•in konuşmalarJ devam 

etmektedir. Bu konuşmalar evelce İn· 
giltere anavatan donanmasına karşı 

muhtemel b;r ltalya taarruzu halin

de Fransa ile lngilterenin müşterek 
hareketlea-ini tesbit eden müzakerele
ri tamamlayacak mahiyettedir. 

l rı~iliz j;fo:m Ct·b~liiUol'lğu t.:ıllı. 
Lizbon, 21 ( A.A.) - Biı·kaç gun . 

denbeı·idir burada buluna11 ıngiliz filoo;ı.ı 

Cebelüttarıka hareket etmiştir 

ltalycmrn lıulwJ.-i nı::iyt.'Iİ 
lwl•l.·ırufo bir i ... ıişare 

Londı-a, 21 ( A.A.) - Liberal say 
lavlardan Mander l talyanın Paris ve sa
ir andlaşmalara tecavüz ettikten sonra. 
hukuki durumu ne olabileceğinin Lahey 
divanından istişari mahiyette sorulmAısı 
için Amerika devletinin de milletler ce
miyetine İştirake çağınlmasını tavsiye 
etmiştiı. 

Dış bakanlığa müsteşarı Lord Kı·an
born böyle bir harekette hiç bir fayda 
tasavvur etmediğini ·öylemiştir. 

llir lspmıyol !Wzefl'."iİrıin fil..-, i. 
Madrid, 21 (A.A) -· A. B. C. 

gazetesi şunları yazıyor: 

1 

11 
Akdenizde bir ihtilaf zuhuru 

tehlikesi baş gösterecek olursa hiı
kümetin parlamentoyu kapa~tya -
cağına muhakkak na'Zariy!e bakıla -
bilir.,, 

l rıgiliz - frcmsız i~ birliği 
Londra, 21 (A.A.) - B. Heryo, ln

giJterede endüıtriyel turizmin inkiıphnıı 
gaye edinmiş olan birliğe çekmi~ oldu -
ğu bir telgrafta diyor ki: 

''- lngiltere ile Fransa'nın, öb4ir 
devletlerle de sıkr eJbir1iği ederek, orta· 
daki anlaşmazlıkları dağıtmağa ve mut

lu bir İstikbal hazırlamağa yardım et • 
melerini dilerim.,. 

}'tınlı~ bir lwber 
Londra, 21 (A.A) •• İngiltere -

niıı Yunanistana bir nota vererek 
Girid ile Navarin'in üssü bahri ola
rak kullanılıp kullanılamıyacağmı 
ve Yunanistanın icabında Akdeniz. 
deki İngiliz harb gemilerine bahri 
müzaherette bulunup bulunmıyaca
ğmı sorduğu hakkında Atina gaze ~ 
telerinin yazdığı: haberlerin esasnx 
olduğu Londrada söylenmektedir. 

} etli ingili:: dı.~ bakmu bu al•;:am 
tayin Pdi/,>cf'I•. 

Londra, 21 (A.A) -- IDıs ba -
kanlığına namzet sayılan 8. Osten 
Çamberlayn öğleden sonra başbaka~ 
m ziyaret etmiştir. Başbakan B. E
den'le de görüşmüştür. Yeni ingiliz 
dış bakanının yarın ~am tayini 
bekleniyor. Dış bakanlığına ya Eden 
ya Osten Çamberlayn tayin otuna. 
caklardır. 

8. Nevil Çenıbe,.foynrn bir ııuıku 
Londra, 21 (A.A.) - B. Nevit Çeın

berlayn dün akşam Birmingham'da llÖJ

lediği bir nutukta, evvelki gün Anua 
Kamarasında verilen izahları tekı·ar e • 
derek deıniıtir ki: 

"- İtalyan • babeı anlajmazhiuua 
sulh yoluyla halline matuf bütün tefeb
büslere bitmiş nazariyle bakılmak 1.izım 
geleceğini sanırım. Buna binaen zecri 
tedbil·ler sıyasasma dönmekliğimiz ce
rektir. Umuyorum ki, miUetler cemiye
tinde aza bulunan memleketler, arala .. 
rından birine olacak her taarruza karfl 
koymaya hazır bulunacaklardır. Eğer buı 
milletler leahhüdlerini ifa edecek ve bıın 
dan doğabilecek tehlikeyi karfılıyacak 
halde olurlarsa, tehlike kendiliğinden .,. 
il olacaktn· ... 

İn;dltere beynelmilel l.·riz l<ar~ı
.'uncla n(• ı,•a::.iyeı ala(.Y.th? 
Paris, 21 (A.A.) - Tenıps ı:aze. 

tesi, bugünkü beynelmilel kriz kart•
sında lngilterenin alacağı vaziyeti 
tekrar mevzuubahs ederek diyor ki: 

"Nevit Çemberlayn Birmingham
da söylediği nutukta milletler cemi
) eti zecri tedbirler komisyonunun 
.ıecri tedbirleri petrola da te~mil e
debileceğini göz önünde tutmuş ve bu
nun tehlikeli olduğunu ve Afrika hu. 
bını Avrupaya da bulaştırabileceğini 
'''>demiştir. 

Nevit Çeınberlayn, bundan ~u ne
ticeye varmaktadır: 

"Yapılacak §ey bir taraftan hadi· 
o;elcrin bu şekilde genitlemesine en
gel olmaya çalısmak ve di~er taraf
tan bir tecavüz takdirinde lngiltere
ye diğer devletlerin yardımrnı temın 
etmek. 

lngilterenin bu suali Ft-ansaya tev
cih edilmiş değildir. Çünkü milletlel' 
cemiyeti paktından doğan kartılılıch 
yardım i~i Fransa ile İngiltere arasm
da geçen ilkteşrinde tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Şimdi münhasıran Is • 
panya, Yugoslavya, Yunanistan, Tür
kiye ve Irak mevzuu bahistir. Bunlar 
da milletler cemiyeti paktına baib
dırlar. Cenevre nizamnamelerine ria. 
yet edildiğini görmekte menfaatleri 
o\an bu devletler de bilmelidirler ki. 
kollelctif emniyetin boş bir soz~en i .. 
baret kaldıi7ını İstemiyoria:rsa, millet
ler cemiyet;nin kendil rine yalnı:z bir 
takım haklar değil. fakat aynı za· 
manda buhranlı ı<aa.tltnda bir takım 
vazifelre de yü\..lemektedir. 



ürk Gaga zlar 
Bu yaz Balkanlarda bir tetkik seyahati yapmış olan arkadaşımız. 

Besarabya'da gordüğü ve tanıdığı Gagauzları birkaç yazıyla Ulus okur· 
larına tanıtacaktır. llk yazıyı bugün neşrediyoruz : 

Aı aba, ardında bir toz bulutu 
bıraharak ilerler/len, birdenbire, 
p itoresk bir manz.arayle karşılaşır· 

aınız. Şu ilerde gördüğünüz, deCJ 
boylu cengaverler gibi yanyana .tıra· 
lanmış yel değfrmenleri .tı.ı;e bir 
~aı,: auz köyünü haber CJerir. 

Hafif esen rüz.giira uyarak, kanat
ları ağır ağır dönen bu yel değirmen· 

lerinden örülmüş kemer, bir bereket 
sembolü halinde, köyü kuşatmıştır. 

Ve köy, onu önleyen değirmen • 
/erin sayısından da kolaylıkla tah· 
min edebileceğiniz. gibi, beş on evlik 
'1üçücük bir yer değildir. 

Geçtiğim köylerde ilh işim nüfu. 
•unu sormak oluyor : Dört bin kadar 
«Jar diyorlar, altı binden QZ olmasa 
gerek diyorlar, on bin diyorlar. 

Yabancı bir toprağa sığınmış olma· 
nın uyandırdığı bir insiyak Gagauz.u, 
daima toplu bir halde yaşamaya 

•cwketmiştir. Burada, elli altmı~ nÜ· 
lu1>lu köyler aramayınız;, bulamaya· 
('aksınız. Birle§meden ku&Jvet doğar, 
Jiısturıınu çok iyi ka&Jramı§ olan Ga
gou~, asırlar %adında dilini, kcınının 
•aflığını ve adetlerini kaybetmemi§ 
olmasını da, belki, bu toplanm<.ı: inai· 

yakına borçludur. 

<.;agauz;lor'uı tek kasabasını teşkil 
eden lokat aalımla büyük bir köyden 
batko bir§ey olmayan Komrat'ın is
ta•yonunda, beni kasabaya 11ötüre· 
uk olan arabacıya, yeni öğrendiğim 
tek-tı.ık Rumence kelimelerle ve da

ha /azla işaretle meram anlatmaya 
fO/rftYOT Ve türkçe BÖyleme/ıten fe• 
lıiniyordum. Memleketimden bu ka· 
dar uz;ak 1.•e daha düne kadar LluıcÜ· 
dundan habersiz; olduğum bir ;>erde 
ana dilimin konuşulacağına o kadar 
içim inanamıyordu. 

Bu şüphe, ancoh arabadan indikten 
aonra belediye daireainin kapısı önünde 
heni terketti. Bu kapıda toplarımlf 
olan bir köylü kalabalığı en temiz 
bir türkçeyle konufuyorlardı. Bir 
müddet, hiç birıey söylemeden, bu 
zevkı doya doya içime sindirmek 
İ\·İn onları dinledim. 

Ve bt!nim, bu türkçe honufan köy· 
lüferi burada bulmaktan duyduğum 
hayret ve hayranlık ne kadar bü31ük 
oldise onların da, kendilerine biraz; 
d.:ğış;k biı· şiveyle türkçe hitap eden 
b;r şehirli gôrmekten duydukları 

merak CJe alcika daha a.z olmadı. 

Balkanlann, gc;ıdiğim bütün Türk 
feı ıirle,.i arasında fahsımda türklüğe 

karşı en fazla, en samimi alGkcıyı 
Komratta g(;ı·müş olduğumu hemen 
soylemeyi bir borç bilirim. 

Yü2lerce yıl ana yurddan bir Tür· 
kün uğramamış olduğu bu yerlerde, 

• ote ' den gelen bir insanın ne ka
tlar büyük bir h iidise te§kil edece• 
ğini tahmin edebilirsiniı. 

Ana ulu«la onlar arasında on asır 
önce kopmuş olan bağ, daha geçen 
yıl yeniden düğümlendi. Ve bu bir 
yıl İçinde başardmıf eserin büyük· 
lüğü gö:slerirni kamaıtırıyor. 

Artık hepsi. türklüklerini biliyorfor. 
l>üyük Türkiye'den CJe onqn ulu IJe• 
linden hepsi haberdar. 

On ya)arında, kara kalpaklı, kata 
ltaşlı CJe kara göz.lü ç<>k sevimli 
bir yavruyu sokakta durdurarak ~· 
ruyorum : 

- Sen nesin 7 
- Gagau~ •• 
- Gagauz. ne demeh1 Bulgar mı • 

.... ? 

Küçük, hiç tereddüt etmeden ba· 
pm sallıyor : 

- Yok. BulllAr deiüim., 

- Peki, ya ne.in ? 
M"okla BÖ~lerimin içine boharoJ. 

~etJap &Jerİ)'O,. : 

-Türk. 

Türk olduğumu anlıyan sençfe,. 
.tralrmı sarıyorlar t Türk iyeJ-e yeni
den on talebe gönderilecek diye 
i§itmİ§le,-, hepsi bu on talilinin tçın
de olmaya can atıyorlcır. Fakat bııı 

ıilelo lisede okumak Ü•ere yalnı% kii· 
su" yafta rocaklarm gönJerilec:eğinl 
öğrenince hüzün leni) orlar. 

Bir ay Önceki bir ULUS ga:zEtea; 
lıa'a elden ele Jolafıyor. Ôte yanJ" 

)'aşını bcı§ını almıı in~anlar tur hre 
bir alfabeyi hecc>leme)e çalt§ıyorlat. 

Türk harllerile okumayı öğrenmİ§ 
olanların saym §imdiden pek l.aba
rıktır. Fakaf tabiidir ki, içindelri 
arob ve acem lıaynağından kültür 
kelimelerile bugünkü dilimis, onlara 
biraz: ağır ve anlCl§ılmast güç geli· 
yor. Fakat anlamadıkları kelimeleri 
birbirlerine ıora sora, «Ümle içind•ki 
manalarını tahminle bula bula, git· 
gide daha kolaylıkla okuyorlar . 

içlerinde, ) alnı~ türkçe kitap ve 
gaz;ete okumak suretiyle, lstanbul 
türkçeaile konufmaya baflamıf ofon· 
/arına bile rastladım. 

Haritalar meralıla açıltyor, Türlıi· 
ye'nin yerini araftırıyorlar, Beaarab
)'a;>·a meaale!!irti he•aplıyorlar. Bir 
Romen co{:ralya lıitabında Türlıiye 
hakkındaki rakamları okumuı olan 

biri : 
- Romanya'nm ilıi buçuk mid i 

büyük .. 
Jiye çocuk g ibi •eviniyor. Ve bu ka
dar büyüklüğe rağmen nüfusunun 
Romanya kadar bile olmadığı dilt.
katlerini çeki)or : 

- Orada çok yer 1.•ar, diyorlar. 
Orada biz.e de yer var. 
Görüştüğüm aydınların hepsi da· 

ı•anın ehemmi)•etİnİ eyice lu~1Jratnıf· 
lor. Bilgisiz ve görguauz köylüler 
hakkında. .. phemi onlardan gi~e· 
miyorum. Onlara anlatmak lciRm, 
di)'orum; bet altı yel aonra bir gÖf 

hareketi ba;;lar&a, acaba o zamana 
kadar hepsi dava için kazamlmıı 

olaıcaklar mı ? Tereddüde kapılan
lar çıkmayacak mı? Bu husu.ata ihti
malhi çok çalLJmak 11eregecelı. 

