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Me"hur fransız muharrirlerdin· 
s ··ı kalın a, 

...ı b. . son Roma mu a Qen ırı, t k ıuta· 
Musolini ile Edden'in ~uekr ay~:ldık· 
ak b. b. ı · n en sog 

T ır ır erı . du ki. "Yarının 
larını yazarak dıyor . d bir 

d G . lrnağa namze 
Lor r~yı ~ . i kaybetmek 
ıahsiyetı gucendır p - ·ı 'di ,, 
hesablı bir hareket degı ı . d h 

Ed umulduğundan a a 
en d in illere dış po· 

kısa zaman a g f Eden tam 
litikasınm başına.~~ '·Kanaati o· 
bir C e n e v r e ~ 1 k~~ar şöhreti 
raya bağlı oldugu 1'· r Zec-

h adan ge ıyo · 
hemen emen or ~ günlerde 
ri tedbirler ahnba.camgıesul bakan 

d. . . aene ır 
ken ıınnın, e • • Tz kamoyu-

k dyo ıle mgı ı 
olara ' ra. bl da bulunduğunu 
na nasıl hıta ar 

biliyoruz. . ek zatm, 

H ' yerıne geçec · 
or un b 1 tmiyen partı 

Par is planını ka b ~. :ıduğunu ha
adamlarından f rık t vazifenin 
ber alıyorduk; : Eden'e veril· 
doğrudan dogru: 'yeti açıktır: 
mit olmasını~ eh em~nit ve büyük 
Pakt savaşı, a ~ g ektir. 
ölçüde, dev~ :o~a üstünde du

Zihinler uç ld ~ toprakları bı
ruyor: halya, ~l ıgkı kadar, tazyik 

· ek1 ece · t" rakıp gerı ç ·? M'll tler Cemıye ı 
olunabilir mı· k 

1
d e ileri gidebi-

. l d ne a ar l 
tedhır er e edebilir? Fransa, -
lir veya ısr!"r 1 iltere'den, veya, 
talyaya dogru ~· ltalya'dan ne 
lngiltereye do~. ? 

kadar uzaklaşa 1 1r · h Cenevre-
. ı·nının ru u, 

Parıs P a . k" ii kurtarır 
. d pek iiıtiın o~ k 

yı o a tatmin etme • 
görünerek, ltalyayf ı d etmekti. iki 

. H b tistanı e a 
yanı a e . 'b' leri ile anlata-
hasım devlet barı ıBr anlatma har· 

? Evet u · mazlar mı· . ·~ Milletler Cemı-
ba nihayet verırs olmalı de· 

. d memnun . IA 
yetı bun an t Parıs p anı-
ğil midir? O da ~ve. ··,:

11 
Cenevreye 

1 ''Sız ıt f · · nr yapan ar: .. 
1 

k vazi eıım 
k'ld get1rı me d bu şe ı e ,,, diyorlar ı. 

bize bırakınız. .. iik Franıız ga· 
Bakınır. bir bay ·1taıını naııl 

. . tanının ı 
:zetesı Parıl P 
kart;ılayor: ktı f ransız - İn-

"Laval • Hor pa etlendiriyor. 
l 

.., u )<uvv . . . 
giliz dost ugun f t birliğımız• 

. . 1 l men aa . . t' - . 
lngıhz e~ e 1talya. gırt§ ~gı 
teyit edıyordu .. bir son verecek 
maceraya şer~f lı dan bir mikdar 
surette Habeşıstan Esaıen bu mu· 
toprak ahyord~· 1 caJctı, İtalya 

h' tıce o a vakkat ır ne k atıyordu, ve 
Habeşistana aya h et sayesinde. 
biraz sabır ve ma ar f arsalın çık-

yardımı ve k ne-zamamn erleşme ve e 
n· :.iY!e o rad.- l' 

1 
ktı .. r d o aca . 

niş lemek e 1:1 e .. " n bunlar Habe-
"Şüphesız butu alnız onun 

dan ve y 
şistanın sırtın .. fada) 

(s 4 üncıı ıaY onu · 
~ 

f""""" Bnı.ı:iiıı 1 
' .. kını11111z: 
~ j\: "'a)falarınaıı.:h• 0 

" 

~2. ;,,r,; sllyfcultı. I - le habeıler. 
yarı • ı;ıyasa . 

.. .. -,,..Jjtula: . B 
11111·11 :o ·' b h berleıı • · 

Habes har '. :a etrafında a-
Eden 'inDta)":berler. 
kister - ış • 

•. ·· ,·fadtı: ku 
'""'" :-<t. (erde o .. yabancı gazete 

duklarıınız. 

5 . i11ci. t1) /oda: Roman. 
Şclcer Bayraını • i 

6. ""'' ·""-' f mla: T rılann tah· 
Himalaya: an 

tı. ~ 
~ 

Yabaıı(·ılar tal)iiyet tr·tliil{Jeri iizeriıu.:\ ve -
rileıı ){ararlar aleyhine ])evlet Suı'asıııa . ., 

111iiracaat edenıiye(·el{lerdiı 
Kamutay dün B. Tevfik Fikret Sı • 

lay'ın başkanlığında toplanmıştır. 

Saikan anlaıması daimi konıeyinin 

hava iılerine aid VI İşaretli protokoliy
le A, 8, ve C lahikalarının tasdiki hak 

lundaki kanun projesi hariciye encümc 
ninin bir ınüteha11111 tarafından tetkiki 
mütaleaııına u)•ularak hiikümete iadt.• 

edildi. 
Romanya ile aramızdaki transit mu-

ka veleşinin tasdikine dair kanun proje
sinin maddeleri kabul edildikten sonra 
bina vergisi kanununa ek kanun projesi 
nin birinci maddesindt-ki müddet 340 • 

932 şeklinde muaddel olarak okundu V<! 

kanun açık r eyle kabul edildi. 

Bundan sonra &irinci müzakeı·eıi ya 
pılacak maddeler arMında arazi ve b· na 
vergilerinin vilayet hususi idarelerin .. 

terki hakkmdaki kanun projesi okunur · 
ken finans Bakanı B. Fuad Ağralı kırnu

nun tatbiki için ayrıca bir kanun hazıl'
lamak la7.ım geldiğini ve bir lahika tan
zim etmek mecburiyeti olduiunu söyle
di ve kanunun müstacelen mÜ7.akcre ed•l
meıi hakkındaki teklif luıhul edildi. 

ı:. llii:mii KiW/)t'I n• projı• 
Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde 

soz alan Hüsnü Kitabcı (Muğla) - 811 
kanunun, vergilerin bir elden idaresi e 
melinde olanların arzutarınr büsbütün 

söndürdüğünü, gerek hüküm ti " 
rck encümenleri nesbabı ınucibeıini bu 
aknunu sevkedecek kadar kuvvetli bul
madığını, v11tandaşların verdiği vergi -

terden ancak camianın en fazla müstefid 
olması. mahalline ııarfedilmeııi, themmi 
mühimme tercih gibi hususlar bekliye -
bileceklerini, söyledi. 

Bu vergiler şimdiye kadar idarei hu 
susiyelere verilmiş olsaydı acaba hiç bir 

tadilat yapılmıyacak mı idi ve ursıntı 

vücuda gelmiyecekmi idi diye soı-an B. 
Hüsnü Kitabcı bugünkü v;uİyetin an -
<"-"k vatandaşların tediye kabiliyetinin 
ck!tildiğinden ileri geldiğini vergi k ıı -
nunlarınm iktısadın İcablarına göre mül
hem ve müteessir olacak, ıslah edilecek 
veya amil \'C müessir olarak onları yÜ • 

rütecek kuvvetler olduğunu itnyliyerck 

iıtin aslı ve ruhu ile teferruatının başk.ı 

ha§ka ellere bırakıldığını. şimdire kadar 
mal memurlarının ali'tkasızlığına itaret 
edilirken şimdi onlardan alaka beklen -

Büdçe, iktisat ve Divanı 
Muhasebat encümenleri Grup 
toplantısmdan sonra umumi 
heyet haliııde toplanacaktır. 

llVZ1' fUE 
1 - Eti Ba11k idare meclisine 

umumi heyetce bir aza seçilrnesı, 
2 - Eti Banka umumi heyet

çe bir murakib seçilmesi. 
3 - Eti Bank murakibl1ıt·irıe 

verilecek ücretin tayini. 
4 - Maden tetkik ve ara1110 

enstitüsü mıırakiblerıtıe verılecel! 
ücretin tayini. 

5 - Elektrik İfleri etüd dairesi 
murakiblerirıe verilecek ücretin 
tayini. 

6 - Fabrika ve havuz.lor mü
dürlüğünürı 1935 yılı büclcesinde 
mürıakale yapılmasına Jaiı Baş· 

vekôlet tezkere:si. 
'1 - Akay İşletmesinin 

yılı büdre:sinde miinakale 

ma.sı Jı. k lu nJ Ecı ııt: . ..c.a,,.~ ... 'tl!~,.-
resı. 

8 - Fabrika vr lıaı•u7.lar İna

reırinin 19.'16 yılı büJcesinin tetkik 
ve tasdiki. 

9 - Akay işlelıne"inin 19.'16 
yılı biiduırinin tetkik ı ıe tasdiki. 

~
) 10 - Deniz. yollar• işletmesi

nin 1936 yılı büncesinin tdkik ve 
tasdiki. 
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diğini . bu kanunun vt>nı teşkilat11 vr 

birçok memur mıısraflaı-ona yol l\çacağ ı 

nı, bunun memleketin itıyn sı ve inuu·• 
için 7.aten az olan paranın büsbütün ih • 

tiyt1ct lmrşılayamıyacağını söyledi 
8 . Hüımü Kitabcı'dan sonr;t so7. alan 

(Sonu 5 . İnci sayfada) 

BİR TARİH GÜNÜNÜN YIL DÖNÜMÜ 

nkara diin. inkılah uğı-uııa lta~ını 't•rt·n 
KuhiJayı sa) g1 ilt~ andı 

Dün Ankara gençliği , bir inkılab şehi 

di olan Kubilayı öliııııünün yıldönü

münde anmak için Hnlkevine toplan
dılar. Bunda n beş yıl Önce, Menemen· 
de, g özleri ye ni devre karşı gayz.lıt 

kararmı' kaytakların kıydığı Kubil i 
yın acı hatırasile içleri dolu olan An· 
l•.ıtı a gençliğinin bu toplantısı, inkılab 

ve ilerleme ateşinin heyecanla ifade· 
sine vesile oldu. Erke k, kadın, me 
mur, aubay, muallim, IRlebe .. !ltt l<>nu 
doldurmuştu. 

Saat 17.30 da i lk Önce Halke vi 
başkanı B. F. Celal Güven, toplantıyı 

açan aöylevini verdi. Bq yıl Önce hir 

(Sonu 4. ürıcü sayfada) 

J)ü11 laallııewnde IC..Wl&y için ,,..,,,ı.,. toplantula a.u(unanlar. 
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at' e fit renizi f " .. 4 \ a 
,.. . . 
uruıııuna 'e1·11117 

''U lt ,, un dil yazılar 
• .. 

TURK DiLi 
le lndo -Öropeen ve Seıııitik 
Diller ~t\rasında Mukaye. e 

Günef - Dil Teorisinin ana te:r.i T ürk dilinin yeryüzü dillerine an.'ı 
kaynak olduğunun İıpatadır. Bu teoriye göre yapılan a'141izler 
bCJ§ka ba§ka dillerde ve dil lamilyalarmda aynı mefhuma clelafe; 
eden sözlerin orijinde bir olduklarını göstermektedir. 
Bu hakikati daha geniş ölçüde ortaya koymak üzere " Türk dili ile 
indo - öropeen ve semitik diller ara11nda mukayese" btı§lığı altın
da ba:r.ı etütleri de ortaya koymayı münasip gördük. Bu •erinin 
ilk yazm olan "ateş" i•imleri hakkındaki etüdü bundan önce bu 
sütunlarda nefretmiştik ("~). Bugün de " güne§" isimlerini arOf· 
tırmaya baılıyoruz. 

SOi.Eii. 

Kelime klasik Latincede "Sôl''
dur. "Dictionnaire etymologique 
de langue latine. hiıtoire des 
mots" adlı eserde [11 şu izah var
dır: 

" ... SeuL. m u ti •allo-romun. an• 
cien pı·ovençal t>Oleh . - Partout ail
leurş le /atin Sôl a ete conserve: 
italien sole, espagnol sol; l'ancien 
provençal lui-meme a eu sôl qui 
urvit e ncore danı l'extreme sucl
oueıt et en Catalogne. ·-

Aynı eserin 909 uncu sahifesin
de ''Sôl'' kelimesinin "solei/, cutre, 
Dieu" anlamlarını gösterdiği görü~ 
lür. Bu sahifenin son tatırları şöy-
1edir. 

" ti e•I malaise ele cleterminer le 
rapport exact ele sôl avec leı Qut
re• noms inJo - europeens Ju 
soleil.. .. ". 

910 uncu sahifenin ba,mda bir 
çok analizlerden sonra "mai• on 
ne peut rien allirmer'' denilmekte
dir. 

Hilaire Je Barenton, "l'origine 
des langues., ıtdlı eserinin 359 un· 
cu sahifesinde Sümerce "Soleil'' 
kelimesinin karşıltklarmı gösteri
yor. 

Bu sahifede "/es noms du soleil" 
başlığ ı altında topladığı Sümerce 
kök ve sözlerin kaffesi güneş ve 
onun vasıflarını göstermektedir. 
Bu başhk altındaki Siimerce söz
lerde n mesela (şi/ • soleil) ola. 
rak görülmektedir. Bu Sümerce 
( şil) SÔ7.Ünün, yukarda ( ıoleil) 
sözi.ınün geldiği klasik latincede
ki (sôl) l!e alikah olduğu mey
dandadır 

''Soleil" kelımesini bir de (Gii 
ııeş · Dil) teorisine göre ana li.l 
edelim : kelimenin etimolojik ek 
li şudur: 

u> r2; (3 ; (4) <s> 
og os , og t ol ey 

(1 ) Oğ: Güneşin kendisidir. 
(2) Oa: (. + s) , ektir. Günesin 

oldukça geniş bir sahaya intiş~rı-
nı ifade eder. 

(3) Oğ: (. + ğ ), ektir. Kendin
den evvelki mefhumu tamaml: . , 
tayin e der, ifade ed er . Bu ( oğ) e
kinin mevcudiyetini la t in ce (Sôl) 
kelimesindeki ( o) nun uzerin de 
buluna n uzatma işaret i de göster 
mekte dir. 

(*J B u etüt Ulu s'u11 14 ve 15 İlk 
k anun 1935 tarilıli .. ayılarında çrk 
mıştır. 

[1] A . E rnout ve A . M eillet ta
raimdan yazılmıştır. 

(4) Ol: (. 1), ektir. "Engio-
lik, genitlik, şümul" anlamlariyle 
kendinden evvel gelen ( oğoaof -
soğ) - ki (ııık) demektir - onu Ya· 

sıflandmr. Kelimenin fonetik fek
li, baştaki vuayel düterek ( sôl) o
lur. 

( 5) Ey: Kelimenin manasını ta, . 

marnlar, atyin eder ve onu iıim
lendirir. 

Sol ey - Soleil : "ı§ığı engin, ._. 
mil olan bir objenin adı'' olur W 
tabii o obje ''güneı" tir. 

Not: 1. - Bu neticeye 1ar. 
(•ol ey) kelimesi; kökü, ekleri y 

kurulutu bakımından tamaıniyl. 
Türkçedir ve (Soleü) teklinin ve 
yukarda işaret ettiğimiz (Solelt) 
provençal ıeklinin de tama.mea 
aynıdır. 

Not: 2. - ' 'Etymologie de la 
languc laline'' de ( •ôl) kelimeıl 
hizasında, ( soleil) den maada 
(Dieu) kelimesi de görüldü. Haki. 
kalen Türkçede ( sôl) "Dieu" in& 

nasma da gelir. Kelimenin etim . 
lojik şekline bakarak izahta bulu
nalım : 

( 1) 
oğ 

(2) (3) ( 4 ) 
os t- oğ -t ol 

(1) Oğ: Köktür. Burada günet
ten alman mefhumla "büyüklük, 
yükseklik, senyörlük, kuvvet ve 
kudret" ifade der. 

( 2) Os: Gördüğümüz gibi bu 
mefhumun geniş sahada tecellisi
ni bildirir. 