Beni temin edi)orlar : 
- Hiç aılulmayın, timdi burada 

bir göç borusu ~alaalı, bir halta irin· 
de on bin adem kaldırmak İ§den 
bile değildir. Ve bir defa llÖf bG§lo
dı mı, !!iz İateacni.a: bile cırclııu ltesc· 
mezsiniz. Gagau~ar o kadar biribiri
ne bağlıdırlar. Kılağuzlar ne tarala 
yönelirlerse, bütün sürü, gözü kopolı 
onları takibe ha3ırdır. ~ 

Binbir gece mcuıallorının sihirli 
değcmeğini tahayyül ediyorwn. Bir 
mucize olsa, d iyorum; sünün birinde, 
göz.lerimiz.i açhğımıa: zaman, bu gÜ· 

:ul ı.ıe bayındır liöylerin, Türk hol· 
J.ıile beraber A nadolu ı.•eya Trakya· 
nın bereketli oı olcmnda yükseldiği

ni görsek. Göç denen, güç, aiır, ter
letid kabus böylelikle üz.erimi~den 
biran içinde kallııverse • • 

F oh.at haJJır, hayale "'e muci~eye 
bel bağlamıyacak bir memlekette 
)aşıyoruz.. Dünyanın en büyük cle.:
rimini ı.ıücuda getirmİ§, en kanlı ve 
yıpratıcı saVO§ yıllarından en ba§arılı 
ve harikalı )apıcılık deVTeaine ıeç· 
mİf olan Cumuriyet Tiirki;>·esi, ne 
kadar güç olursa olsun, ba iti de ba· 

:>.cak kuı:vetteclir. Kendimi~clen 
ıüphe etmeğe holtlıımı~ yok .. 

YAŞAR NABi 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi; 

, .SeJlwı alanında~, bayramla§
mayı yıırdtlQflardan diliyor. 

Dil bayramlarında yapılan 
kutlama ve ziyaret masraflarım 
Çocuk Esirgeme Kurumun& verme
nizi rica ederiz. 

Ricamızı kabul edenlerin adla
n Jayra.mdan önce Genel Merkez 
tarafından gazetelerle netroluna
cak. bu suretle iyilik seven insan
lar dostlarını kutlamı! e doatla
nnın kutlama. ve ziyaretlerini ka
bul etmiş sayılacaklardır. 

Yurdumuzdaki yokıul yavru
cuklar için çok değerli olacak olan 
bu usulün benimsenme!Iİni ve ya~ 
yılma~ım dileriz. 

Ankara'da bulunan Genel Mer
ke:ı tarafından para aJmmağa bar 
lanmııtır. 

Ramauı.n bayramı 27 birinci 
kanuJ! 1935 cuma gününe r·astla· 
maktadır. 
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ancı gazet 1 r a z 

Habeş hardının İ tal yada 
hayat üzerindeki tesirleri 

Henüz petrol listeye girmediyse de öteki maddeler için ltalyaya karşı almmış olan zecri tedbir
ıerin tatbikine devam edilmektedir. Pari • Suar'm Roma aytan, bu tedbirlerin ltalyada yiyecek, giye
cek hususunda ne türlü sıkıntılar doğurduğunu anlatmaktadır. Evli italyantar, bu tedbirleri önleye
bilmE-k için alhn nişan yüzüklerini çelik yüzüklerle değiştirmektedirler. 

Petrola ambargo konulacak olursa Jtalya'nm Arnavutluk'taki petrol kaynaklarından istifade et -
meyi düşündüğü söyleniyor. Bir fransız gazetesi bu mevzu üzerinde yazdığı bir yazıda bugün Ar
navutluk petrollan üzerinde milletlerarası bir mücadele başladığını anlatmaktadır. 

Bir İngiliz dergisi de Tiran aylarından aldığı bir mektupta krral Zogo'nun yeni iç sıyasuından 
ve yapbğı reformlardan bahsetmektedir. 

Birbiriyle uzaktan, yakından ilgili olan bu yazılan bugün tercüme ederek okurlarmuza sunuyoruz: 

Zecri tedbirler yüzünden ltalyada terde ınguı:.t ve Amerika büyük pel- birlere i§tİraki reddetnn§ otma:ıı b11 
,ekilen ııkıntı. rol trösuerı mumesaiUerini kabul ede- memleketin tutacağı yolu şimdideD 

Zecri tedbirler ltalyada i.tenilen 
neticeyi Llermeye mu11alfak oldu mu? 
Pari • Suvarcn Roma aytarı gauteai
ne gönderdiği aşağıdaki mektubta bu 
suale cevab vermeye çalışıyor: 

Roma halkı, ancak bir aylık bir 
zecri tedbirler devresinden sonra, fe· 
dakirJık diye kendisine bahsedilen 
her §eyden telata d\i§mektedir. Piya
sada kömür henüz mevcuddur fakat 
en alelade cinslerinin tonu 300 liret· 
tir, antrasit 410 lirete kadar çıkmı§tır, 
onun içindir ki §İmdi türlü erzatzlar• 
dan bahaedildiğini ititirsiniz: Evvela 
na.ft • fakat otelimde aöylediklerine 
göre bu madde ki.fi derecede mtma· 
maktadır • .sonra komprime edilmİ§ 
mısır yaprakları, tarab cibresinden 
vücuda getirilen turb ve briketler. 
Bütün bu yakacaklar şimdi tetkik e· 
dilmektedir, 

Benzin Roma'da 4 liretedir. Ve 
benzinin lüzumsuz yere veya gezinti
lerde harcanması hiç ho§ görülme
mektedir. Şimdiden otobüslerde odun 
yakan gazojenler ve hususi aurette 
hazırlanmıt bazı otomobillerde alkol 
benzinin yerini almıtlll'. Duçe bile oto
mobilinin alkolle itlediğini bildirme
di mi? 

Sonra atlar yeniden meydana çık· 
maktadır. Saray araba modasını tek· 
rar ortay çıkarmı§tır ve halk arasın
da küçük "botiçelli" ara.balan gitgi
de yayılmaktadır. 

YiYECEKLERDE KITLIK 
Ya yiyecekler? Yiyecekler ••ha· 

ıomda yetmezlik kendini kuvvetle hia
eettirmektedir. Bu şabah F arnez mey· 
danında dolaıtım ve pazarı biraz ha· 
fiflemi§ buldum. Bir balıkçı kadın ba· 
na dedi ki: - Henüz balık için &ıkın· 
tı çekmiyoruz, fakat ekmek kıtla§a· 
cak; ekmeğe pirinç karı~tırmak gÖ· 
rÜ§Ülüyor. Patates'in kiloau bir lirete 
fırladı. Çünkü hububat ve patatea re· 
kolteııi bu yıl zayıf oldu. Ete gelince, 
haftada bir gün aofradan kaldıralmak· 
ta ve iki gün ae yalnız aakatlarla ik· 
tifa edilmesi tavsiye edilmektedir. 
Fakirler bu kıt çok sıkıntı çekecekler. 

- Şu halde aizi endişeye düıü.ren 
istikbaldir? 

- Evet, kıt tıonu pek mülhit ola· 
cak. 

- Müthiş mi? Ama yaptınız ha, 
balığınız, sebzeniz, yemİ§İniz, yağı· 
ruz ve §arabınız bu kadar bolken. Bi· 
raz mübaleğa etmiyor musunuz ae&· 
ba 

- Hayır bayım, tif:Ddiden kı'lbğı 
hiuedilen bir ıey var: para. 

Bu satıcı kadm, hamallık olan mes
leğinin yoruculuğundan bahseden 
Marsilyayı hatırlatıyordu. Ona ne za
mandanberi bu mealeği yaptığı torul· 
duğu zaman §U cevabı •ermi,ti: Ya· 
rm batbyorum. 

HAKiKi MAHRUMİYET DAHA 
BAŞLAMAMIŞ TIR. 

ltalyada, bir ayhk zecri tedbirler· 
den şanra, aıkmtı, endite vardır fakat 
hakiki mahrumiyetler henüz hiasedil· 
mit değildir. Buna kar§ılık hiddet ·.e 
kahramanlık emellerinden vücud bu
lan bir nevi miatik doğmuıtur. Sokak
larm adları değiıtiriliyor. Marn soka· 
ğı Mamh ltalyanlar" sokağı oluyor. 
Liege yerine Adua diyorlar ve hpan· 
ya meydanı, Mareıal Badoğliyo mey
danı oldu. 

Çarıamba günü, Roma kadmları 
altın nİ§aD yüzüklerini o günün tarİ· 
hini taıııyan şerefli çelik yüzükle de· 
ğiştirdıler. 

Böylece, az mahrumiyet ve çok he· 
yecan. Buna petrol ambargosunun 
pratik olarak gerçekletemiyeceği Ye 

hiç bir devletin Habeıistan yüzünden 
İtalya ile barb etmiyeceği kanaatini 
ilave ediniz: İ§le zecri tedbirlerin bi
lançosu budur. Menfi değilse bile za
yıf bir netice. 

Petrol cephesinde yeni bir lıôcUse 

Amavudluiun Milletler Cemiyet.İn· 
de delegesi olan B. Lek Kwti busün· 

rek, onlara muoaıeğa etmeden san· tahmin ettirmektedir. 
syonel diye vasıtıandırılabilecek bir Habe§İstan harbının durdurulma· 
dıyevde bulundu. Arnavudluk elçisi sı hususundaki tekliflere B. Muaolini-
dedi ki: nin yanaşmama:ıı Arnavudluk petro-

- l"etroı uzerıne ambargo konu- liyle ali.kalı olması imkansız değil-
lursa ltalyanın ıhtıyac.nu Arnavudıuk dir. 
piyaaasınaan teaarıK: edip edemiyece· Bu petrolun ehemiyeti Tirana'da 
gi meselesı dogru olarak ortaya atıl- ingiliz ve Amerikalılarm vücudiyle 
mı§tır. ~erçe•nen Arnavudlugun pet· ortaya çıkmaktadır ve, dünya ekono-
rol kaynakları umwnıyetle sanıldığın- mik egemonyasının yolu olan petrol 
dan çok daha ehemauyetlidir. Bu kay. mücadelesinde yeni sürprizlerle kar-
nakların mahsulü butun Avrupa için tda§mamız pek kabildir. 
bir aürpriz olabilir. Kuyu açma ame· Lüsiyen Montargia • !iyeleri Arnavudluğun birçok tarafla-
rmda devam ebnekte ve §U dakikada 
Devolito ile Draç arasında kocaman 
bir "pip • layn" İn§a edilmektedir. 

Draç ! bu isim, · balkan meseleleri
ne a§İna olan biri için, ltalyanın ge· 
~leme siyasetine karşı koyan ve Ar· 
navudluktaki nüfuzunu kırmak isti· 
yen kıral Zogo'nun ltalya tarafmdan 
tahtından indirilmesi mevzuu bahsol
duğu yakın bir zamanı hatırlatır. Bir
kaç ay önce İtalyan filosu tehdid ma· 
kamında Draç limanı önünde bir ge
çid yapmıştı, tıpkı ingiliz donanması· 
nm §İmdi ltalya kıyıları önünde nü· 
mayİf yapması gibi. 

Az zaman Önce ltalyanın tehdid 
etmİ§ olduğu memleket ve krral §imdi 
sıkl§ık bir vaziyete düşmüş olan İtal
yanın tek umududur. Kurtuluş şimdi 
Arnavudluktan Arnavudluğun petrol 
kaynaklarından beklenmektedir. Bu 
kaynakların işletilmesi dört yıl önce 
"Briti§ petrol" şirketine mensub imti
yaz aahibleri tarafından başlanmış 
fakat İ§letme masrafları fazla pahalı 
bulunduğu için imtiyaz İtalyanlara 
devredilmİ§tİ. 

Arna vudluk petrolunun fışkırmak 
üzere olduğu ve imtiyaz sahihlerinin 
döktükleri aerınaye ve harcadıkları 
emekler yemitlerini vermek üzere bu· 
huıduğu çok manalı bir vaka ile sabit 
olmaktadır. Şimdiye kadar kuyula 
ı"m tek sahibi olan İtalyan şirketi 
"Acieııda Generali ltaliani de Petro· 
lit" küçük kıraUığa, petrol istihsalinı 
hızlandırmak Üzere şirkete yardım 
etmesi Jartiyle, 60 milyon franklık 
bir kredi açmıştır. Bununla aynı za
manda Amavudluğun hükümet mer
kezi olan Tiranda da tanınmış çehre· 
Jer görünmeye başlamıştır, bunlar 
"lstandardovil" in sahibi Rokfelleı"in 
adamlarıdır ki, Ruzvelte karşı açtık 
lvı harbı kaybettikten sonra şımdı 
Avrupada eski vaziyetlerini tekrar 
kazanmak itine girişmektedirler. Kı· 
ral Zogo, her gün, amerikan petrolu 
nun delegeleriyle uzun ve esrarlı go· 
rüımeler yapmaktadır; fakat bu gö 
rüşmelerin ardından da İngiliz petro 
lunun mutlak sahibi olan Henry De· 
terding mümeaailleri huzura kabul o· 
hm.maktadır. Amerikan nüfuzu bü· 
tün dünyada İngiliz nüfuzu tarafın· 
dan önlenmektedir. Amerikalrlar, 
eluperlerin çok bol olduğunu söyle· 
dikleri Arnavudluk petrolunun geni~ 
ölçüde itletilmesine kıralı razı etme· 
ye çalıtırlarken ingilizler de onu bu 
fikirden çaydırmaya uğraşıyorlar. 

Petrol mücadelesi şimdi her za 
inandan daha faaldir; fakat bu mÜ· 
cadelenin kaynağı şarka doğru değit
mektedir. Dünyanın mukadderatı bel· 
ki de Devoli petrolunun ltalyaya 
verilmesine veya verilmemesine bağ· 
hdır. 
Anıavudluk delegesinin meınJeketi· 

nin kaynakları hakkındaki sözleri ve 
Arnavudluk hiilc-iimetinin zecri ted· 

Arnavutluk da peçeleri kaldırıyor 
Tiran'dan Great Britain GAd t/M 

.Eaat clergi•İne gönderilen bir nıehtub• 
ta d•niliyor ki: 

ikinci te§rİnİn 28 inci günü, çoğu 
ömürlerinin sonuna kadar hapse 
mahkUnı olan 100 sıyasal mahküın 
affedilmi§tİr. Bunlardan üç tanesi 
1932 deki Volna komplosundan, öte• 
kiler de bu sene yapılan Fieri azısm• 
dan suçlu idiler. 

Serbest bırakılmıyacaklar arasın• 
da bulunan Mehmed bey Kli:ısura, 
Nureddin Bey Vlora vardır. 

MahkUnıiyet müddetleri kısaltıla• 
caklar olanlar arasında Ramiz Be7, 
Dibra, albay Ali Fehmi Kosturi, Se· 
yid Bey Vrioni, Suphl Bey ve amuca 
zadesi vardır. 

Bu af ·haberini arnavud kamoyU 
büyük bir sevinç ile kar~ılamıştır. 
Halkın karala karşı olan bağlılıktan 
ve sevgileri bugüne kadaı görülme· 
miş bir şekilde çoğalmıştır. 

Kıral, gönderdiği bir mektubla af 
ilan etmi§, mahkumlara medeni bak· 
tarını yeniden bağışlamışbr. 

Bu af kararım çıkarmak onda 28 
ikinci teşrin tarihinin seçilmesine se 
beb, bundan 23 yıl önce Arnavudhık 
ıstiklal bayrağının hmail Bey Vlora 
tarafmdan Valona'da ilk defn olarak 
açılması dolayısiyledir. 

O gün öğleye kadar bu umumi af 
kararı tebliğ edilmemiş olduğu için 
istiklal bayramı her zamanki gibi 
kutlanmakta idi. Öğleden sonra yapı
lan törenler daha heyecanlı olmuştlll'. 

Arnavutlukta günün mühim hadi
selerinden b irisi de kıralın kadın pe• 
çelerinin kaldırılması hakkında ver• 
diği emirdir. Kıı·al Zogo, zaten, bir 
müddetten beı·i kendi. ııaylav, subay 
ve memurlarına karılarını peçesiz 
gezdirmeleri ve kendileri de siyah 
arnavud ft:si yerine şapka giymeleri 
hakkmda hususi emirler vermiş bu· 
lunuyordu. Kendi krz kardeşleri de 
peçeyi kaldırmak hususunda öteki 
kadınlara ön ayak olmuşlardır. 

Şimdiye kadar bu hususta kati bir 
emir vermekten çekinmişti. Artık za• 
manın geldiğini anhyan kıral bu em
ri vermiştir. 

lkinci tesrinin 25 inci günü, kıra• 
lm annesi Sadiye Zogo'nun öldüğü 
'?'Ündüı-. Bugün ulusal bir matem gÜ· 
"IÜ olarak kahul edilmiştir. 

Tiran'da Butka adlı bir arnavud 
mimar tarafından büyÜk bir türbe ya• 
pılmaktadır. inşası bitmek ü:zere olan 
bu yapı yakında açılacaktır. 

Londrada sis 
Londra, 21 (A.A.J - Dün aksam, 

Büyiik Britanya'nm orta ve cenab kt • 
snnlarrnı koyu bir sis kaplamışbr. Bir
çok gemiler açıkta demir atmağa mec • 
bur olmuşlar ve limana büyük teehhür
lerle girebilmiş)<>rtliı-
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1 KIZILAY 1 
1 iN İ 
~ ~ ! YILBAŞI BALOSU 1 
1 31 ilkkanun salı akşamı Ankara Sergievi aalonlarmda verilecektir ~ 
~ Büfe ve lokanta Karpiç'in idaresindedir. : 
~ Biletler. banka gi§elerinde ve lstanbul, Sebat, Ankara ecz.ahanele· ~ 
1 ri;;ı.ıle tancıre piya.ngonı bileti salılcın müuseselerde bulunur. Bilet ~ 
1 liatlan 3 ue 5 liradır. ~ 
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, lı lan göçmenTere Kızılay muntazaman ~me;. 
L I itte geçırece o . L d" R • . Bu Rtfı .z:m k 'htiyaçlarını temın etmeı..te ır. eamımı3 
vermekte ve kıılı 1 d-"'ıtılan yemekleri sö.termektediT. 

göçmenler• ... 

Dil Hakkında: iJiibliyografya 
Etimolojik ve Morf oloj~k .J. 

Xll inci Anket ÜLKÜ 

1- y(,, 
2- }'ijrı 

:ı - Yor 
4- 1 ok 
5 - ) ii:z 
6- )ı•r 

7 - ) ;;k 
il - ) ,., 
!) _}ar 

10- l'~ 

1 I - ) "" • ilk ve 
d k' kelinıelerın 

1) Yukar a 1 d' 1 
1 k"kleri neler ır. .., 

ası o ı teşekku 
il) Bu kelinıeler nası 

d. 1 
etmişler ır · . t kil etmek 

JJ ı) Bu kelim~l~rı f!nan ekler 
için köke ılave1 o. her biri-

cl• ek enn '--'· neler ır ve f rklal'l IJIUl.I· 
. na ve a _, 

nın ma ileri ne olrnuıtur. 
mından ro a neticesinde: 

i V) Bu arattırlll · 
.. dili köklerı ve, 

A - Turk 1 • ve 
B T .. k dili ek erı, , kk"' 

- ur . • te•e u · ·· lerının :r 
C Türk aoz d bir kaide çı· 

lü hakkın a .. ··dür? 
k .. ınkun ınu 

karma m~ • • dil anke-
k • ıkittCl • 

Yukarda ı on ıJereceklerı 
timize okurlarımız_ın yazı iıleri Ji
ceııablar, gazet~rnız melerini rica 

Lı·· ı··;rune gonder ld "' mız reR or u,, • • kadar a ıgı . 
ederiz. ŞımdıY_e JıoyJıığumuz. gı· 
ce11abları •ıra.,led Jıoyacaiız.. 
bi bunJan böyle e 

400 ton bakla 
. d bakla da 

il 'nıı:r. en 
Milli roahsu erı ddelerimizin 

M>n zamanlarda ihraç rna ki tutrnağa 
"h' bir ınev • 

arsında mu ım son hafta ,. 
baflamıştır. lstanbuldan bakla yük· 

400 ton 
çinde Almanyaya •·urUf arasın• 

· F' ti r 4.S • letilmiştar. ıa 8 

dadır. 

Otkü'nün birinci kanun tarihli 34 

üncü sayısı olgun bir münderec.atla 

çıkmı§tır. Bu sayıda gu yazılar ''ar· 

dır: Falih Rıfkı Atay: Bilgi menfa· 

ati, doktor Osman Uluğ: Balkanluda 

folklor birliği, Malik Aksel: Türkler· 

de din ve sanat, Remzi Oğuz: .S.nat 

ve Modern Mimari, H. Malik Evren· 

ol: .Zekalı çocuklar yetiştirmenin yol 

ları, Mehmed Saffet: Anadoluda ye· 

ni bir Eti hükümdarı mezarı ve hazi· 
nesi, Hüseyin Namık Orkun: Bir oğuz 
efsanesi, Orhan M. Babaoğlu: Bir tez 
üzerinde, Necdet Rüştü: Saz taiı'inin 

olümü, Nwret Köymen: Carb ve biz, 

Ferid Celal Güven: Ölümüne inanıl· 

mıyanlar, Ahmed Ihsan: Celal Sahir, 
Kemal Ona): Son günleri, Hıfzı Oğuz 

Bekata: Bir diyev, Ali Süha Delilba
tı: Niçin ağlamadım, Enver Behnan 

Şapolyo: Oskar Vayld, Azi:ae Mas· 

har: Meıhur fitck, K. O. : Ayın po. 
litikaaı, Zehra Cemal; Halkeviade 

Kıt sporlan, Münir Hayri: Gezgin 

tiyatrolar, Ankara Hallrevinin yaptık· 
lan. 

Okurlarnm:ı.a tavsiye ederiz. 

Arkitekt Mimar 
Bu aylık mimari ~ e tehircilik der

gisinin 58 inci aayıaı birçok mealeki 
eserler ve yazılarla intiıar etmİftir. 
içinde Ankarada yapılacak belediye· 

ler bankaaı proje müsabakasına itti· 
rak eden mimarların projeleri ile An· 
kara ve latanbulda yıı.pılmıı aparlı· 
manlar ve (Roma) da toplanıruı olan 
J 3 üncü mimarlar kongresi tafsilatı, 
mimar Behcet Sabrinin ılk nıimarlılc 
ve tehircilik yazısı ve mimariye ait 
haberler vardır. Bu dergiyi tavsiye 

ederiz. 

ULUS 

1 ür] iyede]tl yallan -
·ı oha ·ların 

• 

kılıkları 
Türkiye'de bulunacak cncbi kara, 

deniz ve hava kuvvetleri mensuplarının 
kıyafetleri hakkında Dış Bakanhkça ha· 
zırlanan talimatname, Bakanlar heyetin· 
çe kabul olunmuıtur. Talimatnameyi 
aynen yazıyoruz: 

1 - Müsaadei mahsusa ile ~e bir 
resmi aıfat taşıyarak; (1) Münferiden 
veya heyet halinde Türki) 'ye gelecek 
olan ecnebi ordu mensupları, (2) Ecne
bi bir askeri kıta bir deni2 ~eya bir ha. 
va lilosu halinde Türki.> e dahilinde zi • 

yaret ,>apacak olan birlikler, (3) Türki
ye dahilinde yapılacak sporlar ve buna 
benzer mÜm.."lsil haller için da\·et edilen 
ecnebi ordu mensupları, türk ordusu kı. 
yafet kararnamesinde yazılı türk ordu 
mensuplarının giydikleri kıyafetlerin 

muadili kıyafeti taııyabilirJer. Ancak 
resmi ziyaretlere ve tatbikat ve manr.\ -
ralara İ§tİraklcrinde hu ln}afeti tqıma· 
Jarı mecburidir. 

2 - Sefaretlerin kara~ deniz. ve ha _ 
va ataıeleri kıyafet husuıunad beynelmi
lel adetlere tabidirler. 

3 - TTans.it suretiyle Türkiye• ;ı , 
geçecek ecnebi ordusuna mensup he • 
yetJer evelee Türkiye Cumuriyeti fıü • 
kümetlndn müsaade istihsal etmek şar
tiy1e üniformalariyle seyahat edebilir· 
ler. 

4 - Zaruri ıebeblerle Türkiye hu 
®dlan dahiline iniı yapmak mecburi 
yetinde kalan veya ıukut eden tayyare
lerin içindeki ecnebi ordu mensupları · 
nın, zaruretin zevaline kadar, bulunduk:. 
lan mıntaka dahilinde üniformalarını 
giymelerine müsaade edilir. Memleket -
lerine karadan avdet etmeleri halinde 
Tüı kiye hududlarrnı terkedinceye k.a J 

bu müsaade temdid edilir. 

S - Za.n.ri sebeblerele liman ve ka. 
ra sularımıza sığınan veya levazımı se • 
feriyesini tedarik mecburiyeti ile liman
lanmıza müracaat eden ecnebi :aefaini 

harbiye ve muavenesi mÜl'ettebatrnın 
bulunduklan liman dahilinde meçsiz 
ya kllıçsrz olirali sacte&ı l'öiil6': ...,_._ 
malan ile aahile çıkmalanna müaaade 
olunur. Birinci takdirde, ııiınılan ma • 
hal, meskun bir liman değilse en yakın 
şehir veya kaaaba ile aynı kıya' •1 

tibatlarına müsaade edilir. 

6 - iltica etmek suretiyle Turkiye. 
ye gelen, ecnebi ordu mensubları, gerek 
mı.inferiden ve gerek kıta halinde gel • 
mİ§ olsunlar, her iki takdirde de ken
dilerine tahsis edilecek garnizon hudud
lan dahilinde günlük üniformaları ile 
dolaımalarrna müsaade edilir. 

7 - Turlı:iye orduauncla, gerek ataj, 
gerek tahsile gelecek ecnebi aubaylannı 
vazife bqında kendi unifonnalarıru giy· 
melerine müsaade edilebilir. Bu müsaa 
de yapdll'ken icabında mutekabiliyet esa. 
sı da gözetilir. 