(3) Oğ: Yine gördüğümüz gibt 
n:ıefhumu tamamlar ve isimlendi
rır. 

Kelimenin buraya kadar olan 
manası. kökün oldukça geniş bir 
sahada tecelllsinin ifadesidir. 

(4) Ol: Ma naya "enginlik v~ 
şümul" verir. 

S oKal - sôl : ' ' Buyükl i.i ğU , k uvvet 
ve kudreti , enginliği ve şümulü o
lan" y21.n i "Dieu" demektir. 

Not: 3. - (Sol) kelime s1 T ürk
çede ''enginlik ve geniş lik" anla.
miyle (.şimal) demektir. 

(Sola ) şeklinde "büyüklük, par. 
laklı k. şeref" yani ' 'unvan'' [21 
manasını ifad e eder. 

(So 1agay) Türk kel ime i de 
"kuvvet, kudret ve efendTk" n-
lamlnriyle " sed1t '' nıa ~ır.ın 
dıı 13]. (Sol) şeklinde )lt e "kuv-

- Sayfayı çcviı iniz . 

l 2] R adi ol, 1 . -. .. Sagy. Koyb ,f. 
Şor le1ıçe1eri.,. 

(3 1 Tu1ıle-tüz-zekiye 
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Mll~LE LER TET ç E 
ı 1. ISTANBlJL TELEFONLARI 

Milletler Cemiyeti'ne karfı yapı· 

kin tcnkidlerden ba§lıcaLarını dünkü 
)lcu.lmızaa sö;ylemiftik: Cemiyetin 
büyük devlctlcrjn elinde oyuncak ol
maaı; icab edince, müracaat edebile
ceği müeyyid kuvvet'ten mahrum bu
ianmaşı. 

gt:çen yü;ı; yıl içinde olduğu sibi bü
yük devletlerin eleba§ılığı'nı da t~

min ederek dünyayı idarede devam 
etmelidir. lngilterenin el~ba§Jıjjuu 
kabul ctmiyen büyük devleti "tedib'' 
için klassik usul ''koalisyon" dur. Bu 
malum tabiyesini ise her :aman Jn. 
g iltere, en kuvvetli devlet olduğu için 
tatbik edebilmiştir. Binaenaleyh, ya
pılacak §CY basittir: /ngilte1eyi, han· 
gi silahlar bugün müessir ise, onlarda 
en kuvvetli deıılet kılmak 

~~w ~ Kay~c·rid At, tiirk~ gü uı 

ltalya - Habeı anlO§ma:z.lığı Cemi
)let'c atfedilen bu husurlan gidermi§
midir? 

Biliyoruz. ki, bu iıi Cencvre'ye ln-
'ltcre, yani cihanın en büyük ve C/' 

nüfuzlu devletlerinden biri getirmn· 
ıir. Eğer /talya - Habcf ihtilafının in 
aili:ı: imparatorluğunun iç ve dış po· 
litikalarında nasıl bir rol O)•nadığını 
incelersek görürüz ki, şimdiye kadar 
hiç bir dava, Cenevre kurumuna bu 
lladar mükemmel bir dosya ile ve ge· 
tiren devletin bu kadar büyük bir ala
Aımı ile getirilmemqtir. 

lıi Cenevreye ll•tİren, ıngili:z. hükü· 
metidir. Bunda artık fÜphe götürür 
6ir taraf kalmamıfhr. Fakat bu hü
Aümet, bütün bir intihab ve iktidar 
Jevrennde ingiliı: imparatorluğunu 

idare dmİ§ olan, görünürde bütün 
partiteri kucaklamıf fakat hakikatte 
muhala:z.akôrlar partisine dayanır bir 

laühümettir. 
Bu hükümet, imparatorluiun çö

:11.iilme emareleri gösterecek kadar 
.,•ur•aturi" olduğ"nu anlamıflır. Ger
fİ bu çö.z.ülme, fimdiWı Britanya im
fHıratorluiuna has bir "dicentralisa
Iİon" iati.kameti.nde yürümektedir. Fa
Aat yavrularını bea(•yip büyülttüğü 
1aalde onları kendi f!liyle uçurmıyan 

Habsburg imparatorluğunun .z.orla 
parçalanmaaı gibi rn:z.e bir mi•ul ve 
•undan ba1ka da, poz.ar darlıklanna 
ağramıf ve söı:leri dı1arda yeni em· 
peryali1Jtler ve bunların §Ura.)'O bura
ya .aldırmaktan 60 a :z.amanlara haclar 
rekinmcmeleri meydanda iken. bu 
.. decentralisation" un, eğ~r esaslı ted
birler alınmazsa bir "demembre
ment'' a inkıllib etmesi hiç olmaz.sa 
akla gelir bir ihtimaldir. 

işte ingili:c muhafazakarlarını im· 
paratorluğun muhafauısı i§inde esas
lı tedbirlere sevlu:den en büyük ômil, 
içinde YC!famakta olducumu:z. tarih 
Jeoresi.nin bu hususiyetleridir. 

lngiliz muhala:ı.akarlannın şimdi
ye kadar takib ettikleri rotaya bakı· 
lırsa, alınan muhala:z.a tedbirleri iki 
ıürlüdür daha doğrusu hem en muhala
:uıkar cenahın hem de amele partisi
nin düşündükleri tedbirleri birleştir
mekten ibarettir. 

Koyu muhala:z.akarlar, impOTator
luğun mutafa:ası için, "kuvvet'' ten 
H§ka bir feye inanmı)orlor. Bunlara 
«Öre, /ngiltere deni.z. ve hava 6ilahla
rında ü tünlüğü ele aldıktan ıonra 

vet, kudret, efendilik" manaların· 
da "iktidar, salahiyet'' demek
tir (4). (Solangır) güneşle alaka
lı anlamda olmak üzere •1arc-en
ciel'' manasınadır [5]. 

Yine "büyüklük" anlamiyle ( ıo
lımnığ), "fevkalade" demektir [6]. 
Güneş herhangi bir obje üzerin

de tesir yaparak o objenin rengi 
atarsa Türkçede bu hadiseye (sol 
+ mak =- solmak) deriz. Rengi 
atan o şeye de (sol + gun sol
gun) denir. 

Not: 4. - (Soleil) kelimesinin 
aslı olan ( sôl) )atin şekli ile ( Şil) 
aumer ıekli, bugünkü Türkçemiz
de, ( §) nin vokali mahfuz kala
rak, (ışı/) şeklinde kuUanılmak
maktadır. Manası "parlaklık, 
tuağ'' demektir. Mesela: 

(lııl + ak) = l§ılak - mücella. 
(Işıl + amak) = ı§ıla.mak = 

inşiağ etmek, lemean etmek. 
(lıd) böceği = gece parlaklık 

aaçan böcek, ıebtap. 
(Işıl + damak) = ı§tldamah -

inşiağ etmek, ]emean etmek, per
\evendaz olmak. 

(l§ıl + gı) = ışılgı 
(Işıl t ık) - ı§ılık 

;- lamba. 
hafif zı-

[ 4] Radlof, iV. #•Kazan Jehcesi'' 
[5] Radlol. JV. "Baraba lehçe

si" 
r6·l Radlol, JV. "Şor lehçesi". 

ln;:ili:ı. amele partisi ise, imparator 
I ığu barış havası içinde idare etmek 
taraftarıdır. /mparatorluifu teşkil e
df'n paı·çalar, bu esnada daha faz.la 
hayret ve daha fazla egemenlik iste
seler de z.arar yoktur. Bu hakları on
lara vermek kadar tobiiğ bir ~ey ola
maz.. Verilme:z.lerse alınacak olan bu 
hakları :z.orla elde tutmakta mana 
yoktur. imparatorluğa barışı temİtı e
decek olan ise, silahlar değil, barı.1ırı 
hollektil yollardan korunma8ını temin 
eden Milletler Cemi)'eti'dir. 

Görülüyor ki lngiltereyi iki}e bô· 
len bu iki partinin görüfleri ayrı ay· 
rıdır. lfte Baldvin gibi mutedil muha· 
faz.akarlar ı'e onlOTla beraber hükü
mete giren liberaller ı:e i~çileı· bu iki 
noktai. nazarı biribirine yaklaftırmal 
az.mindedirlu . 

Bu anlafıldıktan wnra, Jngiltere
nin neden birden Çekoşloııakya ııe 

Baldvin'in neden birden Beneş kadar 
Milletler Cemiyetçisi oldukları bir 
muamma tefkil edeme~ Ke:ı.a, Alu e· 
ferki şeçimlerde, muhalazakô.r Fır

kanın neden işçi Jtartisini.n elinden o
nun barıı ıiarlarını çelip Q/.dığı ela 

meçhul kalamaz. 

Şu ı.ıar ki, Jtalya • Habeı i~ini Ce
miyet'e getiren lngiltere, Cemi)et'in 
bütün Ü;}'elerini, Ü)eliği ve dola:>ıısiy· 
le Cemiyet'i canla bafla müdalaa için, 
bir takım manevralarl~ tahrik etmeğe 
mec-bur kalmıtlır. 

Bu manevralardan birinci~i, ana 
filosunu Akdeni:ı.de toplıycırah bir sa· 
vaı tehlikesini "Simıılcr'' etmesi
dir. (1 ). Diğeri ise ı•e bütün Ü:>eleri 
tahrik ettikten sonra, sanksyonculu
ğu, kollektil bir dohtritt haline koy
masıdır. /ngiltere gibi bir dcı..•letin, bir 

kert:, Milletler Cemiyeti'nc kendi mÜ· 

dalaa vasıtalarından bir tanesi ı;ibi 
inanmağa başlamr.m fakat bundan 
başka da sanks) onculuk'un ıma bir 
nevi can ve "müeyyid lluvvet'' verme· 
. n, ne şüphe ki CemiJet'in rolünü de· 
r;nleftirmif ve gerr;fletmi§tir. 

Burhan BELC.E 

(1) Gerçi bu hueketin ltatyaya 
doğru da ayrı bir mamıaı vardır. 

Moskova'da 
1'iirh resim sergisine luızırlıldar. 

Moskova, 23 (A.A.) - byın 21 in
de Voks cemiyeti merkezinde BB. Cim
coz e Çallı lle t.aruomıı Sovyel re5sam -
lan, müze erk.anı e baaın delegeleri a· 
rasında l:lh- toplaab ye.pılmıştrr. Çalls lb· 
rahim, Sovyct ressamlarına türk pla!tik 
aanııtfannın inki§Dfı hakkında izahlar 
vermit ve Moskovn'da bulunan sanat 
zcnginlik!erinin hayranı olduğunu söy
ledikten sonra knr§ılıkb ziyaretlerin 
türk earu trrun inkişafına biıyülı. ölçüde 
yardımı olacağı kanaatini izhar etmiş· 

tir .• 
Bu dostça görüıme es.nasında, türk 

ve sovyet artistleri önümüzdeki türk ser
gisi hnlı:kında fikir teatisinde bulun • 

muşlardır. 

30 dan fazla klaaik ve modern okul· 

lara menşup ressamımı:un yüze yakın 
tnblosundan müreldıeb bir sergi Mosko· 

aya ıollnnmışllr. Bu serginin başıncb 
C. H. P . Genyö urul reisi ta) lav Sa· 
lalı Cimcozun başkanlığında bir heyet 
bulunmaktadır. Esttlu- cümuriyet dev
rinin mahsulüdür. Çoğu türk inkılnb · 
nın türlü safhalarmdaki açılışını göste
ren konulardadır. Eser $8hib!eri arasın
da yetişken ressamlıın::mz bulunduğu gi· 

bt genç unsurlar da vardır. Sergi türk 
rcssmr.hğı ile dod r.ovyet r.anatkarlan 
anı ında canb bir kültür teminine vetile 

ol cıdıtır. 

i. pekçiliğin 1. la ıı 
• • 
ıçm 

letanbul, 23 - Bursa ipekçileri ipek 
68nayiinin ıslahı için hazırladıktan sek· 
sen maddelik bir tnlimatnamcyi letnnbu· 
la gönderdiler . Tr.limatnrunede İpekli ku
maşlara ı;uni İpek, kreplere floş katıt

bnlm3Jnası ve tuni ipeğin yalnız fnn
tazi kumaşlarda kullanılması tcsbit edil· 
mit ve kumaşların cinslerine göre enleri 
tahdid edilmiştir. 

Hukuk talebe cemiye
tindeki hadise 

etrafında 
lstanbul, 23 - Hukuk talebe cemi· 

yetinin dünkü kongresindeki hadise 
hakkında rektör, polisin müdahalesi
ni İcab ettirecek derecede ileri giden
ler hakkında talcibat yapılacağını ve 
ııuçlulann cezalandırılacağını söyle· 
d.i. Bugün kong,rede talebeden idare 
heyetine muhalif olnnlardnn bir grup 
mahkemeye rnüracatla kongreye mii· 
dahale talebinde bulunmuşlarsa da 
mahkeme bu talebi reddetmiştir. 

Bir tren kazası 
lstanbul, 23 - Uzunköprü civarın

da bir tren bir köylü arabasına çarp· 
mış, araha}ı kullanan ile iki yolcu 
kurtulmuş '\e diğer iki yolcu ölrni'ş· 
tür. Ka.zay~ bekçinin yolu kapama

ması .C'beb olmuştur . 

B. Hander İstok geliyor 
lstanbul, 23 - Çukuru' a çiftligi 

davasına türk - fransı;ı; muhtelit mah· 
kemesinin hakem olarak çağırdıgı 
Holanda ziraat enstitüsü profesörte• 
rinden Hander lstolr bugün f stanbuln 
geldi "e "k~alll Ankara)'a hareket et

ti. 

• 1 stnnbul, 23 - Ünyon Fransez gele· 
cck ny için bir briç turnesi tertib etti. V 
turneye bütün kulübleri çağırd1. 

•fstnnbul, 23 - Ticaret odası bir tÜc· 
c.arlnr kulübü açmak için 936 senesi büd
cesine beş bin lira tahsisat l<o) du. 

• İstanbul 23 - lhrac maddelerinin 
Kostcnce yolu ile geç gittiği h klunda 
~ikfı.yetlcr vardır. Türkofis tetkik ve te

ehbüsler€ı başladı. 

• İstanbul. 23 - Üniversitedeki inkı

laı• dt-r&lerİnl! devam mc-cburiycti ve de
va nsız. talebenin imtihantara kabul edil . 

m yeceği telcbeye tebliğ edildi. 

Yugoslavyada emlaki 
olanlar 

Finans Bakanlığı Yugoslavya' 
da emlak ve arazi bırakanlara ait 
6000 dosya üzerindeki inceleme· 
lerine ve tasniflerine devam et
mektedir. Bakanlık bu dosyalarda. 
adı geçenler hakkında Dış bakan
lrktan bazı malumat istemiştir· 
Bu malumat geldikden sonra tev· 
zi edilecek paranın nisbeti tayin 
edile<:ektir. 

"Musa dağında kırk gün,, 
Filmi çevrilmiyecek 

Genel Direktörlüğün-Basın 
Jen: 

''Musa dağında kırk günn adlı 
filmi çevireceği mevzubahis olan 
ve Vaşington elçiliğimizin teşeb
büsü üzerine bu işten vaz geçen, 
Metro Goldwin Mayer Filmevi, bu 
kerre kendisinin de bağlı bulundu
ğu Amerika'nın en büyük film 
çevirenler birliği olan "Motion 
Picture Producers and Distribu
tors of America" müessesesının 
kendisine bu bahta yaptığı istizah 
üzerine, Verfel'in romanını filme 
çevirmemek kararında sabit ol· 
doğunu bildirmiştir. 

, 

K.ayseride A totürk anıttttı :aelamla) en i:.ıcil•r ı.ıc PÖrr.r.d«. l>ulunamar. 