3 - Yukarda.ki maddelerde göaterİ· 
len vaziyetler haricinde Türkiye'de bu. 
lunan bütiin ecnebi ordu mensuplan si. 
,iJ elbise giymeğe mecburdurlar. 

SAYIFA 5 

Yurdda Halkevi ~alışmaları 
Adana Halkevi : 

Milli artırma ve yerh malı haf
tası münasebetile kış salonlarında 
bir segi açmıştır. Sergi, Adana
nın yerli itleri ve sanat eserlerilt: 
doludur. Salonların dıvarları di
kit, nakıt, resim gibi güzel eser
lerle süslenmiştir. Bilhassa ilk okul 
talebelerinin yaptıkları itleme ile 
çalışan makineler büyük takdirle 
karşılanmıştır. Sergide Adananın 
toprak örünleri de teşhir edilmit
tir. Sergi yerli malı haftası müd
detince kalacaktır. 

Mer•in Halkevi : 

Adananın komşusu olan Mer· 
sin Halkevinde de yerli mallar 
haftası müddetinse güzel bir ser
gi açılmııtır. Burada da bir çok 
yerli ürünlerini, el emeği ile yapı
lan sanat işleri yer almııtır. Bil
hassa liman ıosyetesinin motör 
modelleri en güç bir itin bizde de 
baıarıldığına canlı bir örnek ol
muıtur. Sergi, dekonuyon itiba
rile de Türkün milli zevkinin üs
tünlüğünü bir kere daha iıbat et
mektedir. 

• Menin Halkevi köycülük ko
miteai Meninin kurtulut bayra
mı olan 5 ikinci kanun için kurtu
lut hatıralarını bir arada topla
yan bir (Milli Savaı) aergiıi ha
zırlamaktadır. 

Balıkerir Halkevi : 

Temsil §Ubesinin faaliyetini ar
tırmak ve genişletmek maka.adile 
Balıkesir ilk okul öğretmenleri 
Halkevi temsillerine ittirak et
meğe karar vermiıler ve derhal 
ilk temsili vermek için harekete 
geçmişlerdir. 

Burıa Halkevi : 

Açbjı almanca, f ranaızc:a, İn
gilizce kursları çok büyük bir 
ilgi ile kartılanmıttır. Denlere 
devam edenlerin aayııı umulan
dan çok fazladır. Kültür bakı
mından değeri çok yüksek olan 
bu yabancı dil kurslarında ders 
alan kadın, erkek genç yurddaş
ların arasında akaaçlı ihtiyarların 
da bulunması öğrenme isteğinin 
ruhlar üzerinde yaptığı teairi gÖI 
termeai bakımından çok mana
lıdır. 

Nazilli halkeıJi: 

Ege pamuk üretmenlerinin bil
ğisini artırmak üzere Nazilli pamuk 
istasyonu direktörü B. Celal lri
yilzün yazımı olduğu "pamukları 
niçin ve nasıl eyileştireceğiz" a
dında ve çok resimli, faydalı bir 
eserini çıkarmıştır. 

Eşkişehir halkevi: 
Köycülük ıubesi köyleri gezme 

programını tatbika düzğün olaraJi 
devam etmektedir. Her lıafta bir. 
kaç köye yapılan bu tetkik ıezİQoo 
tilerinde elde edilen neticeler çoli 
eyidir. Köy ıezintilerine ittirali 

eden doktorlar hastaları muayene 
etmekte, sağlık öğüdleri vermekt .. 
Baytarlar köylünün hayvanlarına 
bakmakta, ayrıca köylüye ürünü.. 
nü arttırabilecek ziraat bilğiıi de 
verilmektedir. 

*Eskiıebir halkevi cumartesi 
akşamları aile toplantıları tertiti 
etmeğe baılamıttır. Toplantı• 
gecenin eyi geçmesi için dana edi).. 
mekte salon oyunlan oynanmaJ.. 
tadır. 

POR 
Dünkü maçalr 

Genç tal.unlar: 

AnkGl'a ...._ 2 • Gü11enppor, • 
ikinci talnmlart 

Ankara ,;;cü, 2 • ç_..,., I 

J 

Dün Ankara l'iicü alanmcla , ... 
•e ikinci talumlar arumda lik ._.. 
larma devam edildi. Ankara ıica. 
11ün ilıi ıalt,,... relriplerini ._2, .. 
1-2 yendi. Her iki maç da süael ol«hlı 

Bugünkü maçlar 
Bugün aaat 12.30 da Altmorda • 

G'"ençıpor ve 14.15 de Çankaya • 
Kmkkale giicünün maçlan •ardll'. 

Konya sayahatı 
Yollar çok çamurla olclafand .. 

Ankar giicinüa Koaya seyahati seri 
kalmııtır. Hah. •erildiiine söre liit
lüler ba)'l'amcla sidecelderdir. 

Amerikaya gönderilen 
cevizler 

• İstanbul iı...c.t~lan arauncla ~ 
viz üzerine de ... ._..._ sittikçe 
çofalmaktada. Amerikadaa "-7aa it 
ceviz talepleri •ardır ~eld 
haf tal arda bu memlekete külliyetU 
mikdarda M•kİ)'at yapmak için tU.. 
diden anıajmanlara giren firmaıa. 
vardll'. lstaabıal Jimanmdan IOll eünJ.. 
de yabancı memleketlere ı~ 
kabuklu cevia 43 tonclur. Karadeni• 
limanlannclan bu yıl rekolteainin y\ia

de Mlıte•inin ilaraç edilcliii tahmia .. 
lunmaktadD'. 

Üç ayda satılan elmalar 
Memleketimizden, eyHil, birinci 

tetrin •e ikinci tepin aylan ~de 

muhtelif memleketlere 349.142 kilo 
elma ihraç edilmlıtir. Elmala~z i
çin en büyük müıteri Filiıtindir. 

lJl.US'11n romı{nı: 

Kırmızı Zanbak 

cü gibi gelen bir saattenberi burada btkli
yorum. Çıkmamanız lbmıdı. Sizi burada bu
lamamak beni şaşırttı ve Umidsizliğe düşür
dii. 
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Milletlerin hayatı, Allahm gözü önün
de sararan hasaddadır; kara ağaçlara tırma
nan asmalardadır, meyva bahçelerindeki a
ğaçların yemişlerini yıkayan gök yüzünün 
gülümseyişlerinde ve göz yaşlanndadır. 

Madam Marten'le Döşanr prensin şiv .. 
sindeki beklenilmez samimiliğe tattılar. 

Prens ilave etti: 

o 

- Ben kıralı severim. Sadakatimi ıemı. 
edebilirim. Fakat llöylillerin haline karp da 
duyguluyum. l FR.ANS 

Yazan: .Anato. . Nasuhi BAYDAR 
Türkçey• çevıren. • . 

.. .. Şulet'in dındar bır 
_ Oh ı darling, l't{osyko bul etmiyorsunuz? 

neden a .. llik insan olduğunu k ok zevk ve guze 
Neden? !nanm~kt~ ~furfer. Eğer Mösyö Ş~
vardır. Bunu şaırle dı 

0 
hayran olunacak şı· 

let'te iman olmasaY 
irleri yazamazdı. sizin de imanınız var 

- Ya siz yavrum, 
mı? ilaha da hanın söıle· 

- Oh! Evet. ben a 
rine de inanırım. aklar da, beyaz tül-

. da sanc k b 1 Şimdı. sayvan ' kıvnmlannda ay o -
ler de yokuşlu yolun ,. rıplak kafasında 

k şulet ın .., . 
muşlardı. Fa at huzmeler şeklınde par-
mum alevinin altın d 
tadığı hal3 görünüyor ~İnız başına bahçede 

Döşartr bu sırada, y · 'lk ıstırab-
ı nu sevmenın ı 

bekJiyordu. Terez 0ö-u ~araçanm parmaklığı-
lanm duymuş oldu~ M' Bel gelecek olan 
na dayanmış buldu._ ~:ği y~ri prensle bir
~.anı kulede yerleşur:evvi.lisini, bir an için, 
hkte ararken ] ak da na Ötürdü. 
c:an salkımla~!1 altı g beni bahçede bekli-

G 1 Ceglm zan1an .. ıa·· .. - e e . . . s · · bana o unı-
~ ·n.Y.inizi vadetmıştınız. tzı , 

Tercz, istasyona giunek zorunda kalmış 
olduğunu ve Mis Bel'in de kendisini arabası
na abp getirmiş olduğunu müphem surette 
anlattı. 

Jak onu böyle kaygılı bir yüzle karşıla
mış olmasından dolayı özür diledi. Fakat 
onu her şey ürkütüyordu. Saadetinden kor
kuyordu. 

Sofraya çoktan oturmuşlardı ki Şulet es. 
ki bir satir suratı ile içeri girdi; fosforlu gıöz
lerinde korkunç bir neşe parıldıyordu. As
siz'den döndüğünden beri yalnız ufak tefek 
adamlarla bir arada yaşıyor, bütün gün oros
pular ve işçilerle birlikte Kiyanti şarabı i~i
yor ve onlara neşe ve ismeti, İsa'run pey
gamberliğini ve yakında vergi ile askerlik 
hizmetinin kalkacağını öğretiyordu. Alay
dan sonra Romalılardan kalma tiyatronun 
yıkılan arasında bir takım serserileri başı
na tophyarak onlara fransız ve toskana dil
lennin de karıştığı bir latince ile varz ver
mişti ki şimdi de tekrarla."llaktan zevk alı
yordu: 

- Kırallar, senatöder ve hakimler dedi
ler ki: 44Milletlerin hayatı bizdedir." İmdi 
onlar yalan söyliyorlar: "ben beşiğim" diyen 
tabut gibidirler. 

"O, zenginler ve kudretliler taraf mdan 
kudretin ve zenginliğin muhafazası için ya· 
pılmış olan kanunlarda değillerdir. 

"Kıralhklar ve cumuriyetler ileri gelen
leri kitablanna halk hukukunun harb huku
ku olduğunu koymuşlardır. Ve onlar şidde· 
ti methetmişlerdir. Ve onlar fatihleri tebcil 
etmekte, ve umumi meydanlarda muzaffer 
insanla ata heykeller dikmektedirler. Fakat 
hak öldürmek değildir: bunun içindir ki adil 
kur'a numarasını sandıktan çekmiyecektir. 
Hak, kıralhklar ve cumuriyetler üzerinde 
yükselmiş olan hükümdarın çılgınlığını ve 
cinayetlerini beslemek demek değildir: Bu. 
nun içindir ki adil vergi venniyecektir ve 
aşarcılara para ödemiyecektir. Çalışmasının 
meyvalanndan rahatça faydalanacak, ve ek
tiği buğdayla ekmek yapacak. ve budadığı 
agaclann yemişlerini yiyecektir." 

Prens Albertinelli ciddiğ bir tavurla: 
- Ah, Mösyö Şulet, dedi, maliyenin emip 

bitirdiği o güzel, bahtsız köylerimizin hali
ne ilgilenmekte pek haklısınız. Saf gelirinin 
yüzde otuz Uçünü vergi olarak veren bir top
raktan ne fayda beklenebilir? Toprağın sa
hibi de ona hizmet edenler de hep aşarcıla
ra yemlik olmaktadırlar. 

- İşin ?o.ğrusu ıu idi_ ki prena, çelik gibi 
yumuşak hır ınadla. tek bir gaye güdüyordaı 
bu da, kıra) Viktor Emanüel'in emir zabiti o. 
lan babası prens Karlo tarafmdan dörtte a,. 
çü mürabahacılarm eline geçmif olarak ı.. 
rakılan Kazentino çiftliğini yeniden km
maktı. Zahiri gevşekliii inadım gizliyordq. 
Onda yalntı faydab ve hayat menfaatlerine 
t~~cih edilmiş ~~urlar v~~L Toakanada bl. 
yuk toprak sahıbi ohnak ıçJndir ki tablo sa. 
tıcdığı etmiş, sarayının ünlü tavanlanm kaa 
ç~k o~.arak satmış~ geçkin kadınlara hoş g8-
runmuş ve en son, para kazanmakta ve ey 
idare etmekte meharetli bildiği Mis Bel ile 
evlenmeğe kalkısmıştı. Toprağı ve köylüle
ri ciddiğ olarak seviyordu. Şulet'in yan an
ladığı .a!eşli sözleri onda bu sevgiyi hareke
t~ g~tırıyordu. Ve böylece düşüncesini de 
soylıyordu: 

• - Toprak sahibi ile ona hizmet edenle
nn ay1erlen sayıldıktan bir mem1ekettc bi• 
ri.n~ alın yazısı ötekinin elindedir. Maliye 
hızı s?yuyor. Halbuki çiftçilerimiz ne kah~ 
man msanlardır. Toprağı siirmek işinde on
lar dünyanın en mükemmel adamlandır. 

• (Sonu var1 
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TOKAT 
S EH J~ i ., 

Tokat, Cumur;yetin yeniden kurduğu bir şehirdir. Bol su, bol 
ağaç, verimli toprak ve güz.el bir tabiatin gelişme ve bayındırlaştırma 
imkanlarım cömertçe ııerdiği Tc1kat'ın son beş yıl içinde aldığı yeni 
hüviyet onu evelce bilenleri hayrete dütürecek kadar geniıtir. 

ULLS 22 lLKKANUN 19SG ?.\~.\fl 

Bu yazı, Anaclolunun ortaıındn cumuriyetin ölmez. bir eıeri olarak 
yiilrıelen yeni Tokcıt'ı tanıtmaya çalı§maktaclrr. 