Kayseri(Ö:zel) 20 birinci ka
nun A tatüık'ün Kayseri'yi ilk §en
lendirdiği günün yıldönümüdür. 
Her yıl Ka)seri'de, Atatürk Günü 
olarak kutla.nan bu sevğili tarihi 
gün bu yıl da coşkun bir evği ve 
ıayğı ile kutlandı. Şehir baştan ba
şa donanmıştı. Saat 14,30 da bin -
lerce ki~i cumuriyet alanında top- 1 
lanarak çok güzel bir tören ya
pıldığı gibi Atatürk'ün amdı çe-

Huli:nl{ taleb 'sinden. 
Nihari olanlara yemek 

verilecek 
Yüksek tahsillerini yapmaic üze

re memleketin dört bucağmdan An
karaya gelen ~·e nihari olarak hulrnk 
f akü itesine devam eden talebeler -
den bir çoğunun yoksul olduğu ve 
hallerine elverişli iş de bulamadık
ları görüldüğünden fakiiltenin bu 

en lerc ·· •le ve a.lc~ ~m klerini 
temin etmesi. lrararlaşmıştır. Bu ta • 
lebeler, her yıl terfi etmek ve iaşe e
dildikleri yıl kadar de,,fe• hi2metini 
taahhüd etmek gibi bazı şartlara ta
bi olacakl&rdrr. 

Türk· İtalyan kliring 
anlaşması 

Türk - İtalyan kliring anla~ma
sı 20 ikinci kanuna kadar temdid 
edilmiştir . 

Artırma ve eksiltmeye 
gireceklerin ehliyet 

vesikaları 

Devlet daireleri taraf mdan 
yapılan artırma ve eksiltmelere 
gireceklerden aranmasına lüzüm 
görülen ehliyet vesikalarını bazı 
kimseler nrtımıa ve eksiltmenin 
yapılacağı son günde i tedikleri 
anlaşılmıştır. Bayındırlık bakanlı
ğı şimdiden sonra iır,tenilec:ek ehli
yet vesikc:ıları için, o vesikanın Jü. 
zumu olduğu günden en az sekiz 
gün evvel müracaat edilmesine ka· 
rar vermiştir. 

Ehliyet vesikası talebinde bu
lunacakların bu müddetten son
raki talebleri kabul ediJm,~yecek
tir. 

Halkevin' de konferans 
Halkevi ha.şknnlığmdan: 

25 ilkk~nun 1935 günü aan\ 17.30 

da Halkevindc lzmir vakıfları direk· 

törü B. Hilmi Baki tnn.fmdan lunir 

ilindeki eaki tUrk mimari ve kültür C• 

wrleri hakkında projeksiyonlu bir 

konferans verilecek ,.e aynı zamanda 

B. Hilmi &kinin getirdiği fotoğraflar 

ve Selçuk tezhib ve cild aanatmm en 

nefia eserleri t~bir edilecektir. Kon· 
feransa berke& gelebilir. 

lenklerle süslendi. Akam doldura n 
halkın ulu atamı7.a olan saygı ve 
~evgi sesleri gökler yükseliyordu, 
gece halkevinde dil tarih edebiyat 
komitesi baş1'..anı kültür direktöru 
B. lrkılatamn değerlı konferans
}ariyle başlıyan müscımerede hal
kevi temsil şubesi tarafından ··At
tila' nın, Düğiınü" adlı piyes tem
sil edildi. Ar ~ubesinde bir kon-
ser verildi. 

'=' 

Hukuk ilmini y .. y:ı:na bırliğ&nm 

Ankara halkevindc terub ettıği kC)n· 
feranalardan iıçunc:uaıı dün l&tanbul 
üniversitesi tic<ı.ret a.kuku prof t.0-

rü Dr. E. Hir~ tarı..lmd n ~erilmi~tir. 

Konferansın me~z:uu devlet.,.ilik 'El 

ticaret hukuku idi. 
Profe&Ör mev:ıı:u itib riyle çok n1ü

him olan ilmi i:ı:ahatmda büyuk fran
ımı de.vlet adar:nı Kolbf r t rafından oı 
t& •a ctıhp tatbik eahA na konmag 

te-t.ebbüa edilen devlotçiliğın ckon~ 

mik bir sistem olmndığını ' c bunun 
daha ziyade b ir na:ı:nriy<ı olarnk te• 
lakki edilmesi ın~ım g€lleceğtnt izuh 
etmi~ ve ekonor.:!İk d vtetçilik mcf· 
humundan ulusal ekonominin hır pları 

dair~inde §ckillendirilmeaa manıı.&t• 

nın anlatılması İcab .:deceğinı ıleri 
~erek, hukukçulnrın bu gekle " d ,,,. 
let mudahalesı" ismini verdıklerir:i 

kaydetmİ§tİr. 

Profesör izahııtmdn bu "nı:uun al
tına nlınmak" keyfiyetinin, devletin 
yapı:.cağı kanun ve nizomlarla fert 
r.erbcstisinin ekonomi • hayatta doğu· 
rabile..:.etri &uİİr,tim 11('.nn onunc geç• 
me suretinde tec~m <ıcl~eğini tHpit 
etmi§ ·e türk hakiminin vazıfesiniu 
de, devletçilik prt>n•ipi bugün yeni 
Türkiyenin en euelı pren iplerinden 
b~rl olduğuna ve kendil'.İ de kanunun 
brrakmıı olduğu bool illan bu milli 
e• ah fikirleri göz önÜDE 1 rak "vaxu 
kaıı:.un" imi~sine doldmmakla mÜ• 
kellef bulunduğuna göre, gerek ke• 
nunun tatbikinde geNıkee tefdrind 
türk milletinin egementiğ;ni kullanan 
Kamutayın mtıvzuuboba hiidisede n 
gibi bir kanun vazetm~ olacoğmı göz 
önüne alarak kı.ırarlnrım ona gör binf 
etmek olması lazım gelece ini söy! • 

mİ§tİr. 

Bundan ronr profeMir, bukukçu
larm "devlet müdohateai" lmıini er
dikleri ekonomik hadi&enint 

1. - Nakliye şirketleri, bankalu 
•e saire gibi müeu.e~tm müşterilcria 

ni kebule mecbur ettikleri mukavele 
tipi yerine devlet tarnf mdan dirije e
dilen bir mukavele tipi koymak, 

2. - Jmtiyaı: vermek, 
3. - Devletin ekonomi alanand 

mü~pet olarak bizzat rol alm aı, 
Ş<killerinde tecelli tıdebileceğini İ• 

uıb etmio ve konfcrnnGma alkı~f ar a• 
raımdn niha)et vcnni~tir. 

Ayas Ağa Kasrı 

gazetelerimizde yapılan ve hu fil-
Binaenaleyh son zaına.nlarda ı 

i min güya çevrileceğini iddia 
eaen neşriyatın yanh§ istihb&rata 
dayandığı anlll!ılmıttır. 

Çağrı 
Kanı\li r Maliye Ene ümeni b\1 

gÜn saat onda toplanacaktır. 

Lstanbuldaki Aynenğa k rmın 
ıüvari binicilik mektebine verilmesi 
kamrlaşmıştır. Binadn bu mdmatla 
hem değişiklikler yapılarak tamir e -
diDec:ektir. Lazım gelen tahsisat 
temin olunmuştur. 
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tayyarelerinin 
" honıl•aı·<1ınıanlarnıda 

··ıd .. rdüler - Dört tayyare-Habesler bir rasıt subayı o u . . 
· .1 . h sar verdı - Habe~ kuvvetlen ye Habes mermı en a · . .., . 

, > 1 k'l etre uzakta-Italyan teblıgıne Aksum dan a tr 1 om ) 
a·öre Addiabbi harbr nasıl oldu. 
:::. 

Cenup cephesinde yeni harekat 
Mogadiçyo, 23 ( A.A) ·· Stefani daha başlamamrştır. Söylendiğine 

ajansı bildiriyor: . d üel aöre salgın hastalıklarla İtalyan yer-
15 ve 16 ilkkanunda Somalı e 

8 İi kı;alarının şüpheli vaziyetleri. 
· · 'tal an tayyare· 1 1 d faaliyetin merkezııu, 1 Y • f her nevi harekata enge o makta ır. 

. . k C b· bölgesı etra ın· 23 (A A) 78 1 terımn yu arı u a . kil etmiştir. Roma, . .. numar~ ı 
daki geniş hareketlen teş Des _ resmi harb tebliği: 
filtu ile Megal!~ ~ras.ı.nd·~r Ra~lçak _ Mareşal Badoğlio telgrafla bildi-
ta'nm kolları gorulmuştu · h be l • riyor: 5000 kişilik bir habeş kolu, 
tan yapılan bu tarassutlar ~ I f :u- Tembien'de Addiabbi civarmda hat-
. t" f k ve küçük top ateşıy e larımıza hücum etmişler ve şimale rın u e . k belelerine se- k . . 1 

kubulan şiddeth rou a b id • doğru bir yol açma ıçm zor amış -
beb olmus ve tayyareler una ş • lardır. Yerli ve ana vatan kuvvetle-

. . . bard anla cevap ver b .. . h .d detlı bır bom nn d bir ital· rimiz, unun uzerıne, emen şı • 
mi~lerdir. Bu ateş esnas~ a detli mukabil hücumlara geçmişler -

:r "I ·· tur · d h · · l yan rasıt subayı 0 ':11°~ I ·de Me _ dir. Toprak vaziyetı a a ıyı o an 
Bundan son~akı :::: e~alanna habeş kuvvetleri müdafaada bulun-

gelli y~kınmdakı m~ard~anı yapıl- mak istemişler ve bunun üzerine 
karsı bır hava bo . . büyük bir muharebe olmuştur. Top-
ma~ına karar verilmıştır. bu bam- çu ve hava kuvvetleri ile takviye e -

T sirli neticeler alınnan .t dilen İtalyan askerleri göğüs göğüse 
e 5 are yapmıfbr· h bed ·ı 1 ~ bardımanı 1 tayy . . bet et • bir mu are en sonra l er emege 

tayyareye düşman ;te~~~~ değil • başlamışlardtr. Nihayet habeş hücu: 
mişse de hasarat pe m mu püskürtülmüş, habeş kuvvetlen 
d. ·--• eritreÜ askerlerimiz tarafından ko • ır. . 23 (A.A) -· Şiımu 1 B uh Adısasaba, A •• ferit ha- valanmağa baş anmıştır. u m a~ 
cephesindek.i ha.re.ka~~amg~ :n başladığı rebedeki İtalyan ve habeş zayiatı bil-
d' 1 mahıyetuu a .. ha dirilecektir. 
ıse erak d Bildirildiğine gore • Erı'tre cephesinde tayyareleri • sanılm ta ır. l · devam 

beş kuvvetleri ilerle~e en~~eri halen miz Guaram ile Aşangi gölü arasın· 
etmektedirler. Habeş uvve afeye ka- daki mmtakada habeş tecemmül~ri-

Aksum'a altı kilomtre ınes ni bombardıman etmiştir. 
dar gelmişlerdir. d h b 1 

Carpr~malar hakkın a son a er eı 
· · l tıılyan kolu keşif ınüfrezelen vasıta. A ) - Royter ajan· 

Londra, 23 (A. '. l cephesinde siyle habeş kuvvetlerinin Abbiaddi 
sı bildiriyor: Dün şımat kadar gar· yakınlarında yerleşmiş bulunduğunu 
Makalle'nin elli kilomke renda şiddetli haber alması Üzerine bir çevirme yap• 

b • rnınta aıu mak istemiştir. iki dü"rnan taraf te-bmda Tem ıen " 
ı olmuştur. k' t masa gelmiş ve takviye kuvvetleri a· çarpışma ar b" muvafta ıye 

ltalyanlar taın . ır d'yorlarsa da lan habeşler evvela .şiddetli bir nıu· 
·ddıa e 1 

~azandıklarını 1 sında yalnız kavemet gösterdikten sonra İtalyan· 
~us~ . 

habeşler çarpışın 1 birçok ke· ların sol cenahına hücum ederek bır 
1 mış ar ve 1 

müdafaada ka ına za geçerek ital• tepeyi ele geçirmeğe muvaffak o · 
b ·ı t arru 

reler muka 
1 

a .. I rına kıhç ve muşlardır, İtalyanlar habeşlet·i bura· 
.. Ü bucuın a · 

yanların sung . e mukabele etmış: dan çıkarmak icin birçok süngü hii. 
dipçik bücumlarıyl tan ve yerlı cumlarında bulunmuşlar ve bunun 1 ana va 
!erdir. ltalyan a~. kkepti. Habeşler 
askerlerden mure d dı Habeşler 

b' ka ar . 
mevcudu beş ın da çok kuv· 

b şlan<>ıcın 1 
Çarpışmanın a 0 

• ve arıza ı 
. erle§ınış 

vetli mevzılere y b bir yaylaya 
murab ar .. 1 

yüz kilometre Halbukı ıta -
·orlardı. 

hakim bulunu) "rünmez top· 
hemen yu • . d yanlar hemen burıyetın e 

ek rnec b 
raklardan geçın babeş har 1 

1 !yan • kalmışlardır. ta . ·rnal cepht!• 
. d fadır kı şı 

baslıyalı ılk e 'fesini yapıruŞ . al vazı .. 
sitıde topçu norm n1ev:ıilerını .. .. . düşman . 
ve n-ozukınıyen .. . bır surette 

~ da ınuessır 
endirekt atılila . . 

etmıştlr. 
bombardıman . 1 İtalyan or· 

. n ,,.1111a . 
Royter aJansı~ı ' habiri şu tafsı -

dulaı·ı nezdindekı mu 

lat'ı vermektedir: . da bulunan bir 
Temizlilc harekatın 

- . · ,.,, lıolw.~ 
it. Fılt•11İtı WY'"' . 

I f ·ıı .,., ma ı ' ' H (AA) .. avas 
AdisabRba, 23b'ld'~diğine göre, 

• t nın ı ı ,. t 
aJansı ay arı . . B Eden ın 8 -

h .. , . .. :ı.el nıahfıllerı. . tt ka'""ı -
u un .. "t bir sure e . ·-r 

yiııini çok musa:nahfiller, İngıltere-
lamışlardır. Bu d n böyle tek 

bun a la nin dıs sıyasasmm g~ ından do · 
· k bulunaca ~ bir dış ha anı d kazanacagı 

.._,, birlik bakımın aAn mahfiller. 
J l r ynı . 
mütaleasında.~ır. a . illetler Ceıniyeh 
B Edenin mufrıt M 1 te olduğunu · ·ı tme < 
siyasetini temsl e .. icraatını bu 

. bütun · ve Habeşıstanın . kten gen 

. t' d ettırme l sı,•asaya ıs ına beyan eye-
J d ~unu 

kalma~ış bulun ~gbu nıahfil.ler, B. 
mcktedırler. Gen · tedbırler tat-

. h l "rli zecn Edenın da a esı b'. sıyasaya ar-
bikini istihdaf eden bu lunınaktadır
ka olacağı zannında u 

lar. . onı 11 /cırwll 
llcrlu• ... ; ... ımı hwtı '" . · 

. . . .• ,.,, ı . 
ı-ı,, l 

• u "kümet, u-
( AA.) - nU 

Adisababa, 23 b istaııda yasak 
"dd berı J-fa eş b·ı z 111 mu etten 1 nna ve ı . 

~·ı . !ıın kurnaı- oyun a 
e~ı mış o .• 

. . ernııştır. . 
h::ıssa rulete ızın " .:ı büyük bır 

h ılatınaan 
Devlet kumar as 

1 
haçın serrna• 

b ra kızı pay alacak v.: u ı>3 

·ı· oluna.:<'ktır. yeı;:ıı ı ave 

neticesinde kanlı göğüs göğüse çar

pı§malar olmuştur. ltalyan hücumla.-ı 
.şiddetli topçu ve tayyare bombardı

manları ile hazırlanmıs ve :ı1ürekli 

mitralyöz ateşlerinin himayesinde ya

pılmıştır. Nihayet habeşler Tankua 
vadisine atılmışlardır. Habeşlerin çok 

zayiat verdikleri söylenmekte ise de 
hakiki milcdarı :ı1imdilik Öğrenmek ka-
bil olamamıştır. 

Son sryasal hadiseler 

J t• l'aris borsw;111111 !.:idi.~i 

Paris, 23 (A.A.) - MRIİ haftanııı 

pliınçoSJ, pek o kad,ı.· ehcıniyetli değil

dir. Ayın on beş gününe aid tasfiye mu

amelelerinin hakim olduğ~ ilk celse ho 

o\ınıyan bir süı-prize sebebiyet vcrmi~tiı . 

Bununla beraber piyasa, i~lerde görülen 

agırlığa ı·ağmen, mukavemet gÖslel' • 

nıiştiı. 