Geniı, düz.~Ün caddelerde beton binalar yeıil bir şaha üzerine kurulmaktadır. Curnuri,-et burada bir kulüb~ yıjtna 
üzerine modern ile bayındır bir feltir lturmalrtadır. 

., Şimali Orta Anadolunun, havaıı, 

\abiati, verimli topraklariyle her tür-
1\i ııeliımeye müsaid olan bu güzel ıe· 
lliri, aon yıllarda bütün hıziyle yük
telmeye ve bayındırlafmaya doğru 

röaeldi. Yurdun bu köıesi, yakın bir 
felecekte kazanacağı önemli varlığın 
klerini daha ıimdiden belirtmekte ve 

iM olacaiını açıkça göstermektedir. 

TOK '\T 

Adını çok eski bir türk boyundan, 
(Togayitler) den alan Tokat, tarihin 
kaydettiği en eıki devirlerden kalma 
ltir ıehirdir. Geçmiı zamanlarda çe• 
ıidli istilalar gören, elden ele geçen 
Tokat, birçok değişikliklere uğra

makla beraber, coğrafi vaziyeti do· 
layısiyle her devirde Önemini koru• 
lftUftur. Yeşil ırmağın kolu olan To· 
sanlı çayının geniş bir vadisinde ku· 
nılmuş olan bu eski §ehir, etilerden 
l,aşlıyarak, Selçuk ve Osmanlı türk· 
lerine kadar, geçirdiği her devirden 
kalan birçok abideler saklamaktadır. 

Bu değerli abide ve eserlerle her 
teyden Önce zengin bir tarih müzesi 

-i>lan Tokat, birinci derecede turist 
tehri olabilecek kabiliyettedir. BugÜ· 
c"e kadar diptiri ya§ıyan abidelerin
fien ba,ka, köylerinde bile bol bol 
•aray, mabed harabeleri, hüyükleri, 
~ökme tepeleri vaı·dır. Tarlasını sü
rerken, eski paralar, çini parçaları, 
..-errner sütunlar bulan köylüler pek 
toktur. Toprağınm altı, Üstü bu ka
aar 2engin bir tarihle taşan Tokat, 
ne yazık ki henüz tam değeriyle ta· 

ı"nmamıştır. 

\I \llSllt 

Sulak, verimli topraklarında türlü 
mahsuller bol bol yetişir. Buğday, ar
pa gibi, Anadolunun her yanında ye

tiıen mahsuller, Tokat ikliminin de 
ba!lıca verimlerinden olduğu gibi, a
sıl hususiyeti, tütün, afyon, prinç, ba
clem, mehlep, kestane, üzüm, nar v~ 

en yüksek kalitede yemigler verme
sinde görülur. Meyva bahçelerinde 
elmanın, armudun, şeftalinin, cevi
zin onbeş, yirmi ç~şidine rastlanır. 

5on zamanlarda başlıyan pamuk eki
mi de Tokat'a önemli bir gelir yolu 
açacağını müjdelemektedir. Hele 

rurhalda kurulan büyük şeker fab

rikasiyle pancarcılık memleketin her 
ranında geniş ölçüde yayılmıştır. Bu 
bakımdan Tokadın ekonomik duru
mu gün geçtikçe düzelmekte, halkın 
ve köylünün refahı artmaktadır. 

~ElllRCll.IK 
Tokıuhn bayındırlık projesi yapıl • 

dıktan sonra, bir yandan sıhi ve asri 
ihtiyaçlar gerçeklenirken, diier yan• 
dan eıki ve değerli anıtları yıkılmak· 
tan kurtarmaya çalıtıldr. Bugün To
•~adın. Ankara Nümune Haataneıi ör-

Tok ad tn çevresindeki çağlıyan
lardan biri 

nek tutularak yapılmı§ güzel ve ge
niş bir sağlık yurdu, modern bir mez· 
bahası vardır. Vali konağı olarak 
yaptırılan güzel kurağ, C. H. P. ne 
verildi ve Halkevi oldu. 

Bir taraftan iyi su, elektrik gibi ha· 
yati ve medeni ihtiyaçlar karıılanır· 
ken, bir taraftan da düzgün ve ge
niı caddeler açılarak 4ehre zevkli, 
alımlı bir görünü§ verildi. Su ile işli
yen kuvvetli bir elektrik santralı ku· 
rularak şehir aydınlatıldı. iyi suyun 
da proj~ai hazırlanarak tesiaata baş· 
landı. 

ATATllRK AHlDESl 
Cumuriyet alanında geçen yıl di· 

kilen Atatürk abidesi Tokadlılarm 

sevineceği ve övüneceği bir güzelHk
tedir. Atatürk'ün süel üniforma ile 
ayakta söylev verir bir pozda yapılan 
tunç heykeli, granit bir temel Üzerine 
dikildi ve altına, Atatürk'ün şu söz
leri kazılı bulunan gene tunçtan bir 
levha yerleştirildi: 

"Ey türk genci!,. 

"Birinci vaz.ilen, türk istiklalini, 
türk cumuriyetini ilelebed muhafaza 
ve müdafaa etmektir. Muhtaç oldu· 
ğun kudret, damarlarındaki asil kan· 
da mevcuddur.,, 

"20-10-1927 ATATURK" 

Cumurluk rejimini, türk devrimini, 
bu yüksek sözlerin anlattığı ödevi ba· 
şarmak yolunda harcanacak emekle-

l' E 1" l 

rin topu mahıyetmde anlıyan Tokad 
halkr, Atatürk'ün bu iıaretinden her 
aün yeni bir hız almakta, gösterdiii 
ülküye varmak uğrunda var güçleriy
le çalı,maktadırlar. 

YOJ .. LAR 

Tokad, kazalarına yeni ve çok düz· 
ıün ıoselerle bağlıdır. Vilayet içinde 
dolaşanlar, yollarda, dönemeçlerde, 
ayrım noktalarında kartılathkları çe
ıidli işaretleri, beton amele kulübele· 
rini, yol ve mesafe gösteren levhala
rı gördükçe bayındır bir memlekette 
gezdiklerini derhal anlarlar. Tokadı 
Samsun - Haydarpaşa demiryoluna 
bağlıyan Turhal istasyonu, ~ehre 

kırk beş kilometre uzaklıktadır. Böy· 
le olmakla beraber, günde iki sefer 
yapan ve yolların güzelliği dolayı 

gür ağaç Tokatrın llu•uıiyet• 
lerinden biridir. 

siyle bu mesafeyi bir aaatte alan oto
büsler, Tokadın demiryoluna uzaklı· 
ğını duyurmamaktadır. 

KUi.TOR 

Biri Tokad'da, biri Zile'de olmak 
üzere vilayette iki orta okul var. To• 
kad orta okulunun talebe sayısı dört 
yüzü bulmakta ve her yıl artmakta· 
dır. Burayı bitiren geneler, Jise tahsİ· 
li görmek için Sıvaı, Samsun ve lstan· 
bula gitmek zorunda kalıyorlar. Bu 
yüzden Tokad'da bir lise açılması ke· 

sin ihtiyaç halindedir. 

Vilayetin 77 ilk okulunda bugün 
180 öğretmen çalışmakta ve 8786 ço• 
cuk tahsil görmektedir. Okul yapıla· 
rının betonlaştrrılmaaı, planlı ve aÜ· 
rekli bir çalıtma ile gerçekleıirken, 
en uzak ve bucak köylerde bile okul 
Y'-Pma~ ve açmak için de ayrıca ui· 

raıılmaktadır. Geçen yıl cumuriyet 
bayramında temelleri atılan dört bü
yük okulun yapıları bitmek Üzeredir. 

HAI.KEY1 
C. H. P. batkanı doktor Remzi 

Topçam'ın anlayıfh ve kavrayışlı yÖ· 
netimi altında çalışan Halkevi, mem
lekette çok değerli ve faydalı işler 

görmektedir. Müzik kolu, halkın ku· 
lağım yeni nağme ve duygulara alış
tırırken, temsil kolu da sık ıık seçme 
piyesleri göatererek genel zevki yük· 

l 
seltmektedir. Yayım kolu, üçüncü ya
fına basan "Yeni Tokad" dergisini 
çıkarmakta ve köylülere parasız da
ğıtmaktadır. Diğer kollar da kendi 
alanlarında, halka ve memlekete fay. 
dalı olmaya çalı§ıyorlar. 

MÜZE VE KIT BS \H \ YtAfH 
Biri Tokad'da biri Zilede olmak 

Üzere vilayetin iki umumi kitab sara· 
yı vardır. Tokad'daki saray, Selçuki· 
lerden kalma (Gök Medrese) adlı es· 
ki ve güzel yapıda yerleştirilmiştir. 

Kitabsarayına bağlı müzede, Tokad'· 
da bulunmu§ birçok eski izerler var. 
Tarih bakımından yüksek değer taşı· 
yan bu izerler, kolleksiyonlar, güzel 
bir tasnifle dizilmiş bulunmakta ve 
titizlikle korunmaktadır. 

Cevat ZEREN 

Bu satırlar içinde büyük adımlarla 

T oltatta değerli tarih eserlerine 
rastlaruıbilir. 

bayındırlaıdıiı görülen T okatın yanı 
batındaki Turhal ıeker fabrikası pan 
car tarlalanru tchrin civarına kadar ıok- ı 
muttur. Tokad'ın çalıtkan valiainin çiz· 
diği bayındırlık prorramının memleke· 

Soldan .ağa doiru: Yeni temeli atılan 16 sınıllı bir 
okul binaaı, lıoıu yerniden bir Jııaım, yeni açılan cad· 

Altta soldan Mi• doiru: 41 bin liraya çılıracak olan 
yeni bir okulun temelleri: Kelltit ırmaiı üserimlelti Zi-

• delerden biri, yeni yapılan aailık yurdu, halkevi bina· 
sı. Solda ortada: Meydan okul binasının temeli. 

di köprüaü, anıır depoıu, yeni me~baha, lıoıu yeri. 
Safda ortada: Ha1Ja kurumu binası. 

·- ------- -- --

le getirdiği genlik, üç dört sene evel bıa· 
rayı tanıyanların şimdi karıılaıtıklan 

manzaradan duydukları takdir ve hay .. 
retle anlaıılıyor. 

Şehri ı!ığa kavuşturacak ve sınai İn· 
ki~afına yardım edecek olan elektrik 
fabrik.uının inıaatınm ay sonuna ka
dar biteceği umulmaktadır. 

Y e~il Irmağın sağ yakasınc•a Ge7.il -
tik mevkiindc geniş bir sahanın at ko -
fUSU yeri için yapılan istimlaki ilerle· 
miştit. 

Suları bol '>imasına rağmen evdea 
eve geçmesi dolayısiyle pislenen ve içil
meyen Ak ve Kara sular yeı·ine 140 bin 
lira kadaı bir para aarfiyle Çördük mem
ba suyunun şehre k"ldar akıtılmılsrna ça
lışılmaktadır. 

Bütün bu yapılanlar, Atatürk Türki
yesinde örnek ve bayındır bir Tokad ya. 
ratabilmek için harcanan emeklerin yal
nız bir kısımdır. Anadolunun ortosınd 
yi.ikıelen bu yeni şehir ynkın bir istik
balde .ivünebilcceğimiz bir vilayetimiz 
olacaktır . 

Tokad, hemen hemen Türkiye'nin en 
bol ve çeşidli meyva yetiştiren köıele .. 
rinden biridir. Demiryo!.,.nun yanı baıı
na Turhal 'a kadar uzanması, ve meyva 
ihracatımızın günden güne artması, To-

h.ıu'a bJ bakımdan da gcnİ:t l · \al 
vadetmektedir. Bir kelime ile Tokad. ay. 
dın ve .nutlu bir yarına bakmaktadır. 

Tokat'la ş0syal hayat gün geçtikçe 
inkiıaf etmektedir. Yeni yapılan hal· 
kevi binası ıehrin en fazla alaka gö· 
ren toplantı yeri olmuştur. Halkevi re• 
ialiğinin hazırladığı toplantılar, kon

feranslar, müsamereler, halkevini 
memleket gençliğinin çatısından ay

rılmıyacağı bir ne§e ve eğlence yu
vası yapmıgtır. 

Tokat'lılar yaradılışta çalışka~ 

zeki ve müteıebbis insanlardır. Mem

lekette tasarruf terbiyesi kendi ken· 

dine inkişaf etmİ§tİr. HaJk da verimli 

bir toprağın ve refahın verdiği bir ruh 
asaleti ve cömertlik vardır. 

Halkta okumaya karşı büyük bir 

arzu vardır. Millet mektepleri bura

da çok muvaffak olmuştur. flk mek

tepler bugün ihtiyaca kafi gelme

mektedir. Bu itibarla 16 sınıflı ve 41 

bin lira ke~if bedelli güzel bir mek· 

tep binası yapılmaya baglanmıştır. 

Tokat yakın vilayetler içinde en taz

la gazete ve mecmua sarfeden bir vi. 
layet merkezimiT.dir. 