En müsait celse, B. Laval'in mebus. 

tar meclisinde dış sıyasa:ıına aıd yapılan 

müı:akerelerde kazanmıs olduğu muvaf

fakiyet dolayısiyle, çaı·şamba celsesi ol

muştur. Halbuki peı·şeınbe günü. Siı- Sa

ınuel Hoı"ın istifası, B. Musolini'nin nu'

kü, İtalyan - habeş anlaşmazlığının hal

line dair olan fransız · İngiliz teklifle

rinin terkedilmeııi B. Heryo'nun radi. 

kal sosyalist partisi başkanlığından İslİ· 

fası ve bir kabine buhranı çıkacağına da 

İr olan §<IYİalar yüzünden piyasanın te . 

mayülünde ani bir değişiklik olmuştur. 

f:t•ya= rmılar111 bir suilwstı 
S~nghay, 23 (A.A.) - Alman ha

ber~lma bürosundan: Harbindekı be· 
az rus gazetelerin:n verdikleri ha-

y 1 'k" . berlere gore, beyaz rus ar ı ıncı teş· 

.-inin sonuna clo •ı·u Amur şimendife
ri üzerinde Semenfskaya yakmında 

bir Sovyet trenini havaya uçurmuşlar· 
du-. İki yüz ölü ve yaralı \ardır. Sui· 

kast. Habarov.;ki'ye gitmekte olan 

biı·kaç yüksek Sovyet memuruna kar· 

şıdır. 
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·oış HABERLER 
YENİ İNGİLİZ DIŞ BAKANI KİMDİR? 

J~d<--nin dı~ hak.anhi!ına tavini İn!dlıf·rc. ' ...... ~ ~; 

f/raıısa vt~ Hahesi~ıanfla ivi karsılandı 
' . ' 

Londra, 23 ( A.A.) - B. Edcn'irı t.ı . 

yini hakkınd;ı bura siyasi mahfillcrınd 

~orlenildiğine gore, b.ı tayin İngiliz lıiİ· 

lnıınetinin sıyasasını milletler cemiyeti 
prensıplerinc istinad ettirmekte devaııı 

t>dt'ceginin bir delilidir. Falrnt milletler 

cemiyetinın toplanacağı son kanun oı la· 

lnrınclan Önce yeni bir karar veı-ilıncsi 

beklenmiyor. Öte taraftan itnlyan ı,:aı:e· 

telerinin bu tayini ltalya'ya karşı ı;ayri 

do~tane bulmaları da ınanası7 görülüyor. 

Londra. 23 ( A.A.) - Resmi ınC'hfi!
lerin tebarü:.ı: ettirdiklerine gor.:, B. E -
den İngiliz politilrnı.ını,1 Ccnevı·e'ye ıııi.i 
tPveccih istikametini ve ıııilletler c~ıni -
yetine azimkar bir surette yardımı de -

vam ettirmekle beraber, aynı zaınand,1. 

milletler cemiyeti konseyinin tavı;İyele
rine İstinaden, ltalyaya karşı ckono • 

mik hareketlerle birlikte güdülecek ol 

"'lla!lma yolunu da takip eyliye<.:ekt• 

lngiliz. d•ş bakanı ıs. c.aen 

B. Edt!n, yaı·ın ılk defa olarak ınak ı 

nıına gelecek ve ondan sonra birkaç gün 

istirah~ü için Londl'ayı tcrkedecektlı 

Bununla beı·aber, 8. Eden bakanlık ile 

rabıtasını daimı surette muhafaza evli • 
yccektir, 

Londra. 23 ( A.A.) - B. Eden' in 
zecri tedbirler sıyasasını bir inkıtaa ka -
dar götürmiyeceğine dcıır lugiltere'nin 
Fransa'ya teminat vcı·diği şayiaları eı;as
sızdır. 

Kabirw11i11 ,.,, l;<ı11ıtfft11t1rı tw11 bir
yanlummlmı İ:difw/,. nlecel;. 

Londra, 23 (A.A.) - B Eden'in dış 
işleri bakanlığına tayini hakkında fıkir 

yürüten Röyter ajnnsı, li Haldvin'in on . 

ce Eden ile Nevil Ct·mberlayn aı·aıunda 

lereddüd etınil? ulduğunıı, fal-at Çem -

berlayn'in baka11lıgı kabul et mediğinı 

yannaltladıı-. Bu ıtibaı·la, B. Eden'in se

çilmesi kimseyi hayrete ,luşunnemiştıı 

Baldvin, memlekctııı atisının gençleı·iıı 

elinde olduğunu müteaddit clafalaı sov

leıniştir. B Eden ~cnç biı· hakanclıı· Ge

rek kabınenin. gcı·ek avam kamarasın111 

tam bir yardımından ıstıfade ~cleceğı ne 

emin bulunabilir. 

llillı•tlı·r "''"'İ)t'fiwlı·I,; i11!:ili_ 
delq.w.-.i 

Londra, 23 (A.A.J - B. Eden'iıı 

dış bakanlığa geçmesi lİ:Gerine açık k<ı . 

lan mılletlcr cemiyeti bakanlığına kims · 

tayin edilmiyeceğı içirı 1 ngiltereyi mil 

letler cemiyetınde "' am kaınarası az,, 

sından Lord Kranborn temsil edecektıı. 
B. Eden'in yalnı~ fevkalade hallerde Cc 
nevre'yc gideceği sıonılınaktadı.-_ 

il. / ,(ll'(l/i11 ,,./,,·il.i 
Paris, 23 (A.A.J - B Laval bııp,Üıı 

dış bakanlığına tnyini dolayısiy\e 8 E . 
den'e bir tebrik telgrafı gondeı·mıştıı. 
Mumaileyh, bu telgrafında bılhassa oy 
le demektedir: 

" Memleketlerin-izın ınu t rekcn ta 
kib etmekte old ıkl.ırı ,,tfo.k ve ulh işi 

ne beraberce devam edcceğimi7.dcn do
layı bl\htiyarım . ., 

l 11gili.: "Ozcıclt•ri11i11 ·"l'tıiru·i 
l.ondra 23 ( A.A) - Taymis gR'Ze-

lc:.İ . B. Eden'in dış b.ıkanlıgn tayininjn, 
l n;;ilterenin milletler cemiyeti ıııyasası. 
na olan itiım\lları haksız yere sarsılmıs 
olanlnı•ın <H'Ztısunn uyg-un olduğunu ya
zıyor. 

Deyli t-Ieı·al<l, B. Eden'in İngiliz dı~ 
:1ıyns,ısında, bilhassa kollcktif bir hare -

ketle Musolini'yi, taan·u1:unu duı·dur

ınaya ve Habeşistan'ın milletleı- cemiye

ti paktı ile tekeffül edilıni~ olan bütün -

lüğüne riayet eden bir barış akdine mec

bur edecek tek bir sıyasa güdeceğini uııı· 
maktadır. 

Deyli Tclgı·afın :11yasal muhabiri, ye

ni dış bakanı B. Eden'in ilk icraatından 
birinin. Mısırla 1 ngilteı·e arasında, iki 

memleket arasındaki bazı gel'ginlikle.-i 

gidermek için mu\·al<lcat ve yeni bir mu

kavele akdine tevessül edeceğini ummnk· 

tadır. Bu mukavele ile kapitülasyon 

hnkkı, hukuki meseleler ve Mısır or -
<lu:Hınun teşkilatı meseleleri halledlle • 
<.:ektir. 

Londı·a, 23 ( A.A.) - B. Edcn'in dı:ı 

bakanlığına tayinini, Londra gazeteleı·i 

gunıın büyük 11üı·prizi ve en mühim ha

disesı ol:trak gorüyorl<.ır. I ci ve liberal 

partileri bu karardan pek memnundur

lar. Ve bu partilerin bu s;:ıbnh çıkan 

gazeteleri B. Eden'e en ıyi dileklerde bu 

lunmaktadırlaı . Muhafazakaı· pnrtinin 

sağ cenahı B. E.den'e şimdi Milletler ce

miyeti menfaatlerinden önce İngiliz men 

faatlerile meşgul olmasını tıwsiye ediyor. 

Ceu~vre, 23 (A.A) -- Sir Sa -
muel Hor'un yerine İngiltere dış 
bakanlığına getirilen zatın tayini ha
beri, Milletler Cemiyeti çevenlerin
~e büyük bir memnuniyetle kartı • 
lanmıştır. Kendisi B. Laval ile birlik 
olat·ak, Sar meselesinin kati surette 
ısonuçlanmasında. kıral Aleksandrla 
B. Bartu'nun öldürülmeleri münase
betiyle Macaristan'la Yugoslavya a
rasında çıkan ihtilaf esnasında ve 
nihayet daha yakın zamanda, ital • 
yan - habeş anlasmazlığı yüzünden 
doğan guçlükler sırasında gösterdi • 
ği mutlu yardımları unutulmamıştır. 

B. Eden bir fransıı dostu olarak 
tanındığı cihetle, Cenevre diploma -
si çevenlerinde, onunla B. Laval a -
rasmdaki miinasebetin. Milletler Ce. 
mi yeti ile Avrupa !'ulhunun nefine 
olarak, gittikçe daha ela iyileşeceği 
kanaati umumidir. 

/ , I . ı• ı · J • • 'rtll l.'HZ !!,(IZf'/f• <'l'I >. ~t t'lllll ltl_\'I· 

ni11i iri l.ttr.~ılmhl"'. 

Paris, 23 ( A.A) •• Gazeteler. B. 
Edenin İngiliz dış işleri bakanlığına 
tayini meselesi hakkında uzun dü -
ŞLİnceler yürütmekte ve bu tayini 
çok ıyi bir suretlt' karşrlamaktadır -
far. 

Hılhassa sol t:enah gazeteleri, bu
mı Milletlt"ı Cemiyetinin niifuzunun 
ve ona oları sıkı sadakatinin bir te
nıhuni saymaktadırlaı. 

Pöti Parizv~n. diyor ki: 
" Bu tayin, dış sıyasasının Ce -

ıwvrPye sıkı sıkı baglı kalacağını ve 
~ttlhıuı vollt>ktif bır çalrşmı\ ile ten
siki yolun,\ ~idilcceği manasmı 
ifade "'der. Bıı tayin, sıyasaları Mil
letler Cemiyetini sulha hizmet eden 
hakıl<i bir kuvvet halin~ getirmek
t<·n ibaret olan bütün memleketler· 
de de ivi bir surettP karşılanacaktır. 

Lö Jurnal, diyor kt: 
'' Bu hal ~ureti, mantikidir. B. 

Eclen'ın vazifesini iyi bir surette ifa 
etmesini temenni edelim, zira bu, 
açık ve faydalı bir mesai birliı'Yi icin 
esaslı şarttır. ' ' 

Milletleraraıı.ı faaliyetlerini lngil
lcı e ile ihlasldiranr mesai birliği esa
sına İstinal ettirmi.: olan <levletle . 
riu B. Eden'e yardım elmemeleıi 
için hiç bir sebeb yoktur. Onun ye
tişişi ve bilgileı; girişmiş olduğu ışı 
başarmasına müsaittir.,, 

Övr gazetesi, yazıyor: 
'' B. Eden, acaba selefinden 

daha şid<letli ve daha cüretkirane 

l)ı~ Bak:anın1ız Bay 
Laval ile ~(}rüstii. 

\ ' 
Paris, 23 (A.A.) - Başbakan 

B. Laval, Türkiye Dış Bakanı B. 
T. R. Aras'la Türkiye büyük elçi
si B. Suad 'ı, İtalyan büyük elçisi 
B. Cerruti'i ve Yunan elçisi B. Po
Jitis'i kabul etmiştir. 

Paris, 23 (A.A.) - Haber a
lındığına göre Lava! - Rüştü Aras 
mülakatı İtalyan - Habeş ihtilafı· 
nın ortaya çıkardığı siyasi vaziyet 
üzerinde cereyan etmiştir. Rüştü 
Aras Türkiye'ye dönmeden evvel 
Paris'te bir kaç gün kalacaktır. 

H. 'fiıiih•sl.-o Snı llm·i . .,.'ıe. 
Sen Moris, 23 ( A.A.) - Romany'l 

dış baknı B. Titülesko, Noel tatilini 
geçirmek iizere buraya gelmiştir. 

İlıtiliiki 111Pm11r ı·ı• ... tdmylt1nn 
·'·nridnı i.~,, ul111 ması mt•se/,.~; 

Atina, 23 (A.A.) - lyi haber alan 

mahfillerden Öğrenildiğine gore, ge· 

cen mart ihtilalinde işten çıkarılmı~ 
olan n1emurların yeniden kadrolara 

alınması, partilerin bu hususta anlaş· 
masından sonra yapılacaktır. Bunun
la beraber, ancak lazım gelen mesleki 
kudreti haiz olan ıneınurlar kabul e

dilecek ve bunların seçilmesi için bir 

komisyon kurulacaktır. Serbest bıra-
kılını§ olan ihtilalci subaylar 

hizmete alınmıyacnıd.ırdır. 
tekr,.,r 

lıı!.!iliz ,.,;fr"ri n• /Jİ~ (I(/(• lw ı · u·ı
h•ı irult• tle.~i~ildil,/,., 

Londra, 23 (A.A.) - Milli müda

faa bakanlığı ingili7. süvari ve piyade 
kuvvetleri teşkilatında mühim deği

ııiklikleı· }'<ı I• \lacagını bildirmektedir. 

ng-iltere İmparatorluğu bütün piyade 
kı,.aları birkaç sene içinde hem ma

kinalı tüfek ve hem tüfek kullanan 

kıtalar şekline ifrağ edilecektir. 

Ole taraftan, mevcut süvari fırka.
aman da makinalaştırılmış bir seyyar 
kuvvet şeklinde cfe .. istirileceği haber 
verilmektediı·. 

hareket edecek midir? Fako.t l?UDU 

unutmıyalım ki kendisi şimdi yal • 
nız Milletler Cemıyetinde İngiltere. 
yi temsil vazifesi ile mükellef değ1I. 
dir. Ve işlerin heyeti mecmuasını 
çok daha geniş bir noktai nazardan 
tetkik etmek mecburiyetindedir. 

lıa/y1111 ~llZ#1/t1/f•ri kız(.!111 

l\tilano, 23 (A.A) -- B. Eden•m 
dış işleri bakanlığına tayini italyan 
gazetelerini şiddetli surette sarsmlf' 
tır. 

Gazctta del Popolo bu hu~sta 
şöyle mütalea yürütüyor: 

" Bu tayin şunu teyid ediyor ki 
fngilterenin, İtalyan • habeş anlq • 
mazlığını uzlaştnn1al için çalışma .. 
ya hiç bir niyeti yoktu ve Paris t-ek
lifleri İse bir nevi fare kapanından 
baska bir şey değildi. Hiç kiınse, bu 
tayinin hakiki mahiyeti hakkında 
tegafül edemez. 8. Eden. İtalyaya 
karşı alınan zecri tedbirlerin fazla -
laştırılması fikrinin baş müdafiidir.,, 

Yeni ingi 1 iz (lış 
hakanı 1{itn<lir? 
Londra, 23 (A.A) -- Dış işleri 

bakanlığında Sir Samuel Hor'a ha
lef olan B. Eden, 1897 senesinde 
doğmuştur. Şu halde şimdi 38 ya ~ 
şındadır. Mumaileyh, tahsilini Oks-

ford' da yapmış ve şark lisanları şu • 
besinde birinciliği kazanmıştır. Ken
disi 19 l 5 senesinde l 8 yasında ol • 

duğu halde asker olmus v~ askerli.. 
ğini F ransada yapmıştı;, B. Eden. 
1923 yılında Varvik'den Avam Ka
marasuıa mebus seçilmiş ve bu su • 
retle sıyasal hayala girmiştir. Sir O.. 
~en Çamberiayn'n dış işleri bakank. 
yı zamanında parlamento nıüsteşa. 
rı olmus, 1931 senesinde kurulan 

milli hükümetin ilk zamanlarında a)"Q 
makamı işgal etm · ş, 1934 <senesi 
son kanununda mührühas lordu ve 
1935 senesinde kabinede yapılan de.. 
ğişiklikle Milletler Ceıniyeti işleri 
bakanı olmuş:ur. 
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n \.ara diin. in) ılal> 
ığruna haşnıı ,·.~rt•ı 

nb ·1a. ı ~a) o·ilt~ andı 

( Bafı J. inci sayfada) 

sabah başlayan faci yı ve onun Ö;ı.'lle• 
rili kahı·arnanını anlattı. B. Güven, 
Kubilayın bu kllytllkhk karıurnda Ü· 

7.erinde üç ordunun \"azifesini taşıdı· 
ını ve bunu hakkile ifa ettiğini ·öy· 

ledi ve şu sÖ7.lerle alkııtlnr arnsındn 
sÖ) le\ ini bitirdi: 

"- Arkada§lar, Kubilay içimiz· 
deo bir şehittir. Onun cısını unutmak 
bizim için nıümkün değil, yalnız Kubİ· 

lay kara irticaa, inkılaba kasdctmek 
istiycnlere, gösterdi ki, bu&ünkü ne • 
liıı ate§, demir, ölüm ve bunların gÖ7. 

korkutan tehlikelerinden pervası yok· 
tur ve per\a61 olmıyncaktır. 

Şair, "ayak altında kalmak ya§a.· 
maya değmez .. ,. demi§. Hem de bir, 
üstüne başına tnauubun, afyonun İğ· 

renç kokusu sinmiş, k~ fasmda millet. 
vatan gibi yüksek mefhumlar yerine 
basit kaidelerle bir insan kümesini ya
pr sanmak dalaletine düımüş kimsu· 
lerin ayakları l\ltında ••. 

Kubilay, tehlikeler karıısında ha· 
rekete geçecek olan türk gençliğinin, 
türk ordu&unun, türk muallim ordu· 
aunun ıerefli bir kahramanıdır. O bi
:.İm gibi idi. Biz de onun gibiyiz. ... ,, 

Bundan sonra B. Münir Müeyyed 
Bekman Kubilay için yazdığı, bir par· 
ı sını koyduğumuz şiirini okudu: 

"Ne kararmıf bir ruhun, ne de 
kaytak kuvvetin 

.Smıi haykırmayacak Öz toprağın 
üst~nd • 

Asırlar, yıl olurken, devrimcinin 
Öraündc 

Türküsü, duyulacnk, yalınız 
k kuvvetin! •. ,, 

Muallim B yan Münire Altuğ aöz• 
lerile, men&ub olduiu mealek zümre
· nin duygularını anlattı. Bundan aon· 

ra Devrim okulu baı muallimi B. Al
t yı dinledik: 

"- Kaytaklık KubiJ&yın ba§ını 

aövdesinden bnğ bıçağı ile ke~ek 22 
dakikada ayırdı. Yurdun öz bir evla· 
dı, bir anıuıı, karısı ve bir yavruıu o• 
lan o türk genci, yerd çamurlar i· 
~inde, meli'ın eller altında tam 22 da· 
Lika inledi. 

Size yumruklarınızı sıktıran, dİ§· 
lerinizi gıcırdatan bu vah§iliği yapan• 
lar, ne gariptir ki, din, §erİat diye U· 

luyan riyakar nlçaklardı. Halbuki, 
dinsizlikle itham ettikleri bizler, di· 
ni aaığlanna yaraç ynpan bu vah§İ 
yobazların sarıklarını boğazların 

sardık, dini yerden knldırnrnk kalp
lere yerleştirdik.,, 

B. Altaydan aonra hukuk fakül
teııindcn B. Esad inkılapçı gençliğin 

neler düşündüğünü ıu cümlelerle İ· 
fade etti: 

"- Kafaları nasıl bir esrar topacı 
haline gelmiı olmah ki bu sersemler 
efıı•nevi Mehdinin kendileri olduğu· 
nu Mnmışlar .• Biz o aoftalarm tanıdı· 
jı Mehdiyi ba4kalarına bıraktık. Biz· 
.. en Muhammed Mehdiler yerine Mus· 
tafa Kemaller yetiıti. Türk milleti en 
büyiik imanı ile §una inanmııtn: ki: 
değil bu serseriler, acunda yeti~mİ§, 
yetişecek bütün ıslahatçı Mehdiler 
yek\tnu devrimci Atatürkün eaçlarm· 
dan bir tel olamaz!.. 

Bu devirde " hu! hu!,, dinlemek İs· 

tiyenlerin kulak zarını istiklal margı 
patlatacaktır. Biraz tütsü arayanlar 
karşılarında fabrika dumanlarını bu· 
labilirler.,, 

B. Esnddan wnra yüksek tarun 
enstitüsünden 8 . Necmi konuştu: 

Ufür1c: gençliğinin icabında. Kubilay 
gibi ölmeği kendisine en temiz bir Ö· 

lüm sayacağını ve bu yolda bütün 
«ençliğin, severek istiyerek ve inana• 
rak daha yüzlerce baş vermekten çe• 
kinmiyeceğini . .. ,. gür ve heyecanlı bir 
aesle anlattı. 

Gazi terbiye enstitüsünden B. ev· 
et: "Devrimin temposuna ayak UY• 

dnrnmıyanlar, bizim ayaklarımıza 

dikkat etsinler, bize uysunlar. Aynı 

h nk ve tempoya uymak İ!t~miyen· 
1 r bilsinler ki daima karşılarındayız.11 
tfive haykırdı. 

11 ua llim B. Aziz EryaJaz'ın: "Er 
dnr1 nn. er J af )'an, er öl n ünlü er· 
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Berliner Tagblat sa:ı.etesi, >'una· 

nistandcıki on değİfİklikleri takib et· 
mck Üz.ere l'unaniatanıı gönderdiği 

huıusi muhabiri Feodar Berkes, ga;ı;e· 
tcsine Atina'dcın 17 ilkkanun tarihiy
le yaz.dığt bir yaz.ıda, ıarki Akdeniz.· 
deki politika ııaz.İyetini tahlil ederek 
diyor ki: 

On iki Adanın, ıııyaaal olduğu ka
dar politjka bakımından da merkezi 
bir halde olan vaziyeti, ylllardanbe· 
ridir ki, Yunnnistanın bu merkeze 
kar§ı olan durumunu, yunan diplo
matlarının vo hu&uaiyle erkanı harbi· 
yeııine, yeniden yeniye tetk1k ettir
mektedir. Bu def adn, ha beş meselesi 
doluısiyle gergin bir ıekil almış <>· 
lan İngiliz • İtalyan münasebetinden 
ıonralti durum aynı ehe:miyettedir. 
Bu böyle olmakla beraber, bu ıınlaş· 
ma:r.lık fili bir §ekil alacak olursa, 
Y:unnnistanın, knti bir b;taraflık güt
mek niyetinde olduğu ~öylenmekte· 

dir. Çünkü, hem İngiltere ve hem de 
İtRlya Yunanistanla do&tturlar. An
cak, Atina'dn deniliyor ki, Yunanis
tan istemediği halde, bu anlaımazlık 
meselesinde harb hadiselerinin girda· 
bına sürüklenecek olursa, o vakit me
sele değişebilir. Yunanist.Anın Avru· 
pa kltasındaki kara toprakları sınır• 
ı rı, bugünkü günde, yalnız askeri 
bakımdan değil, büyük devletlerle 
yaptığı dostluk paktları ve hususiyle 
balkan antantı dolayısiyle güven al
bna lınmı~tır. Fakat Yunanistan a· 
dalarının emniyet meı1elesinde, man· 
zara bambaşkadır. Çünkü, ":zorlıı. ak· 
tedilmiı sulh andlaşmnları" dolayı· 

aiyle Ege denizindeki bazı büyük yu· 
n n adalan, bitarnf hale sokulmu§• 
lardır ki, bugüne bugün bu adalar ha
la tahkim dilmemitıerdit-. Bu ıdala· 
rm emniyeti çok düıünülecek hır mc· 
&eledir. M aelG., 1923 yılnıd& bit ol

mu§tur ki, büyük bir devlet, yani 1-
talya, bitaraf olan Korfu'yu topa tu
tarak i§gal etmekten çekinmemiıtir. 

Bu vaziyet göz önünde tutulacak O• 

)ursa, Ege denizinin cenubu ıarkisin· 
deki yunan &ınırlarının çok daha bü· 
yük bir tehlike karııaında. olduğu an· 
laıılrr. Çünkü, herkes bilir ki, İtalya 
dost olduğu halde, 1912 yılında on 
iki adayı İfg 1 ebni§tir. 

Her ne kadar, Yunanistan, hali~ 

muhlis yunan olan bu adalann iggal 
edilmİ§ olm lann kartı bütün milli 
varlığiyle protestod bulunmaktan, 
ve bu adaların, birçok andla§malnr1c 
vadedilmiş olan ana. vatana katılma· 

lcr;" diye batlaynn, Hukuk fakülte-
sinden B. Şehab Gürsel'in: 

"Kubilay, gençlik için mukadde~ 
bir farkıdır, 

Kubilaya imrenmek hepimizin 
hakkıdır • ., 

Diye biten özlü ıiirlerinden &0'11'& 

tair Kamuran Kadri Bozkır dıı. içli ve 
ahenkli bir eda ile yudığı fİİrini oku· 
du: 

"Artık bakmayın gözlerime 
kardctler1 

Ağlamak g lıyor yüreğimden, 

A -ıamak geliyor .• 
Ve içimde bu ak§attt, boylu boyunca 

Kubilay yükır.eliyor!..,, 
lf. 1/. :f. 

Şimdi sözler bitınİftİ. Kadife perde 

kalktı. Sinema perdesi iniyor ... Halk i • 
çinden bir genç ayağa kalktı Bu Kubi
layın bir sınıf nrkadoııı idi. Gelenleri Ku· 
bilayın hatırasına hürmet için bir daki
ka ayakta dunnağa davet etti. Salona 
dolduranlar bir dakika, derin bir u · 
sizlik içinde, a:tiz ölünün hatırasını İç· 

)erinde ya§ndılm·. 

En -4.>n olarak Menemen•dc Kubilay 
abidesinin açılı§ törenine aid sesli filim 
gösterildi. C. H. P . Genel Sekreteri B. 
Peker'in nutkunu o zaman <linlemi3ö en • 
ler için bu güzel bir fırı.at oldu. 

1stanbu(dakl ilitifal 
Estanbul, 23 - Bugün üni u~itc

de Kubilay11a ölümünün yıldönllin,ü 

dol yıtiyl bir ihtilal yapıldı. 

EN 
larını istemekten a11la \·az: geçmiye· 
cek ise de, bugünkü giinde, çok aıkı· 
şık bir vaziyette olan dost İtalyanın 
durumunu göz önünde tutarak, bu· 
nu bugün bir mesele yapn1ak niyeitn
de değildir. Ancak, günün birinde de 
bu on iki adanın, yunan ulusunu, "ya 
dosttur ve yahut da düşmandır!" gibi 
b ir meseleyi halletmek mecburiyeti 

A 

E 
ni telafi 4!'dilme1.. masraflc.ra boğmak· 
lan ba~ka hiç bir ı~e pı.ramı)·or. Bu 
itibarla, bu adalardan ekonomik hiç 
bir IAyd& beklenemiyeceğine göre, f. 
talya işgali emperyalist bir gaye giit

mekte olduğundnn ba .,ka türlü İznh 
edilemez. 

Ancıık bu takdirde de, nakeri ve 

aı) asal işlerin, günün birinde, Akde-

Aluleni:ule ,ıkmoaı ihtimali olo.n bir harbın yapılocaiı ,-.rleri gösterir harta. 

karşısında bırakacağını, Yunanista· 
nm mesul şahsiyetleri pek iyi ae:z.iyor· 

lar. 
Bu m sele burada şöyle izah edili

yor: 
Faraza, İtalya, §arki Akdeniz hav· 

:.ıaaındaki batka bir denizci büyük 
devletle bil' ha.rba tutU§acak olursa, 
bu takdirde, bugünkü bahri ve aske· 
ri vaziyete göre bu harb, Pabnoa 
• Astipalaia • Halki • Rodoa • Karpa· 
t - Kaeo aclal n1ıatb Üz ·r.ıcl 

reyan edecektir. İtalya, asıl müdala· 
asını, hususiyle Lakki körfezinde, ya· 
ni Leros desmın garbında toplamı§ 

olduğuna göre, dü§ma.n taarruzunun 
da garbtan gelmesi icnbeder. Ba§ka 
türlü bir ifade ile denebilir ki, bu ta• 
an-uz yunan &ularından gel ccktir. 

Atin da gene deniliyor ki: 
Böyle bir vaziyet karşısında, du· 

rwn, Yunanistan için çok tehlikeli o· 
lacaktır. Çünkü bitaraf kalmo.k isti· 
) en Yunanistan, yunan bitaraflığına 
hürmet edilmesini müspet bir tarzda 
görmek arzusunu tnırdığından, yunan 
hükümranlıgı altında olan yunan au· 
l nnı, üçüncü bir devlet aleyhinde ol· 
mak üzere ulu orta harb hareketle· 
rind kullanmağa kalkı~cak olan 
dÜ§man donanmasına kar§ı ko:t"ITlak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Fakat bunu nnsıl yapacaktır? 

Yunan deni:ı kunetlerinin kafi 
gelmiyeceği besbellidir; Yunanistan. 
henüz topraklarının ıark eulanndaki 
amırlarmda, yani Furi • Makaos • 
Amorgoı • Sitia • Girit hattı üzerinde 
bile aıkeri tedbirlerini alamamıştır. 

Yunaniatanm, ltalyaya. kar ı, bu ada· 
larda ne torpidolanna, ne denizaltı 
gemilerine ve ne de &\'Cı tayyareleri· 
ne mahsus askeri limanlan olmadığı 
gibi, buralarda telsiz istasyonları, d~ 
poları ''e sahil bataryaları da yoktur. 

Y unanistanın mesul §ahsiyetleri, 
iddi.Uarını bu tarzda izah edip, yu· 
nan suları hükümranhk hukukunun 

:.corla ihlal edilmesi aonucunda orta
) il. çıkacak akıbetin her türlü mesuli· 

etini önceden reddelerken, vermit 
olduğu tıözü tutması, mukavele ''e in· 
ıani haklara göre Yunanistana aid ol· 
duklarrna §Üphe olmıyan on iki Ada· 
nm iade edilmesi için İtalyayı zorla· 
maktan geri durmıyorlar. 

l Bu davada, yalnız, "İtalyan mef
iireaini aydınlatan ı§ığı temsil etmek

t olan büyük Duce'nin firaaetine" 
üraca.nt e dilmekle kalınmıyor, 
Bazı hakikati r de ileri ürülüyor 

,~ deniliyor ki: 

On iki adadn kireç kayahkların

don başka bir §ey yoktur. Bu kayn.• 

1 iard il ise, ne ham madde ve 'ne 1 
e ba§hcrı bir §ey çıkarılabilir. Halbu-
• bu.rol nnrn jşgali, İtalya hazinesi· 

nizin ~rkında alacağı ıe le göre, f
tal)·anın, bu Ol' unu dn kaybettiği ~
nrlmaktadır. 

Da nna dağnık bır ha lde ola n iı; 

durumu dolayısiyle, Türkiyeye 1919· 
20 tarihlerinde taaıTUz hareketine 
geçilmesi. mümkündü; fakat böyle bir 
hareket bugün, Türkiyenin kudret 11e 

kuYveti dolayısiyle, dnha Önceden ba· 
§&rısızlığa mahkumdur, denebilir. 
Buna. bir de, türk dostuna. yapılacak 
herhan i bir taarruza, kar ıkoyac.alr 

olan Sovyetler Birliğin i de katmak 
gerektir. 

ltalyanm, bugünkü günde böyle bir 
hareket için lazım olan esa& unsurla 
ra malik olma)rışınr da bir tarafa bı· 
raknlım; fakat ltalya ile küçük Af.· 
ya rasrndaki deniz yolu bile, Akde 
niz:deki öbür büyük devletlerin veyn 
bu deniz kıyılarında bulunan küçütı 
de\•letlerin herhangi bir tnarruzunB 
kartt gihen altına alınmı§ olmadığına 
göre, ltalya., ba§ka hakikatlerle de 
lıar4ılaşacaktır. 

Bu rne:randa, Yunaniııtan - Türki· 
ye çift ittifa ı i le, balknn dörtler itti· 
falr.ınr göz önünde bulundurmak mec· 
buriyetindedir. 

Her §e)•den könce şwıu kaydetmek 
lazımdır ki. Knm 1 Atatürk, son yıl· 
lard Türkiyenin yalnız kara ordula
rını yepyeni bir kudret halinde kur· 
maide. kalmamı§, denizciliğini de yıl
lardanberi kuvvetlendirmektedir. 
Topraklarına yapılacak olan herhan· 
gi bir taarruza karşı Türkiyenin kar· 
şıkoyacak donanması olmadığını ea· 
nanlar. ciddii düşünemiyen kimaeler· 
dir. 