Ankaradan çok uzak olmayan wı 
cidden görülmeye değer bir yurd kö· 
ıeai olan Tokat müsait fırsatlarda 

ankaralılar için :zevkli bir yı;~uhık 
yeri olabilir. 
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Aı·azi ve bina verg·ler· 
l{anır tav bu vergileri lııı ··~~i -~clarcle, ·e 

t ~r~,: >dcıı proje} · yar1ıı goruşecek 
( Bailı J. cı sayzfada) 

_ b ı... tarının verdlldert K ... l ur ,...,.n. 
n5 ve u zırladığı raporda, pro 

izahattan sonra ha . 1 . ö -
• • ki"'-. den al nan nctıce crı t y 
JCOUl tet "'" 
1 1 tmnktadır: ece an n u·ı ile bina ve 

H ··kü"mct bu tcıuı .. ı - u . 
• ı"darelerc öevrı •1 • • hususı 

ar.ız.İ vergı crının mahalli ver İ· 
'I • n tamamen • 

v bu •ercı erı . 1 muamelc!erı.1ı.1 
1 r arasına konınnsıy e kil"tı • 

olncnğına ve tcş a 
lı:ola}laştınlmı~ • .' . bulunmııktl\ 

. k" f d .. ccgme kanı 
mn ın .ı§a e ~ b 1 olacak va· 

·ıeride ası • dır l<i, bu suretle ı mahalline kalmıt 
ridat fazlası ı.amamen 

'bulunacaktır. . . b knyn. k-
• • darelcrımız u 

2 - HuSlJsı ı .. .. elirleri., mu · 
'---·'olan bugunku g 

aa,.ruı.n oaau 1· b hesnblannın 
• b" 934 ma ı yı amo~tı ıtcn . -re mah-

. l -- '· netic:elerıne go t tlnk O Ul\2lca& 

hu bulundunnnktadır. 
·1 esaslar ıunlar 

Projede tesbit edı en 

dır: .1 "nden vİ· • arazi vergı erı 
A - Bına ve 1 n 

• tefrik 0 una 
li yet hususi idarelerıne .

1 
·
1
n hazine 

b vergı er 
laiuclere ilaveten u b "dare· 

ı ile birlikte u ı 
hıisesi de bakayas ukabil ka· 

k L;ıa)ıta ve buna m 
lerc hıra ım . "d bu ida • 

·ıerıne aı 
ıranç ve hayvan veraı ·ıe birlik· 

. e bakayası ' 
relerin hiaselera gen ld - nclaıa 

Inıakta o ıı gu 
hazinece alıkoını . 1 an his" • r 

• ile gerı a an • 
devrolunan vergı ek her vili· 

'- t tan ve ger arasında gt:rea op l lııcak (ark· 
• • l h aleyhte hası o a·· yet ıçın e ve . k esası u • 

" kah"l tedıye etme ları mute ı en apılması· 
" ··1 .. bunun ber şene y • 

!Unu muş ve ğında• ne! ~-
na imkan basd olaJOIYaca b kati.in· r ılı hesa l 
leri alınan 193-4 ma 1 Y mahsus o1'" ' 
deki rakamlar bir defaya_ 

üzere her sene için bu muameleye eı.aıı 

tutulmuştur · 
B - Bundan baıka şimdiye kadat bu 

varidat, her türlü masrafları maliye büd· 
çesinden tediye edilmek suı·etiylc ciba· 
yet edilmekte olducuna binaen hi~ • 
metin hususi idarelere devri münasebet 
tile gene 1934 senesindeki vaziyete g:ire

Ma1iye Vekaleti büdçcsinden bani rn 
maaş ve mnııral kar§ılıklannın husuııi 

idarelere ödenmesi ve mütehauıs me • 
murlano §ahaan ve mükteııeb hakları 

mahfuz knlınalıı suretiyle bu idarelere 
devri kabul edilmiştir. 

Bu husuııta hcniiz elde lcati rakam -
!ar yokttn da 1934 hesabına dair verilen 
tnln·ibi rnkam1ara göre bu layiha ile d
bayeti hususi idarelere devrolunan ver
gi tahsilatının 20 milyon liraya vardığı 
ve bundan belcdi)·e tayyare ve ;.ı:İraot 

banknııı hindcri çıkarıldıktan sonrn buh
ran vergiııiyle b~rabcr 18 milyon liranın 
husus idarelere kalacağı tahmin edil -
mcktedir . 

Yukarda ıöylenen masraf karşJığs 

da dahil olmak lİ2ere hazinenin 1-Kuo&İ 

idarelere ba mübadele neticesinde borç
lu kaine.ağı tahmin edildiğinden Maliye 
V ekalcti büdçesinde husıı~i idarelCJ'in 
müt~baki alacağını knJ"1ılamak Ü7ere oi~ 

fasıl açılması "e bu fasla her sene yulıu

da söylenen esaı.a göre tesbit edilecek 
tah5iaatan konması Tnuvafılı görülmüş • 
tür.,, 

Büdce koınis:ronu hükümet ve mı.ıht&
lit komisyonca kabul edilen muaddel P'«>

jenin bütün esasfunnı kabul etmi1 ve 
yalnız §ekil ve ibare değİ§iklilderi yap· 
nnştır . 

DAGINIK DIŞ HABERLER 
• • of'rcıtltın 

Hovtt?r 11111hal11n • 
. rıkardıyor. 

,.- poı· direk. 
Sofya, 21 (A:A) - S:fya ınu

örlüğü Royter •.J8J1$1Ilm inin 24 ilk· 
b• • ~-- t tezkere! . 
ınne 1.KillUe w• • e yenileneml • 

kanunda bit~! v ~ ba _-
-· • L!l.l!~Tr. l>1' ~·· btr 

yecıegım UIMMl"uaor- clirektörlügu 
lmnlığmdaki basın bir tezkere 
a...A •• evel aynı aytara aha uzun 
... ~ gun • t nda d 
yolhyarak Bulgarıs a olDllYa • 

'"dd t kalmasıruD uygun mu e 'ld" . ti. 
cağını kendisine bı ırnJJf 

'kast tltll"tısı 
flul"arisuında sur · 

l'> • M )ıkeme 
Sofya, 21 (A.A.) - nabundan 

3 ilk teşrin süikastçılarını a çekli-
. 1· J ede ıorguy sonra gız ı ce s . . 

. k erınıştır. melerıne arar v d" hakkın-
Damyan Velçef ken ~aıniyle 

daki ithanıl~a ~şıdia etmiş ve 
suçsuz oldugunu ~~ i te1ı1yize çı
mahkemenin ken_dı••:ulunduğunu 
karacağına kanı 
söylemiştir. 

oltlıı 
llir vapurd11 ımtlanıtı 

- 21 (A.A.)-
Santos - Berezıiya, J veç ban-

Burada demirli bulunan 'da infi-
1 B . . vapurıın B" dıra ı rıtta.mne bataaııtır· ır 

lak olmuıtur. Vapur daki bir 
•- k" . ··ı - t-r Rıhtım aaç ışı o muş u · ğraIDıştır. 

kaç antrepe hasa~a ~ ç aınele 
Rıhtım üzerinde bır a 
varalanmıştır · 

. "·adli ~alyapın Japon" 
• r.tetbtır 11\U-

Londra, 21 (A.A.) - gitJIÜttİr• 
wanni, Şalyapin JaponY•ya 

. ı· -;"'le "'u•"-·eıler bır. ıg 
-J - Sovyetler 

Moakon, 21 (A.A:>
1 

ik cwnw-i· 
L· 1··· • k "tesi bır eıı 
'uır ıgı ıcra omı ' . deki par· 

"f bölgelerın Jetlerin muhteli ıarınm 38 
ti Ye diğer Sovyet kUJ'UJOd ki ınuvaf • 
id . . . t m a1anın a 

arecıaını, arı d 
1 

yı Lenin ni~nıy· 
fakiyetlerinden ° a 
in mükiıfatlandırmt§l1T· 

b" uıbfo 3 000 isı.erlim! ır R ssam 
L~ndra, 21 (A.A.) da ~ayalı 

Franc H.al.s'~. Hollan bir tablosu 
aahnelerım gostere~ ı "liz lira· 

d ·ı .. bın ngı ınüzaye e ı e uç 
a1na satılmıttır. d geçen 

1 l an a arrı, • • Bu tab oyu sa bir eskicı 
ikinci kanunda ta~fo~ lirasına 
dükkanından üç Jngı ız 
s.atm almışlrr. 

Hofmula - .-t meri/m Iİt•t1reı 
llnlUfmtl.'fl. 

Vaşington, 21 (A.A) - Holaıa.. 

da - Amerika yeni ticaret andlaş -
ması l şub&tta meriyete geçmekte
dir. Aynı zamanda Holanda Hindia
tanı için de muteber olan hu andf8.§
ma en fazla mÜ!aadeye muhal' <>lan 
devlet hükmünü ihtiva etmektedir. 

Giinıüş Jhıtı 

Nevyork, 21 (A.A.) - lthal 
edilen külçe gümüşün fiyatı 51.75 
senle dütmüştür. 10/ 10/ 934'den. 
beri kaydedilen en a§ağı fiyat bu
dur. 

Pol Burji luısta 
Pari5, 21 (A.A.) - Mc,bur TO· 

ınancı D'lUharnr Pol Burje c;ok ağtr 

hnatadır. 

Fronsız - Çek lwı·a mulroucle~ i 

Paris, 21 (A.A) - Senato dıf ko
misyonu fransı:z. - çek hava muka -
velesinin taadiki hakkındaki gene • 
raJ Burjua'om r:a.ponmu tasvip .et -
mi~. 

[)e1ıi~ kon/er.unu nı Fransa 

Paris, 21 (A.A) -- Denü; bakam 
B. Pietri bahriye encümeninde lon
dra deni2. müZ11keNleri hakkında iza
hat verroi'§tir. Encümen FranAnm 
ancak kısa bir müddet için bir and
Jaıma iJe ~bileceği •e Vapng 
ton mukavelesinde olduğu gibi de -
niz silahlarmm tahdidini b.bul ede
miy~ d~nde bulunmuş -
tur. 

Bob TTUl(ları 

Paris,21 (A.A.) - Kanada,b 
hoksör Lu Bruyar, on beş den-~de 
sayı hesabile Be)çika'b Güsta"f 
Rot'u yenmiştir. 

Bu maç, orta siklet dünya p.m
piyonluğu için, F;ama M~I 
T!l'e kartı bir rakip bulmak ı in 
yapılmıştır. 

Rir tayyare rel:oru. 

Paris 21 (AA) - Tayyareci 
Gein ve' Robert on bin kilo~ 
iki gün, dokuz saat ~ ~ ~-a 
da !katederek Tanananv e gelmiş. 
1el' ve bu suretle eski Paris - Tana.
nariv rekorunu 27 saat faltda kır -
mıı)arda .. 

İnhisarların 
Atış poligonu yann 

açılıyor 

Memleketimizde ilk defa olarak 
Ankarada İnhisarlar idaresince bir 
abf 1>9ligonu kurulmuştur. Spor sa
hası için ayrılan yerde ve şehrin mer 
kezine en yakın mesafede kurulan 
bu poligon memleketimiz için bir 
yeniliktir. Poligon milli ve milletler 
arası atış müsabakalan da yapıla

bilecek şekildedir. Konforu ve atış 
hususundaki mükemmel teçhizatı 

itibariyle bu poligon, halkın atıa • 
lık ihtiyacını iyi bir surette karşıla • 
maktadır. Poligonda av silahlariyle, 
tabanca ile \'e askeri silahlarla atış 
yapmak mümkün o1acağr gibi atı .. 
cılıkta meleke ve mümareseyi artrr-

ma'k için nişan tabanca ve tüf ekle
ri de vardır. Halka burada sablacak 
fişeklerden inhisarlar idaresi bir ka
zanç gözetmemiştir. 

Yabancı ülkelerde avcılık ve atı
cılık en nazik bir spor şubesi haline 

gelmiftir. HaJkmurm bu husustaki 
fıtri kabiliyeti ise malfundur. Bu 
kabiliyetin inkiıafı yolunda gençli • 
ğin muhtaç olduğu vasıtalan bütün 
teferriiatiyle temin eden poligonun 
Ankara gençleri tarafından çok rağ
bet göreceğinden emin olabiliriz. 

Poligon yarın saat 8 dm itıba.ren 
meraklıların istif ad esine açık bulwı
dunılacakbr. 

Üniversite hakkında bir 
kanun projesi 

Sıığlık ve aoayal yardım ba.kanbiı 
latanbu1 ünivereite&inin muva2enei U• 

mumiyeye ahomaaına dair olan 'lıtaou• 
nun 3 üncü maddeıino bir fıkra ek
lenmesi hakkında bir kanun liiyihaM 
haztrlanuıtır. Bakanlık bu Jiyibamn 

b hı uciheaind bü ün nan 
devletçe temin edilmekte olan talebe
lerin tedris Ücretleri gibi üca-et q 

masrafların da alınmamasmın doğru 
olduğunu ve bu &eheble Jayihanm ha
zırlandığını tnarih etmektedir. Kamu
laya teklif edilecek kanun fıkrau ıu. 
dur: 

"Ancak bütün masrafları d~.ıçe 
temin edilerek üniversitede tahsil e
den ley:1i tıb talebe "e leyli ebe taleb 
yurdları talebeai için üniversite tedria 
ücretleri, imtihan, kayıd ve f'. K. T. 
tudikna.me harçları ve li.boratvvaT 
maaTaflan almmaz. Yalnız §ehadet· 
nam (diploma) ve ıuret harçları ta
lebenin keııdi.ainden almır.,. 