"Şefkat alan1nda'' 
bayramla~ma 

Din bal ramlarmda yapılan kut
lanıa ve ziya.ret muraflanm Çocuk 
Esirgeme Kurumuna vemıeni:.ei ri • 
ca ederiz. 

Ricamrzı kabul edenlerin adlan 
bayramdan önce Genel Merkez ta
ra.fmdan gazetelerle neşrolunacak. 
bu suretle iyilik seven insanlar 
dostlarım kutlamış ve dostlarının 
kutlama ve ziyaretlerini kabul etmiş 
sayılacaklardll'. 

Yurdumuzdaki yoksul yavrucuk
lar için çok değerli olacak t)lan bu 
usulün benimsenmesini ve yaytlma
snu dileriz. 

Ankarada bulunan Genel Mer • 
kez tarafından para almmağa bat .. 
lanmıştır. 

Ramazan bayramı 2i birincika • 
nun 1935 cuma gününe rastlamak
tadır. 

Etimolojik ve J{ıorfolojik 

XII inci Anket 

1 - l'ıJl 

2- }ör. 
3- lor 
4 - l o/, 
5 - l'ü.ı; 

6-rer 
7 - l'iik 
tl - l el 
9-Yar 

10 - la.zı 
11- l"ay 

1) Yok.ardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kokleri nelerdir? 

il ) Bu kelim~ler nasrl te'}ekküf 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimelerı te§kil etmek 
için köke ila e olunan ekler 
nelerdir \'e ek lerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rollera ne olmuştur? 

1 V) Bu araştırma neticesinde: 
A · Türk dili kökleri ve, 
8 Türk dili ekleri, ve, 
C Türk sözlerinin te~kkü· 

lü hakkında bir kaide çı· 
karmak mlimkün müdür? 

Yukardaki on ikinci dil anke
timize okurlarımız . .n verecekleri 
cevablar, gazetemiz yazı itleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımu 
cevablan 1tra.ile lıo}·duğumu:r. gi. 
bi bundan böyle de koyacağız. 

EBEı t•nEN ~ )ı RA. 
(Başı 1. inci ~aylada) 

:ıararma olarak veriliyordu. Fakat 
kuvvet ve kan büyük kanunlarının 
iş gördüğü böyle bir ameliyede 
haksızlık ve şiddeti yerinde ku .. 
atmak, bütün düny ya yay.ima• 
sına miisade etmekten çok daha 
eyidir." 

Fakat mesele, Milletler Cemi· 
yeti ile Habeşistamn taliini, garib 
surette birle~tirmiştir. Edebi üsliib 
oyunlarım bir tarafa bırakırsanız, 
Paris plam ile, Afrika devleti ve 
Cenevre kurumu bir arada feda e
di imiştir. Paris planından sonra, 
Milletler Cemiyetinin sarayı boşa
lacak ve memurları dağıtılacak de
ğildi: Fakat itimad mahvolacaklı. 
Milletler Cemiyeti, bir zamanlar, 
yapılmak istendiği iddia olunduğu 
üzere, büyük devletler elinde bin 
bir tazyik ve icra ~asıtalarından 
biri hükmüne dü~ecekti. 

Ancak plan suya düşmekle ve 
Hor çekilip Eden onun yerine geç
mekle vaziyetin kolay ve çıkar bir 
yola girmiş olduğunu söylemek de 
lüzumsuz bir nikbinlik göstermek 
olur. Çünkü hemen herkesin ar
zusu, Milletler Cemiyetine kendi 
davasını harbınz kazandırmaktır. 
ltalyanın azmi pek sarsılmış gö
rülmiyor: Bundan başka Habeşis
tan silahlandığı ve ciddiğ harbla· 
ra başladığı için, haysiyet mesele
si, başka bir bakımdan, yeni ve ay
rı bir ehemiyet kazanmış oluyor. 

Hangi tarafın dönüş yolu üs
tündeki köprülerin henüz hepsi 
atılmamış olduğunu anlamak güç
tür. Çıkmazlar biribirini koğalı· 

yor: Mesulivetler, tehlike nisbetİn· 
de, artıyor. Habeşistan yağmurla· 
rı başlaymcıya kadar, harbsonrası 
politika tarihinin en meraklı sayı. 
faları yazılmış olac ktır. 

F.R.ATAY 

Yüksek ticaret okul 

direktörü 
Y tiksek ticaret okulu direktö

rü B. Nihat dün akşnm lstanbula 
dönmüştür. B. Nihat Ankara·ya. o-
kul talimatnamesinde yapılacak 
değişiklikler hakkında İ;7,ahat ver
meğe gelmişti. Bu arnda ok1•la ait 
iıleri de görüşmüş \'e talimat al

mr1'br. 
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Seker Bayrunı ı Arazi ve bina virğileri hususi idarelere bırakıldı 

, b t. unsurlan ınemleket-
~.: ... cr, u un d~ 

. "ll bir :r.iraat ve erı us· 
ıc .)ol? ı§en mı ı 

. I t r Tamumen tri madclemı7o o muş u · .• • 
. . l olan bu endustrı 

cunıurıyetın '"a ı - -k 

abaııc·ılar t:'lliİ)el te kil"'leri "izerinc 'e -
rilen cararla · ale. rlıiııe 1 v e1 i'ıra~ına 

· • en buyu eyine cumuı"İy4:t dt:.tıı ının nıiirac·aat ~de ıni ve(' :.klerdir 
aerlerinden biridir. . 

. . lıtan mh4&.te· 
Şekeri istihsal ıçın ça . e 

. 22 milyon lıradır " 
a nin sermaye•• 
tcımarncn millidir. . . . la 

lk .• rıfçuunı a • 
13 V"l'yef ha 1n1 .,e T 

ı cı . b"r .sahcıda çalı-J genış ı 
kadar e en-' e . . .:o 000 rifçi aile· 

1 trımı.:; v • :r tan bu ent u~ \'. ker en-
cılrna ktadır. ~e 

ıriııden pancar . ve a lıiliiııası-
düstrimiz ile bı[1Jasıta y ' rnil-

l halkınıı:r. )'arın 
ta alalıa • 0 an 

1
. z k bedel 

3 5 milyon ıra ı 
yonu geçc:ı • ' 1. l k nakli· 

J milyon ıra ı 
ile köylümuz., 350 000 

l Deıniryollarınıız, · 
)C ile Dev et 350.000 li· 

k . haıızaını:r., 
lira ile onıur larırnı:r. ııe 
ralık .sandık ile orrııan .. uesede . ·ı dr. bu mue 
1.000.000 Lıra 1 e kt'r en 

l LI<? memurlar ft' 
çalııan onıe e . . ·ı kavnaşmı§tır. 
cliistnnu;t; 1 e - l nların da 

rkadar o cı 
Bilvasıta a a .ı t... 'l rden daha 

• kanaarrı c 
münasebetı yu • . 

h iyetli değıldır. ~illi 
az e em k Bayromı ,.. 

• ·b la Se er I Bu ıtı ar • . . b' bayram• o -
d .. trımızın ır 

Şeker en us 

mu§tur. _ k .ıircktiflcri ile - ı..•- .... uk.se a l' 
Atatan< un ., • . ldı ~, kıymet ı 
.. .. h "lı "metının a g • b. 

lnonu u u • .ı ltı aydanberı •· 
• l w..sın«e a 'L tedbır er 80,,- a· i.uır• ıJe vU 

• k ucullO ye rr ı- • 
;a.ı tekere ÇO 1 :Yun illı bay-
Şeker Bayramı, 

bll ucuııı u,. 

ramıdır. b 
11
- a4!l .,e,ile ile 

t"rlı u ' Şimdi her u ~ L Bayramı ola-
bir şe,.er 

Bayramı tam • . bol bol feker ye· 
rolı geçirmek açın 

melidir. . kam hasıl oldu-
Şimdi herhe.se, "" "htiyacı kadar 

- udunun ı 
jundon; ıJUC • borç olmrııtur. 

ker yemek hır d" keri pcıramı· 
. F a;r;la olarak Jİ~ ı ıe korkmadan 

• "decegınderı 
n hance 8 1 

••• 31 
• ebılırız. ·• i.:;i rahat rahat yı;y L aanayıım 

Lf eRer 
C.k r )'etne" e • • • lforuya-
-:r e da draatımısı 
aynı wman l Şeker Bayra· 

ı, T ".s ~ koruma ıyıs. tJıığurtu da 
ı ırı bir manası o • eli-

mının artık ·ı· • ve '""'"'" • ebı ıns 
.ı" "nerek ş,.ınn uup • . 
yis. .. ·· f iirlt ıelterı yı-

ş 'mdi bu iiç gunu l .ı•t ııe güler 
ı • 1 talı "' 

b ·ımek g11rurı} e, r ralr geçire-
Y• ı b • fla)'ranı o n 
yü.sle tam ır. li jz;. 
biliris ve geçırme y 

'Bs:jı 1. ci yıfada) 

finana Bakanı Fuad Ai~alı fU 

vernUftİr: 

iıı:.ahatı 

Mahalli idarelerin tarifi ile &Öze 
ba§hıyan finans Bakanı bunları~, 
devletin kendilerine, muayyen bır 

"f yapmaluızın verdiği hizmetleri taıını • 
a kla mükellef olduklnnnı an-yapm. . . 

lRtmı~ ve misal olarak da ılk tedrısa-
tın meccani ve m cburi olma51 kabul 
dilttikten aonrn bunun maariften a

~ nl\Y"Ak mahalli' idarelere terkedildi
- · • bu böyle olmakla ber ber, bu iıcını, 

• ·aen bir devlet vazifcai olduğunu 
şın • • • 

bu-dccai dar olan mnhalJı ıdarc-
R • • 
lere devlet tarafından yardım edıldı-

ğini anlatmıştır. 

Mahalli idareler '<erHen hizmet
lerin b §arılma ı için bunlara bir ta
kım varid t verilmesi lazım geldiğini 
. bu varidatın, neler olduğunu nnla-

'i C "k d' 
t Bakan, bu idarelerde t tbı e ı-an .

1 
.. 

len sistemin iki prensip nrzetb mı, 
birincisinin, devlet vergileri Üz rinc 
kesri muın:am şeklinde bir fCY ver
mek, ötekinin de devlet vergilerin
den muayyen hi teFrik t.mek ol· 
dufunu söylemiştir. Baknn bundan 
sonn kesri mun:r.e.m usuliyle hisse 
tefriki usulünün ekillerini •nlatmı§, 

ke$rİ munz m usulü haklnnd esbabı 

mucibede :zikredilen m hzurların B. 
Hüsnü Kitapçı tarafından mnnbksır 

bulunduğunu söylemiştir. 

Bundan 80nra hisse tefriki şekli 
hakkınd bahlar veren bakan, bu 
~klin teblik ve mahzurlarmı da İn
giltere de lf!tinin aldığı t dbirleri mi· 
şal göıterer k nlatmı,tır. 

Alm nyada v ziyetin daha bariz 
ve ~ter an olduğunu, mahalli idare· 
lerce mu yyen bir hizm t mukabilin· 
de yergi alındığını, devlet vergileri 
için h lin ba§ka olduğunu, bu husu • 
ta 895 denberi "hakiki ver i m halli 
idareler brrakılm lı, hsi ergiler 
d devletin v rgileri olmalıdır.,. pren· 

dnn komite- sibinin d am tm l<t olducunu &Ö)'• 

İçtimai yar temi§tir. 

"nin ba}OSU Bakan, heyeti umunıiycye unulan 
Sl .J koıni- b d . • · ai yar~ım d projenin doğrudan doğruy ura. a 

Halkevı ıçti~ ibi bı.ı sene e tanzim edilmi§ yeni bir usul d ğil, 
tesi her yıl oldug~ ~e bir balo ve-

0 
devletlerin nazarı dikkat aldıkları 

22 ubatta halkevın .§ekil burada etüd ettirildikten sonr 

recektir. ,t•nd alınan knnnntin bir mahıml olduğunu 
,~ k F"'irg •ıııe J(oruınıı söylcmit ve B. Hümü Kit bçınm nıan· 
•. ocu • · )t·U : tıksız bulduğu noktalar hakkındn İ· i\1crkeı.ılll 1 .,ocukl r 

• ok yoksu ,. :ıahlar vermi§tİr. 
Klt geldi. Bır ç - ug-un amıı.n ver· B. Hüsnü Kitapçının "v rgilcri bir 1 nela sog 

e çocuk u an. inliyorlar. . . elde birle§tirm 1 cih tin giderken 
•iddetınden . ek hepımı:ıe 

eyen .. . d' dırnt • muhtelif eli re dağıtmaktaki mnkMd 
Bu iniltilerı ın ·ıı· bir ödevdır. ned"ır ., yolundaki sözlerini nl y -

ık ven"' ı lb" l , 
..:.;-..,.. n inszın 1 

. ·an e•kİ ı&e • •• ı· F' ,.._ k t u-y " madığını aoy ıyen mans 'D~ anı, 
Evinizde kulanılnuı.J (Çoeuk Esirge- hakkuk v tahsil i§inin müra'kabesi· 

• • • ve eşynlarınıı.ı • O hergürı 
nna:ıı verinız. ' • • b nin gene maliy y aid olduğunu, ver-

beıi ltında tah11il edilirken, bugün 
iene maliyer•İn mürakabe ... i altında 

··~ur dan t unu al,, demekle, verginin 
ne şekilde tnaddüd etmiş olduiunu 
lt&vrayam dığını söylcmiıtiı. 

'' Maliye, devredeceği memurlardan 
yükııek memurları değil, ufak elemanla
rı de redec<>ktir,, yolundaki &Özlere t:e • 
,. b eren Baknn, mahalli idareler başka 
bir idare olmadıkları için onlara karşı 

k15kan davranmak varid olnmıyacağını 
bunlann mevaıd kadrodan hangi me -
muru j terlerse seçebileceklerini söyle
miş, aranılan ve düşünülen şeyin, bu 
,.·ergilcrin bu lnuda daha çok inkişaf te
min etmeleri olduğunu, Maliyenin bun
lan üzerinden atmngı tasav,,'\lr etınedi -
ğini nlatmışlır-

Bakan bundan 11onra, ınaliycnin hu
suııi id.ırclere her dc,·rcttigi İ§in, bu İ§İn 
dnha iyj olması gayesiyle olduğunu, iı
lerde en ufak bir sarsıntı olduğu zaman 
hükümetin harekete geçerek hemen g • 

rdıen yardımı yaptığını misal getirerek 
anlatmııtır. 

Kadromın gcnitlctilmuinin f zla 
maaraf doğurmayncağıru, bilakiı, belki 
kadro haricinde memur kalacağını, ak i 
çıkacak oluna maliyenin o fıulalığı yük
Jenmeğc htwr olduğunu rıöyliyen Finanı 
B kanı, lahiyetler ·c takyidat me -
selesine geçerek bunların hir nizam· 
name ile d vredileccğini, bu bakımdan 

olan endi elerin hail dilecei'rini söyle-
miştir. 

Finanna b k nı, bir de erazi ver
gİ5inin en knrı§ık v en iptidai tekil
de tahakkuk ettirilen bir vergi oldu
ğunu, bunun seb binin de tahrir y -

pılamamnkdan ileri geldiğini, bu hu
sustaki kanun proj inin Kamulaya 
aevkedildiğini, dört yü~ küsur k za
da komirıyonlaT te§kil edilerek en 
kısa •asıta il mükellefin tayin edile

ceğini, ;Jtiab ti bind on olan erui 
ergiainin h kikatte fl ~, .. ohnadığmr, 

fakat köylüler için ağır geldiğini sc
beblerile anlntmı§tır. 

Vergilerin idarei huauaiyclere dcv
rolunma.aı dolynısiyle bu idar~lcrin 

fazla çnh§ac klnrını ve varidatın in
ki§af edeceğini, tahrir işinin bir bu· 
çuk iki aene içinde kabil olacağını ve 
o :ıaman B. Hüsnü Kit pçr ile gene 
burada. konuşacağını aöyliyen be.kan, 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"- O vakit göreceklerdir ki, bi:ı: 

mi, yokaa k ndileri mi aldanmışlar· 

dJT7 Bütün bunlar tatbillata v g rek 
kendi meml ketimizden v gerekse 
başka memleketlerden ldrğımız mi-

llere ve neticelere müstenittir. En· 
cümenlerde çok ciddi miinak §a edil
mi§tir. Netice hakkında müt bakat 
vaırdrT. Hü1ciim heyeti tiyenizindir. 

Fin ns Bıtkanının iuhlanndan aon
ttı maddelere geçildi ve onuncu m ddeyl" 

.Hwll'ij in hi~:\e."i 
Vergi tahsilatmdan dordüncü mad • 

de mucibine lazım gelen tenzilat ya 
pıldıktnn sonra kalan kısmın yüzde yir
mi beşi vilayet ve yüzde 75 ~i maarif 
hissesi aayılacağı hakkındaki onuncu 
madde göruşülurkcn B. Raif Karadeniz 
(Trabzon) Maddedeki "yüzde yetmi§ 
be,i ınnarif hine i aynlır,. denmekten 
makaa<l maarıft n batka husuıi idare ih
tiyaçlımna sıır1edilcmiycceği yani ''tah· 
sisi \•aridat, usulü husuıi idtrelerden 
kaldırılmıf ulduğu halde bu maddenin 
bu~ayıı konmasının ene bu usul dön· 
ınek olduğunu söyledi. 

Kültür Bnknnı B. Saffet Arıkan bun
dan maksad .. tahsisi \aridnt,, olmadı • 
ğını yalnız knznnç ve sayım vergilerin -
den maarif hisaesi olarak aıağı yukarı 
9 milyon liralık bir para alındığım ''e 
maarife sarfedildiğini, bu bir formül ha
linde bütün memleketin ihtiy cıruı göre 
vilayetlerde bu vaı:iyeti idame için böy. 
le bir kaydın konulma&ına lüzum görül
düğünü, burnd n alınan 9 milyon lira -
nın dc>ğrudan doğruya maarif bir.sesi 
olduğunu ve bu knyıdla diğer aarfedile
cek para hakkında bir ifaret lwnulmuş 

bu1unduğunu söyledi. 

.. 1'ah.~i.~i ımricl<lı•• me elesi. 
B .Sırrı lçöz. (Yozgnd) ın, kanunun 

bu parayı maari fhl sC$.İ saydığını, fak t 

vekilin :zabıttaki ifadesini hususi id ... ~ • 
lcrin kanun fe,•kindc telakki ederek ''tah
ssü varidat,; addedip cbniJ eockleri hak· 
kındaki t1ualine Kültür Bakanı §>U CC\'8· 

bı vermittir. 

'' - Vakıa kanunda ''tahsisi varid t., 
diye bir §ey yoktur. Yalnız m vcud ara· 
zi , e bina vergilerinden \•ilayet ve m · 
rif hisseleri l\yrılmakta idi. Bu hisseler 
elytwm mcvcudtur. Bu kanunla da ha
zine hisıesi olan 9.700.000 lira doğrudan 
doğruya husu i idareler kalıyor. Bu 
paraya mukabil olarak kazanç v ga -

yımdan ınaarif hia esi 9 milyon lira doğ
rudan doğruya hazineye intikal ediyor. 
Bu suretle idarci hususiyel re kalan pn

r ne olacaktır? Buna behc:mahal bir ad 
koym k zı:ırureti karımndayız. Bunu 

bilha s zabta geçsin di söylüyorum. 

Bu kanunla iıtihda1 edilen gayeJ idarei 
hususiye) rin maarif servisini zedeleme
si değildir. Bugün bunların mnarif büd
çesi ne ise - l<i 12 milyon 43 bin lira • 
dır - ve bu servis aynen kalmak Üzere bu 
kanun çıkacaktır. V-ıla) tlcre tahsiai 
vnridnt yoktur. Maarife ynlmı§ olan bu 

p r" ile §ll veya bu sureti t arruf ede· 
riz diye bir fikirde bulunrunazlar. Bu 
servis aynen bnki knlocak ve aynen yü
rüyecektir. 12 milyon lira ise 18 milyo
nun yüzde 75 ini tutınnktadır.,, 

Bakanın İzahatından onra kanunun 
nıaddclerin geçilmiş ve kabul edilmi§tİr. 

Bundnn sonra yab:ı.ncılarır. türk va
t nd lığı me' zuu b hsolmayan tabii)•ct 
tetkikleri üzer:ind "ierilcn knrarlar aley
hine Şurayı Devlete müracaat edilip c • 
dilrniyece" ine dair Baıvekalct tez.keresi 
ile Dahiliye v Adliye encümenlerinin 
rnazb:ıtnlan okundu, 
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yabancı de\ Jet t.ab' ı) etinde olnn biri • 
hükümetçe al yhindtı ittihaz dilen id • 
ri bir karard n dol Şur&yı D 1 t 
idari bir da 

ıeriyetl "ermi 
olmadığı miıtal 

aadı daha i> i t iliye e CÜ. 

meninin maıt\,qtrıtmm rto e konu a 
kabulünü istedi. 

lç Bakanı B. Şiilaü Kaya verdiği c 
vabta, biıde tabü ~e İ§ «"rİnin Lozan 
ııhedesinden beri ço eıniyet ldıitmll 

itaret ederek tabii d deifümeııi 

degiştirilmeıi do~ıhın doğruya idart 
"' ya i •a ı bir o hükümet v 
rilmiş oldugunı.:., kmın bilha111 aiy s 

ti harici> e ile _ ı bulundui:-u• 
nu, zaten bu tab" meselelerinin h • 
r:ici siyasetle olan mr.ka• r dolayı si) 1 hi 
bir memlekett malı eme.)e 'erilmedi • 
ğini \'C hukuku h ı:ut ) ei dü, elin de bu 

hut1uıi bir vazi~ etimiz bulundugunu, 
e ki kapitülasyonl dan kalma ve mem
lekete ya~cı olaıra bu memleketten gl 

~da memlek .. >t 
e e e gelmesi caiz oJ. 

mıya.nLınn vaziytinin söz öniınd bu • 
lundurvlma ru, · tün bu işlel"de Lozan 
muahede.si hükümlerinin hükumetçe tat• 
bik edildiğini, e ·er hu ki makama 'o
rildiği "t kendi "ne bu ünden vaki 
olacak mür c:aatl" nı. ~ mnın ~ üzbini 
geçecıeğini, e cl b i in maddeten Ö· 

rülttoiyeceğini, •• eı. görülmesi de 
caiz: olamayacağı d biliye encüm -
ni rnazbatuınrn t t i e icabeder&e it: -
bulünü istedi. 

B. Ali Rıza Tuıel ( onya) encüm n 
ekseriyeti namın ~ eö liy<..'l'ek encü-
menin mücerred münferid bir hadis 
olarak şu eya bu karan vermek &alahi. 
yetini taırmadı· Dl almz hü umetin 
Knmutaydan tef · ·m · tediği kanun 

ddesinin acab cılarm hakla • 
nnd fU ya bu .. yette oldu l rına 
göre y pılan bir muameleden dol yı şa. 

y müracaat edip ihr edilen haldnrr· 

nm iad tlni iıteyip ir.te ememeler:inin e 
buna kanun n mü · d o p olmadı· ırun 
sorulduğunu aöyl di c meıelenin hu .. 
kuk c:epbeaini uxu boy izah edere 
adliye encümeni ma::butaaının müz.ake • 
retini ve reye on lmaıımı istedi. 

iç Bakanı B. Şü ·· tııbii)'et m 

örül ün 'c ge. 
tinde ıl ın baJ 

• üç miaalle ıznh e. 
derek böyle me&el 

erilmesinin doğru olmıyacağını BÖ.> ledi 

ve yabancdann Türki• ~ adaletinden 

mahrum olmadığım, m kemelerimi4in 
ve Şura.l'I De\'letin dannın ecnebi .. 
lcre her zaman için ası olduğunu, bit' 
türkle ccn bi ara mdn · ç bir fark gö
zetilmediğini, bunu b ·ı aıı a kaydebnck 
iıtediğini öylcdi 

Muhtelif hatibi • aıe~cl hakkınd • 
ki İzahlarmdan ro dahiliye c ·ü. 

ninin mnz~t ının r ycı onulması hak
kındaki takrir kah dihnit mazba -
ta kabul edilmi tir • 

J 

m e Kurumuna) klıırı eı:ıın u l .. k 
k 1 yııvrucu •1. gi eskiden ma memurunun rnura ft• 

~ Avuranyo su ~~:r:t:a:r•:b::::ıır:·::=ı~;;:r:=======================:::c:====c::::::m::z:=:::::z::::::::s:============~====~=:=~==========:::=~=:==.~==========~~~~~~~::~=:~~~:=~===:=====ı:a nay -ıümden u 
yardımınızla o 

= Tefrika: 70 iğilmiş olan Tcrez sıcak vücud~ ve. eve~ yonda rastladığmıı. ve tesadüf yüzünden o- zanna kapılabileceğinizi de bir türlü anlıya• 

kadar okunarak kabul dildi . 

B. Salah Yargı (Kocaeli) okunan 
mazb tanın Şurayı De, let kanununun 
19 unou maddesinin tefıiri talebiyl Ka
mulaya evkedileıt bir i' olduğunu; bir J{' -muta_· y n top n caktır. 

IJl,IJS'u.n romlJ~: nıhu ile onu sararken o da, beynıne bırer ka- raya gelmiş olmayıp bir mektubla, - hatırlar- mamaktaynn. 

Kırmızı Zanbak 
bus gibi çöken düşünceler altında e~il~y?r- 8tnız- Or San Mikele'deki posta kutusuna a- Tcrez, mülkiyet haklarını çok kabaca ve 
du. Tercz, ona böyle acı çektiren şeyı -~yıc_c tılan bir mektupla çağrılmış olan adamı dü- pek şiddetle kendisin karşı müdafaa etmiş 

• tahmin ettiği için sonnağa hiç lüz\un gonnı- şünüyonım. Oh! sizi tahtie etmiyorum. Bu- olan adamı inkar etmekten bir çe id haz du-
yorclu. na hakkım yok. Fakat madem ki serbest de- yuyordu. Fakat bu karrşık yolda daha ileri 

ol FRA.NS 
Ya..:an: A11at • • Nasuhi BA>'DAR 

c çevıren. 
Tiirkçey k dar durgun 

~· sonuna a .. 
D .. artr yeınegın k Terez ona ehnı 
oş ' yrıhr en . · ~ · · his-

ve dalgmdı; ve a aktan çekındı.gmı 
k •t ~ıkı11 

uzattığı va ı s . ., . 
· , Via Alfıen nın settı. . Jak ı. k 
Ertesi gün Tereı u!dU. İlk önce on~, ç.o 

. l" k·"şkünde tasalı b 'ddctlenen hır sa-
gız ı o 'ttikçe şı b" 
neşeli !!'ijrünerek. gı ·yıe kendini sunan . •r 

• t> • ı ırkları ' w • tmak ıs-
mimıyetın u:t ı hakkarlıgı ıle. ~vu afaza 
metresin ulvı ınu aksi halını xnuh 
ecl' Fakat Jak hep o k deri ve iç sıkıntısı 
!ai~ordu. Büt~n. ge~ıuse onları işlet?i.ş, on-
h kkında zihnını yo. ı.•b çekmek ıçın se-

a · ti fsura 
lara şekil verınış '. ııi San Marko'n~n tunç· 
bebler bulmuş~~· Zih o~ta kutusuna ~1~.mc~
tan heykeli ?nu~?:İ fıe istasyond~ ~lo nıl;lı~: 
tub atan eldıven ı . "nden çekını me 
olan alelade ve kendı~ biribirine y~l~tır· 
zımgelen meçhul ad·':nai ıstırabına bır sıma, 
cmışu. Jak Döşartr şı a'ilk geldiği gün Te
bir ad veriyordu. Qra~·n de kendisini oro.,rt
re.ı'in oturmuş v_e b~~kta, üzenne <lognı 
muş olcluğu genış 

Jak'ı, neşeli duygulara döndürmek malt- ğildiniz neden kendinizi bana verdiniz? gitmeyip durmakta da ac le ediyordu. Kalk-
sadiyle, içinde bulundukları odanın sırlarını Terez, yalan söylemek lazımgeldiğini dil- tı ve dostuna şefkatli v ciddiğ gözleriyl 
ve şehirde yaptıklan gezintileri hatırlattı. şündü: bakarak: 

Terez çok zarif laübalilikler buluyordu. _Dün istasyonda gördüğüm adamdan - Beni dinleyin: bütiın hayatım, kendi. 
- Geçenlerde bana verdiğin, lonnızı mı bahsediyorsunuz? Sizi temin ederim ki bu mi size verdiğim günden başlıyarak sizindir. 

ıanbak saplı küçük kaşığı, her sabah çayımı dünyanın en manasız tesadüflerinden biri idi. Eğer aklınıza bir şüphe~ bir tereddüd geli .. 
içerken kullamyonım. Ve uyamr uyanmaz b . - . B 
onu karşmlda görmek zevkini duydukça se- Jak, Terez'in bahsettiği adamın adını yorsa enı sorguya çekını.z. ugünüm sizinoa 
ni ne kadar sevdiğimi de anlıyorum. söylemğec cesaret edememekte olmasına, dir, ve iyice bilirsiniz ki onda, siz, yalnız siz, 

Sonra, Jak'ın hep kederli ve kapalı söz- yüreği sızhyarak, dikkat etti. O da onun a- sen varsın. Geçmişime gelince: bunun nasıl 
terle cevab verdiğini görerek: dını telaffuz etmekten çekindi. bir boşluk olduğunu bilseniz memnun olur. 

- Burada, yanınızdayım ve siz benimle - Terez, 0 oraya sizin için gelmemiş mi sunuz. Sanmam ki b nim gibi sevmek ıçın 
hiç alakadar olm1yorsunuz. Bilmedi~im bir idi? Onun Floransa'da olduğunu bilmiyor 
fikir zihnini yorup dunıyor. Halbukı var o- muydunuz? O, sizin için, şurada burada gör- yaratılmıs bir baska kadın, size benimkinden 
lan benim, fikir ise bir hiçtir. düğünüz v evinize kabul ettiğiniz bir erkek- daha taze bir seven kalo sunmuş olabilsin. 

_Fikir hiçtir; böyle mi sanıvorsunuz? ten başka bir şey değil midir? O, me' cud ol- Bunu size yeminle temin edebilirim. Sizsiz 
İnsan bir fikir dolayısiyle bahtlı veya baht- madığı Amo nehri kıyılarında size, bana kar- geçen yı11anmı ya amadım ben. Bundan hah"' 
sızdır; insan bir fikir sayesinde yaşar, bir şı, ''yapamam!'' dedirtmiş olan adam değil setmiyelim. Bunlarda, utanç duyabil Cef im 
fikir yüzünden ölür. Evet, öyle, düşiınüyo- midir? hic bir şey yoktur. TeessUf etmek büsbütün 
nu:n ki... Kati bir tavurla cevab 'ıierdi: başka şeıdir: sizi bu kadar geç ta.mm~ >1-

- Ne düşunüyorsunuz? -O bazı vakitler hana gelir. General La- duğuma esef etmekteyim. Niçin dostum hu 
_Niçin sonıyorsunuz: Pekala biliyorsu· rivyer tanıtmıştı. Hakkında size baska bir kadar geç geldiniz? Beş yıl önce, bugünl ü 

nuz. Benden sakladığınız halde dün akşam diyeceğim yoktur. Temin ederim ki ben· baş· gibi istiye isti ·e s"ze nefsimi teslim eder• 
öğrendiğim şeyi düşiinüyonırn. Dün. i. tas- ka türlü ilgilendirmemekted;r vr. nP. ~ib' bir dim. (Sonu var) 
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/J İ\ \ l t I' A R Ç A ~ 1 ' f> f : 

Ziirilıti rof ~~ör }J'. 

)).hrt\nf u r un has .. . 

Himalaya dağlarında g;':r. alıcı bir manzara: Denir.den 8068 
metre yüksektığinde bir ehram 

kaıılığnulak.i nıi ll(•l -

leraraıı-;ı heyetin lı(• 
ve<·anh nıaceı·aları. 

Ate=? gibi yanan ve içinde çeşid çeşid ırklar· 

dan toplanmış bir kalabalık halk kütlesi yaşı· 

yan Hindistan ve daha az meskün Tibet yayla
ları arasında ~ök yüzüne doğru uzanan dünya· 
nın en yüksek dağlarından bir duvat·. 