Çocuk Esirgeme Kuru

munun kutlama 

telgrafları 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mtr• 
kezi tarafından hazırlanan v ameli 
ıhusuai)-ede Viyanada bastırılan bu 
çok zarif ve aüslü .,Lüks" telgraf kiı
ğrtları her telgraf merke2inde bulun
maktadır. Kutlama telgr&fm.ızm bu 
aüalü kağıdla muhatabımza nrilme· 
aini iateraeı:Uz, telgraf müa.,,eddeainin 
bir köıeame uLüka" kelimesini yaz
manız ve telgnf paraaında.n aynca 
15 kunı§ fazla vermeniz yeter. B1I ki
jıcll&nD geliri tamamen JTUdamuzun 
yoluul yavnalarmın baknnma &Jnl
mııtır. Kutlma telgrafmızı bu aüdü 
kağıdJa alan muhatabınızın fazla se
vinç duyacağına ve :zarafetini~e bülı
medeceğine §Üphe yoktur. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezinden 
Mısır ma rif veza:retinde Bay 

M. Calilettin her yıl olduğu gibi 
bu yıl da şeker bayramı hediyesi 
olarak yoksul yavrulara harcan

mak ü2ere kurumumuza iki tngi
Jiz lirası veritte buJunmuştur. 

Kurumumuza k rşı da.ima göt.
termek oldukları yüksek ilgi v 1 
yardımlardan ötürü gend meTke- !I 
zimiz derin teşekkürlerini .s.unar. 

RANSA 
ena v ~ parlaıııento 

( Ba§ı 1. İnci say/ada) 

ve reylerin tasnifi oldukce heycan
lı olduğunu yazmaktadır. 

Popüler diyor ki: 
''Paris planını imzalıyan iki ki

tiden biri ölmüştür. Halbuki B. 
Laval'in meauliyeti, Sir Samuel 
Hor'ınkinden daha da ağırdır. Zi
ra, kendisi, evrensel vicdanın red 
ve takbih ettiği bir eserin hakiki 
müessiridir. 

Kar§ılıklı yardım temini mak. 
n.diyle lngiltere'nin Akdeniz dev
letlerine baş vurmuş olması do
layisiy)e Övr gazetesi şu mütalea
yı yürütüyor. 

"İngiltere bu teşebbüsünde ta
mamiyle muvaffak olmuşbır. fngi
liz ve Fransız hükümetleri, lta1-
ya'nın da.ha timdiden aldığı du
rumu gözet.erek, petrol hakkında
ki zecri tetbir!eri tatbik etmezden 
önce her §eyi tamamlamak arzu
sundadırlar. Bu sulhçu gö teri, 
Londra ve Pari•zimamdarlannrn 
nau.nnda, timdiye kadar ltal,; a•ya 
ka111 yapılmış olan bütün tezahür
lerden daha d müe.uir olacakbr. 
Fransız resm[ çevenleri, ltalya'nm, 
anlatılmaz durumundan ıon dere
ce gayı-i memnundurlar.'' 

miizal eı· 
B. Bahhin..in ~w~ımatı ı tr.tfmıla. 

Paris, 21 (A.A.) - Jurnal ga
zetesi ile diğer baZT ?aris g:ızete
leri, B. Ba)d "n'in 2ecri letbirle
rin tatbikinde ingilterenin yalnız 
kaldığı hakkındaki beranaeını p
rotesto etmekte ve fransa} a tevcih 
edilmiş olan bu muahaz nin hak
sız olduğunu bild" rmekt dirler. 
Fransa, Ulletl r cemiy ti a:z.nsı 
sıfatile olan \•azifelerinde ku ur 
etmemiştir. 

Jurnal gazae!İ, İngiltere'nin , 
filosunu seferberlik yapmadan haı
rekete etirebileceğini, Fransa' 
nın ise par}emtlntonun knrarmı 
aldıktan ronrn yapılacak ol 11 bir 
seferberlikten önee bunu yapama
yacağını hiEdıriyor . 

Rir fıann: mf?bıı•wımı 
Tt8< e -;; cal:ri r 

P ri , 21 ~A.A.) - Cumuri et
çi federasyona mensub mebus Ta
ittinger, Frarısanrn İngiltere e İ
talya ile b&ğlnrmın mu haf aza e
dilmesi i~m hülnimetin ne gibi ted
birler alacagı haldunda bir isti
zah takriri verecektir. B. T ittin
ger bu takririu 27 ilkkar!u..wıda mü
zakere edilece olan diğeı takrir
lere ili e edilmeini İslemİJtİJ'. 

adir gecesi ,e ha ram ei·&,~--··_ 
Diyanet işleri Reisliğinden: 

Wıll;UUIUHID pazu aünG alqa lnJ (pau.rte 
«Ü d Bayram o 

D. 
~e 

BİR AŞK GıECESİ 

m. 

1936 Yılbaşı Hava kurumu 

Büyük piya11gosu 

büyük ikrami esi 500,000 liradır. 

Ayrıcaı 200.000, 
30.000, 25.000. 

100. 
20. 

JİJ'alık ikramiyelerle (üç) adet 

lirahk mükafat ~ardır 

). 4 . 

o . 10.000 

]00t000 

Keşide: Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Bil tler: (2.5)~ (5) \t: (10) lira!ıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen bil etinizi alınız.. .. 

J an darı ıa ·en l .............. ut· nlı~ 
~ 

' ııkara . atın alınakom · nundau: 
l - Aşağıda yazılı ecza ve alat Jandaıma genel Komutanlığı 

Ankara satınafma ko.~ieyonunca kapalı ı::arf 'Urulll ıle eksiltme e 
Jronulmuştur. 

A - Bir kilosuna onu lira değer b~ikn yiız c:lli kilo oınprime 
llininin eksiltmesi 23.12-935 p urtesi gtm~ saat l! te yapılacak il 
teminatı 337 ,50 kuruştur. 

B - Topuna 5700 lir& kıymet biçnm· olan 230 ç~t tıbbt eczn. 
nın eksiltmesi 24-12-935 lı gUnU saat lS de yapıJataktır. İlk te. 
minatı 42750 kuru..,tur. 

C - Seki% tanemnc toptan 10500 Un; dtf'er biçilen ikisi büyüa. 
hıttı ktıçük etti ek lltmesi 25-12-935 ç~ gllnU sa t 15 te a-

pılaca1r ilk teminatı 787 50 kuruştur. 
2 - Her Uç şartname parastz olarak h~r VA~! komisyondan alx

nabllir. 

3 - Ek iltmeye girmek istiycnlcrin :mm 'Yt şartnamede yazL 
lı belge ve Uk t(ntlnat makbuz veya Banka mektubu telı:llflerlnl en 
geç eksiltme va tmdan bır saat evel \:omieye:uı vt:n:o;~ ohruılan. 

(3SG1) 5482 ------
l\lüzi]{ öğretmen okuhı 

clir ktör ·· ğu.nd n: 
O ullarnnız i~in llO takun elbi yaptın acaktır. 
l. - Elbise yerli kuma tan safı yünden mnmuı ve hiç bir suretle 

kaıl§lk olmayacaktır. 

2. - Kumaş numunesini okul idarcsı t y.in e<kcc ve verile 
1 nUmuneye uygun olacaktır. 

S. - .Münakasaya girebilmek için bir :akım :kek ve bir t .. k • 
loz rlbisesi dikilerek komisiyona ~etirilecatir. 

4. - Kumaş, dikiş, ve masrafı taahl ut edene aıt olacaktır. 
5. - Erkekler için lacivert ceket. grl ırcnktc pr.:ıtelon. Kız" , 

iı;in lacivert ceket, gri etekli olacaktır. 
6 - Fazla izahat almak isteyenlerm Ok~ \dan:.,·n~ g trrı • 

)lan olunur. 
7. - 6 1/936 gUnUnde açık ek~ltmt: ilf!. (3700) 1.55 



Kuru~ 

ara<·al)ey Harasımüdürlüğüııden: 
Harada yetişen afkan ingiliz 1934 doğumlu dört tayı aleni 

artırma usulilc &atılacaktır. Satış güniı 31 kinunucvel 1935 salı 
günü saat on bcştk. Teminatı rnuvaıkıkatc olarak (yüz y~tmiş) lira 
alınacaktır. tste'klilerin satış günii Harada bulunmaları ilan olu-
nur. (3636) 1-5588 

Manisa valiliğindeıı: 
1 - Manisa _ Akhisar yolunun 34 + 440 • 42 860 rncı kilomet· 

releri arasındaki esaslı tamiratı mevcut sartnameye gôre 2504-0 Hra 
S4 kurus muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle eksilt· 
:neye koııulmuştur. 

2 - Bu işe girecek olan müteahhidin (yapacağı yolun hendek 
banket, kaldırım, ailindir ve saire kısımlarını fennen lizım olan 
şekilde noksansıı tamamlamak üzere götürU bir bedel teklif etmesi 
,.arttır Bu suretle ihaleden sonra hiç bir suretle fiat zammı ve 
illvc: keşif istemek hakkını haiz olmıyacaktu. 

3 - Şartname vcsair evrak 125 kuruş bedel mukabilinde Nafıa 
Baımübendisliğinden almacakttt. 

4 - Eksiltmesi ikinci kanunun ilçuncü cuma günü .. aat onbir 
buçukta Manisa hükümet konağında vilayet daimi encümeni oda. 
tında yapılacaktır. 

~ - Muvakkat teminat miktarı 1878 lira dort kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin kanun dairesinde hazırlıydcak: 

larr kapalı zarfın içine bu yılın Ticaret odası vesikasını da koy 
-

m·' ı sarttrr. 
' - Teklif mektuplarını ihale gunu ~t on l.ıuçu~a kadar Ma . 

nisa Daimt e.ncümeni odasında Reisliğe verilmesi şarttır. 
8 - Eksiltme işleri 2490 sayılı kanuna göre yapılacaktır. Kd· 

ıuna uyınıyan teklif ve müracaatların kabul edilmiyeceği itan olu . 
nur. (3680) ı-5658 

İstanbulda Sirkecide 

Şahin Paşa Oteli 
Kalorifer - Asansöı 

Banyo - Yeni mobilya 
Yenı tcsi satlo. ııahipleri tarafından 

ı ... ____ açıldı 

~ llHIUltt111111ttlllPlllUlillill<lllllllittlil!tilll!llllllt11~1!1111111111llllillllillitllli1Ulll!ılllıı~HllltllUllllUllhllıl111Hll•tıl11Ulılilfh~HIHtlllll1llltıllll lllll ~ 

il Ankara Levazıın Anıırliği Satın ! 
Alma Komisyonu ilanları 1 

i ~ 

ı - Tefenni garnizonunda.ki krtaatın senelik ihtiyacı olan 31 s 
bin kilo arpası kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 

2 - İhalesi 5-1-936 cumartesi günü saat onda Ispartada tiim sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1595 liradır. 
c 4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhascl>ecilik veznesin 

yatırrlmıs olması ve te·klif mektuplarının kanunda yazılı formüle 
uygun bulunması zaruridi:. . .. .. . . 

5 - Şartnamesi her giın komısyonda gorulebılır 
6 - Tahmin bedeli 21263 liradır. (3674) 1-5651 

TOPHANEDE ISTANBUL LEVAzIM AMIRLICl 
SA TINALMA KOMiSYONU lLANLARI 

a 
-
n 
-

1 

Ankara Levezım Amırliğinc 
bağl• kıtaat ve müessisat hay
vanları için 360 ton arpa veya 
yulaf 10 İkincikanu.1 936 Cuma 
günü saat 15 deTopanade satm
alma komisyonunda kapalı zarfla 
chiltmeye kcmulmuştur. Arpanın 
tahmin fiatı 7. kuruş yulafın altı 

kuruştur. tık teminatı 1916 lir 
25 kuruştur. Şartnamesi 128 ku 
ruş mukabilinde komisyonda 
alınır. İsteklilerin kanuni vesika 
lariyle birlikte ihale saatmdan b 
saat evvel tekliflerini komisyon 

ir 
a 

vermeleri "346-7967,, 
1--5715 

1\1anisa va lili_iinden: 
-

-
1 - - Turgutlu • Manisa yolunun 1 +074 - 17+474 üncü kilomet 

releri rıra~.ında 26 adet betonarme menfez inşatr 11580 lira 98 ku 
ntşhık kesi fnamesi i.izerinden kapalı zarf usu tiyle eksiltmeye ko . 
nulmuştuı. 

2 - Bu işe ait şartname keşif veısair evrak paraı.ız olarak Nafz a 
Ba~mühendisliğinden alınabilir. .. .. . 

3 - Eksiltme ikinci kanunun iiçüncü cuma gunu saat onbırd e 
vilayet dcıiml encümeni odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 868 lira 58 kuru;itUl . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanun dairesinde lıazırlıyacaklar 

kaoal zarfın içine bu yrlın ticaret odası vesikasını da koymalar 
şarttır. . 

1 

ı 

6 - Teklif mektuplarını ihale günü saat ona kadar Mi\nı.sa da -
imi encümen odasında reisliğe verilmesi şarttır. 

7 - Eksiltme işleri 2490 saydı kanuna göre yapılaçaktıı. Kanu
na uymıyan teklif ve müracıtatların kabul edHmiyeceği ilın olu-
nur. Oli81) 1-5659 

ULUS 

' 

·-

Jandarma genel komutanlığı 
~atın alma k:omisyonundan: 

Evsafına uygun ve bir tanesine (20) kuruş fiat biçilen (54,788) 
çift pamuk ipliği çorap kapalı zarftan pazarlığa tahviten 7.1.11)36 sa
h günü saat (15) de satın alınacaktır 

İstekliler ~artnameyi komisyondan para-sız alabilirler. 
Pazarlığa girecekler (821) lira (82) kuruşluk ilk teminat makbu 

veya banka mektubu ile pazarlık gün ve saatinde Ankara jandarma 
genel komutanlığı kurağrndaki komisyonda bulunmaları. (3701) 

1-5711 

nl{ara ilhaylı~1ndaıı: 
l - İsmet pa;ia Kız Enstitüsü için satın almacak kuma.~larm 

aşağıda isimleri hizalarında miktarı ve beher metresinin muham. 
men fiatları gösterilmiştir. 

2 - Nümunelerini görmek istiyenler okula muracaat edebilirler. 
3 - Açık eksiltme ve ihalesi 26.12.935 perşembe günü saat 15 

de okullar sayışmanlığında yapılacaktır. 
4 - Teminat (53) lira (25) kuruştur. 
5 - İlan bedeli müşteriye aittir. 
Fiatt 400 Kr. 150 genişliğinde Lacivert yünlü 100 metre 

lOO 
1-5480 

., :iSO Bej mantoluk 
(3565) 
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Komisyonu ilanları 

BİLİT 
öutün mnlzemesi sıhhıye dep?sundan vcrilmcıt üzere 200 ila 

220 adet .. andık ımal edilecektir. Beher sandıgm ımaliyes i (250) ku. 
ruş tahmin edilmiştir l'cıı:ulığı 7.1.1936 :.alı gtinü saat 10 dadu-. Ev. 
sal sartname ve numunesini gôı mekistiyenleı lıeı gün M.M. V. ::.atına! · 
ına komisyonuna müracaat ve pcturlığa ~ireceklerin belli gun ve sa.ı · 
ttnde 41 lira 25 kuruşluk temınat mektubi1e birlikte ~atın alma ko· 
m1syonun..ı gclmelerı (37l6) t-5712 

uıu·ı 
lstanlıulda Tophanede ordu 

Uıkim evı içııı bir Ustabaşı a · 
ıdrııyo' Taliplerin ha.:ır elbise 
ımal eden bir fabrikada usta ba. 
şı ufarak l(alışmd k ı ktidarını ha. 
11: t4.iısil ve talını gciı müş olmaı.ı 
llhımdır. Talıplcrin tdh ·il dere 
cesıui \'c kabilıyetlerini gösterir 
v:sikalarmı hdmilen birinci ka. 
nurı 1935 nihayetine: kadaı İstarı 
bulda Tophctn~ıfr ıkı numaralı 
levıuım dikırn evı müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ve mezkur ve. 
.sikaların birer suretlerini istida
la.rına ıapten oray;ı lıırakmalan. 

(3577) 1-5~15 

B1L1'1 
1 - 10000 metre kılıtlık bez 

açık eksiltmeye konmuştur. 
2 -· Tahmin t"uilen bedelı 

3600, ve ı Ik ınaııç parası 270 lL 
radu . 

3 - llıal c sı 3.1-936 rnma gu
nü .. aat 10 dadır_ 

4 - Eksiltmeye gıreceklt:rin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
llldddc1erinde istenilen bilgeleri· 
le M M. V. satın alma komisyo. 
nı.ına varmaları. (3219) l-5578 

BİLİT 
ı - Hepsinin bi~ilerı ederi 

4165 lira olan 5000 kilo a.:ıeton 
mütı:ahhit nam ve hesabına açtk 
eksiltmeye konmuştu •. 

2 - İhalesi 2-1-936 per~embe 
gunü saat 14 dedir 

3 - Eksiltmeye ~ue~eklerin 
2490 sayılı kanunun '!. , 3, tincü 
mdddelerinde ya.tılı bılge lerile 
ve 312 lira 50 kuruşluk kanuni 
ılk inançlarilt" lıirlikte M. M. V. 
satın alma komısyonunıt varma · 
ları (3631) t-5581 

İngilizce Fransızca 
bilen bir Bayan iş 

arıyor 

İngilizce yüksek tahsili olan 
seri daktilografi ve ıstenografi bi
len İngilizceden türkçeye, tlirk
çeden ingilizceye tercüme yapa -
bilen, aym zamanda fransızcaya 
vakıf bir bayan is aro.maktadrr. 
İstiyenler Ankara Posta kutusn 
No. 276 ya tahriren müracatları. 
Gi:ir~- .. k üzere her gün 7 den 
sonr:ı Yı>nİ Otel No. 5 e ınüra -
caatları. 1-571 O 

Lütfen okuyunuz; 

Daima sabit daima 
tabii 

Jnvantin 
saç l •oyaları 

lngihz kan 'Llk eczanesi ıabo . 
ıdtuvarlarında hazırlanan f uvarı. 
tin saç boyaları muıur ve lehirlı 
maddelerden tamamen ari olup 
~açlara tabii renklerini bahseder 
Juvantin saç boyaları kumral n 
siyah olarak iki tabii renk ü~e 
nnde tertib edilmiştir. 

Gavet tabii ve sabit olarak te. 
min edilen renk yıkanmak ı/e ter 
lemek hatta denize girmek sure. 
tiyle de c:ıkmaz. En ciddi ve em
niyetli markadır. Eczane~rde ve 
ıtriyat mağazalarrndan arayınıı: 

Kiralık Oda 
Aile yanında, möble, temiz, 

konforlu, ehven. Sağlık Bakanlı-
21 ark. Yiğitkoşun 9Qkağı Na. ıs 

1-5716 

HiJ:k:~şa;-; 
Cebeci Hastahanesi Cilt. Sac 

Zührevi hastalıklar 
Mütehassı ,/ 

Balıkpazarmdıt Polis nokta .• ~ 
S i karsısında, Çıkrrkçtlaı fO· ~ 
kuı:.u alt 11asında.ki evinde, ~ 
Hastalarını her gün öğleden ·~ 
~onra ka hul eder • 

22 İLKKANUN · !:>33 PAZAR 

Jandarnıa gcııel konıutaııho·ı 
satın alma l{omi~voııuıı(lan: 

~ 

23.12.1635 pazartesi giınü saat on beşte kapalı zarf eksiltmesiyle 
,;atın alınacağı ilan edilen sekiz tane etüye ait ~artnameye bağlı ev~ 
safın dördüncü ve on dördünciı mad<lelerinde yazılı (2 ve 5 rakam.. 
larmın (0,2 ve 0,5) olması lazımken daktilo hatası neticesi olarak ke· 
sirsiz yazıldxğı anlaşılmış ve düzeltilmiştir. Daha evet sartname ili" 

lanlarca bilinmek üzere itan edilir. (3776) 1-5713 

J. Genel koınutaıthA-ı ,.\nkara 
~ 

sabn alma komi~yonuııdaıı: 
l - Jandarma süvarileri ihtiyacı için 600.650 takım eğer 30.12. 

935 pazartesi günü saat 15 de Ankara Komisyonunca kapalı zarf 
eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Evsafına uygun komple bir eğer takımına 63 lira kıymet 
biçilmiş ilk teminat 307125 kurus sartname bedeli 205 kuruştur. 

3 - Şartname Komisyondan her gün almabilir. Ve örneğ'i de 
~österilh 

4 - Ekslltmeye gırmek i~tıyenlerin kanun ve şartnamede yazılı 
teminat ve belge içindi" lıufıınacak te!dif mektubunu eksiltme vak
tmdan ~n son bit :;~eı t ı>"vef koınisvona vermi~ olmaları. (3588) 

1-5520 

ı\nkara E\rlcaf rnÜ({Üı"liiğündeu : 
Ak .. r 

NG Nevi Mevkıı Kiracısı 
ll5 Dükkan Saıaçlcır Kavaf Mehmet 
l4 I .. Pot 
l4l .. Kavaf Ahmet 
ISl .. Tabak Ali 
~·· ,. .. Demirci Mehmet 

101 Pideciler Mustafa 
10~ Koyun P. 
öU ., Kasab İbrahim 

V ukcırda cins "e mevkiJerile numaraları ve kiracıları gosterilcrı 
emlakin mülkiyetini almağa; 19.12-935 gününde i::.tekli çıkmadığın.
dan dÇık pazarlıkla satılmasma karar verilmiştir. O günden iti.bar
ren bir ay içinde pazarlrkla her gün saat on be~te ihlesi yapılaca
ğından h.tekli olanların Ankara Evkaf Müdürlüğilnc gelmeleri. 

(3719) t-5717 

Kapah eksiltme ilanı: 

Y ~~ilköy rf ohum Uöilalı İ:ta\; yonu 
satın alnıa komisyonu rei ·fiğinden 

G ::>Onkanun 936 tarih pazclrtt:sı gunü .sdat H de lıotanbul vilayeti. 
muiıctSe·beciliğinde, eksiltnıe komis.yonu odasında .. 20270'' lira keşif 
bedelli Ye~ilköy tohum ıslah istasyonu çalışma evi İniAatı kapah 
.:art ıısuliyle ~k:.iltmeyt" korıulmuştuı-. Mukavele, eksiltme, nafıa 
işlc11 umwm. hususi ve fenn\ şartnameleri, proje, keşif bulisaıiyle 
buna mUteferri diğeı evrak "101" kuruş mukabilinde Tohum ltsliAa 
lsta-:.yonu dairesinde- verilccektır Muvakkat teminat .. 1521'' Ura.. 
dır. İsteklilerin teklif mektupları ve en az ••1sooo .. liralık bu lte bea
zcr is yaptığına dair ıdaıelerinden almış olduğu vesikalara istinaden. 
Cı.tanbul Nafıa MltdUrlilğilnderı yazılmış ~hliyet ve ticaret odu.ı 
"esı.kal.ı.rı ve muvakkat termnat motkbuzlannı 6.1.1936 pazartesl gtl.:
nü saat on Uç lmçuğa kad,ır vukarıda adı gecen kombyon rei~liğine 
vı-rıı1eıa1 tanmdır. (n45) t-5714 

Ankara Belediye Reisliğ1 İlanları 
lLAN 

1 - Kanara Laboratuarı aliit ve edevatı bayt.triye pazarhk sıı
retile almacaktır. Ke~it .tkçesi 1500 liradır. 

2 - Keşif ve sart k.lf!rtlarmı görmek için Ba '(tar DirektôrlUgiL. 
ne gelinecektır. 

3 - O ~':erme 23.12.935 pazartesi gi1nii s.._t 15 de Belediye Le. 
vazım DfrcktörJUğilnde vaptlacaktır. 

4 - Eğreti Tut.tk ak.,;e"i l ıı ltta 50 kuruştur. 
(3579) 1-5499 
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1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğu 
1 Satın Alma Komisyonu ilanları 

YEVMİYE 8 ita l2 KiLO KOYUN ETİ 

Tahmin edilen bedeli (435) Hra (60) kuruş olan yukarda mik. 
tan ve cin:.i yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum mlidlirlüğü. 
:)atm a.lmd komı~yonunca 6. l.Kan./936 tarihinde pazartesi gilnll 
ı1~t 15 de dÇLk eksiltme ıle ıhale edilecektir. Şartname parasu: 
ularak komisyondan veuLı. r'aliplerm muvakkat teminat olan 
(32) Lira (67) kuru~ ve <!490 numaralı kdnunun 2. ve 3. maddele. 
ı ~ndeki vesaiklc melkliı gün ve ~ı.>tte komısyona müracaatları. 

(3582) i~S6S4 

9 Takım Tayyor "tek 
9 Adet Mantt> 
9 Adcı Ba• rtu .ı 

14 Takım ceket ,, .. ntal .. ı. 
H Adet palto 
1'I Adet kasket 

Tahmin edilen bedeli (817) lira (GO) İl:uru~ olan yukarda mik. 
tarı ve cınsı yatılı mc:lbusat Askeri fabrikalar umum müdtirluğil 
satın alma komısyonunca 6 /2. kanun/936 tarihınde pazartesi giL 
nü saat 14 te dÇtk ek::.iltmc lle ıhale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir Taliplerin muvakkat teminat olan _(61) 
Lira (32) kuruş ve 2490 numaıcllı kanunun 2. ve 3. maddelerınde
k.ı .: ı-saikle mezkftr gl'ln ve saatte komisyona müracaatları. (3683) 

1-.'ifWi Her türlü daktilo ve fransı..:
ca İngilizce. almanca terci.ime iş
leri emniyet ve ciddiyetle yapı
lır. (P. K. 506 mütercim) adre. 
iine. 1-5683 r SİNEMALAR 
ı-

lrotl\;ı.t v• Be1~mu

lıaı riri rafilı Rıfkı ,\Tı\ Y. 

Unıumi ne~ ı n·.ıtı İd,"lı ı: eden 

Yazı işleri mlidürıi N,nuhi 
Bı\ YDAR. 

Çankırı caddesi civuında j 
Utııs martJ:usrnda bHr/rrırş~rr. 

-

( YENi ) 
BU GUN BU GECE 

Görülmcmis bir dekor, emsalsiz 
revü sahnel~ri - mr daha meydana 

getirilemiyecek bir şaheser 

WONDERBAR 
KM Frnncis - Ricarde Co,ı·tez 

Oolores Del Rio 

BU GECE 

iki muazzam filim birdeR 

1 -Ateş yağmuru 
(Tayyare filmi) 

2 - Cinayet yolu 

fLK GECESl - Anna. Sten - Gary Cooper 