Başında buzdan bir taç, sivri ve çentik lepe

leı·, işte bu Himalaya'drr ki hindulnrm ~iir di· 
!inde Himacal adını alırlar. Yukarda, onun yük

sek tahtında, bu bölgede oturan bütün insnala
rın inanışına gore, tanrılar oturur. 

Onun için buralara tırmanarak tanrıların ra

hat ve huzurunu bozmağa yeltenen herkesin cil
mesi lazımdır. 

Muhtelif tarih devirlerinde seyyah kafileleri 

yer yüzü insanlarına sihiı·li biı· alem gibi göri"ı· 

nen ve dumanlı ba~lan ile hayret, korku, teces
süs ve tAkdir hislerinden doğan bir öğrenme ve 

bilme arzusu içinde bu tepelere. trnnanmışlar· 

dır. insan ~ücünün tabiatin çetin zorlukla1·1 ile 
çevrilmiş bu aşılmaz dıvarlar önünde eğildiği 
devirlerde Himalaya ve onun kadar yüksek o
lanlar içinde ya Lanrıların yaşadığı biı· yer veya 

bizzat tanrı olarak sevilmi.ş ve sayılmıştır. 
Bütün bu tehlikelere ve güçlüklere ı·ağmen 

her zaman buı·ada tanrıların tahtına ulaşmak i
çin daima çarpışmak cesaretini taşıyan beyaz a· 
damlar bulunacaktır. 

Şimdi şimal ve cenu b kutub larına birkaç de
fa gidilip gelinmiş, Atlas Okyanusu tekrar tek
rar aşılmış, Pikard Stratoı1fere kadar yÜkselmiş, 

ya l n ı :.r. bir spor ve fen başarısı kalmıştır: Hima
layayı rametmek. 

Orada 27,0CO kadem yiik;;ekliği aşan beş 

dağ vardır. Dünyanın en yüksek noktaları o lan 
bu tepelerden hiç birisine İnsan oğlu yüksele
memiş ve oralara srılıib olamamıştır Bu heybet
li dağların yöresi hala tamamiyle kededilme
den kalmıştır. 

Daha nesillerce orada sporu • fenciler için 
yapılacalt kesifler, görülecek işler vardır. 

Himnlaya'ya çıkmak ve orasmı tamamiyle 
keşfctmclt yolunda Zürihli profe:;Ör Dr. C. O. 
Dihrenfurt'un ba~kanlığı altında bulunan arsı~ 

ulusRI sefer heyeti tarafından çok önemli bir •· 
d•nı ~ tı l m ıli?tır. 

A rasında avusturyalı, İngilizt alman, ve is· 

viçreliler b \llunan bir avı-upah heyette, madam 
Dihrenfurt da bulunmuş ve kocasından ayrılnu· 
yarak birçok vazifeleri büyi.ik b ir c esar e tle Üze· 

ı·ine almıştır. 

Bu grup, son hind demiryolu İstasyonu olan 

Darjciling'den yola çıkmıştır. 
Dünyanın ikinci dFrecede yüksek bir dağı O· 

lan Kangçendzönga'da kurulacak karargah i
çin lüzumlu olan bütün malzeme, dağa tırman· 
ma aletleri, fen aletleri ve üç ay yetişecek yİ· 

yecek, İçeceği taşımak Üzere 400 tane kuvvetli 

hnınal tutulmuştu. 

Etrafı sık korularla ( ccngellerle) çevrilmiş 

olan Sil<kim boğazından geçen bu heyet, alpla
rın Üzerinde bir yükseklikte bulunan bu bölg<-· 
ye tn·manmak için büyük mücadelelerde bulu
nuyorlar. Burada karşılaşılan güçlüklerin yer
yiiz1indekilerden bambaşka ve daha geniş ö1-
';üde kötii netice verecek mahiyette olmasınin 
seyyahlara geçirttiği heyecanlar çok zorlu ol

ınuıthll". 

Geçilecek ilk geçit ki 16500 k'lderı yüksek
liğindedir, bugün kış karlariyle oı-tiilmü~ bu

lunmaktadır. 

Her adımda bir koı·ku ve te hlike vaı·dır ve 

bir takım yükleri geride bırakmak zorunda ka
lındığr için bu yorgun keşif yoleolarınr h er za
man kıtlık tehdid ediyor. Bütün 'bunlara rağ
m .,n heyet dört geçid i muvaffakiyetle "eçmiş ve 
Himalaya kırallığmın dehşetli iurette m uhafaza 

edilmiş ve ra\ıib usullerile yab&ncılara kapanını~ 

olan Nepal'e varmışlardı. 
20 gün si.fren çetin bir yolculuktan ı1orıra ilk e· 

!>ıts karar,.üh 16,600 kadem yü1ue1cli ğinde kuı-ul

mu~hır. 

Yukarda: 782-0 metre yüksekliğindeki Masherbrum dağının 

on kilomelre uzaktan alınmış ve her köşesinde orijinal bir gÜ· 

zellik saklayan bir resmi. Ortada: Baltı>ra - Gereçler' in aşağı ta· 
raflarında, curoudiyelerden hasıl olma. ve cok sık rastlanan kü· 

çük göllerden bin. Altta~ lçlerinde La~alann oturdukları 
" Cort ,, denilen evlerden bir kacı - . 

TA 

8051 metre yüksekliğindeki Bn.Jad dağının, 4627 metı-e yüksekliğinJekc 
Konkordiya kanı pından görünü~. 

Şimdi Kangçend.ıônga'ya doğru 

s.wa~a girişiliyor. Yerli hamallaı·ın 

"Memsahip" adını verdikleri beyaz 
kadın, bütiin ta kviyc te~kilatını ha
zırlamıştır. 

Dağa tırmananların gôk yüzüne 
doğru ana toprağın hiitün güçlükleri
ni yenmek azmiyle giriştikleri çetin 
mücadele haftalaı·ca siirmüştüı-. 

Buzdan çetin bir duvar, tam beş 

gün süren bir çalışmadan sonra aşı

labihnişt.ir. 

Oı·nda bütün lrnrlar ve buzlar aşa· 
ğı yuvarlandığı hissini vererek büyü! 
bir çığ 6000 kadem irtifaa kadar deh
~et ve :;Üratle iniyor. Beya7. ölüme 
kaı·ş1 yılmaz bir mücadele! Bu esna
da harnallardan bir tanesi yuvarlR· 
nan buz yı~tnlarına kapılıp gidiyor. 
Kan•,çendzönga lanrısr kuı·banını al
mıştır. 

Kangçendzönı:;a'ya karşı yapılan 

Seyyalı<ırırı ilam plan ue (geride solda) 

Kıraliçe Maı·i tepesi 

mlİcadeleden va7. geçilmek mecburi
yeti başgÖsleriyor. Heyetin varmak 

kararını verdiği yeni hedef, şark Hi

ınnlaya:;ının iiç memleket tepeleri ve 
24,472 kadem yüksekliğiudeki Jong
song tepesidir. 

Yeni karargah 20,080 kadeın yük
seldiğinde buzlarla örtiılmü,, bir ae. . "' 
çit olan La Jon'{son ~'da kurulacak-
tır. 

Hindi:.tanın yagmur mev:;iıni vak
lasmaktadır ve geçecek ht:ı· günü;, bü. 
yük bir değeri vardır. Onun için he· 
yeHeki fenciler, fotoğrafçılar ve dok
toı-lar heınen lrnı·ekete geçmek zo
ı undadırlar. 

Memsahib, geçidin cenubundn ka
lıyor ve tırmanıcıl ar kafilesine lazım· 
otan yardım ve levazım teşkilatını O· 

radan idare ediyor. 
Bir gece kendi kampının yanından 

korktmç bir ses çıkararak ve başdön· 
diirücü bir süratle inen bir taş ava
lanşı az kalsın, beyaz kadrnt öldiirÜ· 
yoı·du. 

Bu hadiseden beı gün sonra Meıın 
sahib, yanında yalnız on yedi ya~ın 
da bir hama) olduğu halde karh ,,._ 
fırtınalı bir P,Ünde Jongıong- La'dalT 
geçmiştir. 

Hinıalaya dağlannda bir etüd seyah• 
ti yapan milletler arası heyetin baıka.u. 

Prof. Dı·. Günter Direnfurt 

Daha sonra Jonsong tepesi fethe· 
dilmiştir; orada dört milletin bayrak

'"'' ı dıılgalanmaktadtr. 

Heyet, fen, spol-. fotoğraf ve sin..,·· 
nıa işleı·ini tamamladıktan 4onra Hin~ 
distanın yağmur bulutlarının tehdidi 
a.'tınc!a geriye dör.Üyor. 

Batak ve çamurlu ırmaklardan b;i.. 
ı·isinden geçerken Memsahib, az kal
sın, boğuluyordu. 

Bu yolculukta 6000 fotoğraf 111.lrn
nttş, 50,000 kadem uzunluğunda filnk 

c.. ~ltilırıi~tir. 

Ce.rnı· seyyahlar bin türlü güçlüklere 
göğüs gererek bir buz dıucırmı aşıyorfo.,.. 

M.ıdam Dihrenfurt vereceği koıııı. 

feranslaı·da bunlarda rı İ:;tifade ede 
celı. tİl·. 
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SAYIFA 

1936 Yılbac-,. Hava kvrumu 

Büyük nivangosu 

h , uk n ramiyesi ,S00,000 liradır. 

1 oo.ooo. .;o.ooo. 4 o.ooo 
nrıt: 200.000. ''0 onn. 1 ;;.000. 10.000 

00 1;;.000. ~ . 
. '.Jefl • .. ) adet } 00,000 

liralık j\ ramiyelerle (uç 
'- Hkafat vardır. 

liralıK mu 

· yapılacaktır. 
Keşide: Yılbaşı gecesı 

) \t' ( 1 1) ) li ra l ı k t ı r. 
Bilttler: (2 . .'}) • ( 5 ... 

b·ı etmızı nlmız ... 
b den hemen 1 

'akit kav etme -·w~E!ll!!•~•li 
z;zg:usmuıs P ı: 

4 

..,.,...-., Yalnız 

AS 
Kl~LMi 

HAS KALMİNDİR. 
. Grip Nevralji, nezleye: 'karşı R :rnatızma, · 

D di!! ağnları, o 
ş, ' ıı nız 

H s KALMİN ku ~ı . •. fakat A YNl yapıl m m <;t 

Ço TAKJ,,İD edılmı tır, 

u./ LJJ .•. 

/ [ 

• aLA~ ~OOPE&ilATiF 
mEmuııac 

• • • ekerle ·ıııızı 
alJ anı ş ·rı a ııız Kooperati en ' 

. anbulun en meşhur şeker
Bu sene Ist f ve mahdumlarının. 

. . Ha Musta a . . 
cısı cı ,. etirildi; Istanbul fıyatı-
nefis mamulatı g 

na satılıyor. çikolat f abri-
Diğer meşhur şeker ve 

·tıeride bulunur. 
kalarrnrrı çeşı 

h ce l ~ • 

.. 
ı aşa t J ı 

Kalorifer - Asansör 

Banyo- Yeni mobilya 
Y tni t<Bis::ıtla sahipleri tarafından ·----m açrldı 

P. rJ' . . 
• • ]'.. 

d ~· ~Jiiğüııde ı : 
İdare tel izleri ıçın Gumruk anbannd tcslını rtılc • Be ın 

dortyu:ı lira muhammen kıymetli eb'at ve evsafı rtnclIJl ınde ya
zılı onbir kalemde 12410 p rç.. k:ki.ımlat r malıemesinın 1.7-1 .936 
tarihine rastlıyan pazarte ı gunu S.lat 15 te kap ıh zarfla munak:ı. 
sa ı Ankardda P. T. r. U. Miıdurhigiınde toplanacak mub. ya. ko. 
mısyonundz yapılacaktır 

İsteklilerin 405 lıralık muv.Jkk.1t tcmınatlarıru ıd e vo:n sıne 
yatrnp alacakları m. kbuz veya kanunen muteber b nl a te~inat 
mektubu ile 1.490 yrh kanunun ıkınci ve Uçüncil m. dclelerındc 
yaz.ılı \ esikaları ve teklif mektuplarını k, nuni tarifat d.ııresinde 
.ı:arflıyarak ve millıürliyerck t. yin olunan t.ırıh ve gUndc saat on 
dörde kadar Ankarada U. Mudurlük mübayaa komisyonuna ver
meleri lazımdır. 

Parasız verilecek şartnameler Ankarada Levazmt MUdürhi~ün
den. fstanbulda J..evazım Ayniyat muavinliğinden almah'Jir. 

(3617) ı-t77 

J~ ıHlarnıa o-en«~I kornutanl . «ı 

satın ahna konıi 1 )UUD( 'an: 
1 - A..,:ı .. ıda çeşıt ve miktarı } azılı iki çeşit yıyecek eksiltme. 

yr komsln uştur. 

A - Bir ldiosuna { 110) kuruş değer bıçılcn (10150) liralık de 
yagının ılk teminnu ( 761) lıra (25) kuruştur. Şartnamesi parasız 
olup farıolı zarf eksiltmesi (3. 1. 936 cuma gilnU B t o~lbc~te). 

B - Bir kilosuna (22) kuruş değer biçilen (6000) liralık pirin
cın ilk trminatr ( 450) Jiradır. Şartnamesi parasız olup kapalı %8rf 
eksiltme:- i l. 1. 1936 cuma giinii saat onda). 

ı - Eksiltme Ankara Jandarma genel komutanlığı lruratında 
yaJ>''acak. !5artnıımeler buradan alınacaktır .. 

:1 - Eksiltme} c ırmek ıstivenlt:rin temin t 
Banka mektup} rrnı eksıltrne saarrndan bir saat 
komis' ona vermiş olm<!ları. (3689) 

m tuzu 
evveline 

l-5671 

i~t~ıti~tik 0 ·t nel direl törliiiiit f' - ~ 

veya 
kadar 

sihn ~ h .. on1·.~, ouu baş <n1.I ğu1-
clan: 

ı ~00. 6 .ıhıf Btltdhe~r. ı-o. 250 Hus.u ı H~arcler 170. 
190 scı.l.ifclılı T rrm ı t tı~t teri k pah zarflıı c'Ktıiltmeyc konul. 
'llUŞhlr 

? - Bn c t!rl rın ehe:-r ıorm. sı ıçın tabının olunan be el 55 lı-
radır 

3 - E sıllm!' 3 ıkincı anun 935 cuma gunu sa t 14 bu~uktadır 
4 - Şartnam ler komisı; on katib i,.,indc göriılup i ten bılir. 
Eksiltmesine 21rcceklcr 2 90 sa\ ılı kanundn yazılı artl. ı dai-

re ınde muavy n gun ve t ndan oir saat evvel 268 buçu liralık 
muvakkat teminat \•esıka ·, tekhf me tuplarım Genel l>ırektör. 
lükte top} nac~k ' n ek i t~ komis, onu Ba"k nl • ~ı a v rmeleri. 

(3626) 1-5573 

.. ,~kf lt-ı l i nclt·n: 
ı - Bır Yarım, Ç yr1.k kıloluk o~ uurc; cem'an ''23000'~ ı· 

·e vazıldıktan sonra siyah o n yerh mamulatı murdı:kt'p kapalı 
zarf usulil ile satın alın caktır 

2 - Satın alın c.,.k malrn b<dch 462() lira t~bmın olunmu tur. 
3 _: Şartnamesi merkezde kırtasıve mudurlüğiınden, İtıt .. nbulda 

Do1mabahçc lnrtasive deposu b m_murJuğundan almaca tır. 

< - İsteklilerin 346 lira 50 kuru11luk teminat mektupla ı ile bir. 
likte 25.12-935 tarihirr te">aduf eden çar amba gUnU saat on b şt 
l\'f<Jh-ve Vek Jeti ;cırta ıvc ·~ucl rli.ı~undt> mutt kk"J komi vona 
..,, rq"'ııatl rr f 3'i~6\ l-SS40 

Ankara Be1ediye Reis1iği İlanlan: 
İLAN 

1 - Tcmizlık ırgatları 11.ın mtihlir u numıınf' i Hçhılc (11)0 O) 
çalı Upurgesi açık ksiltm ık alınacaktır 

2 - Supiırg !erin muh mmt n bedelı (1200) lırnd r 
3 - İhale 3.1.936 cumtı b nu t onda lev-ct.Zrm dır kteırJ".ı ü 

odasınd muteşekkil komu., o. hn ur nda vaprlar trr 
4 - Muvakkat teminatı (90) liradır. 
5 - İstekli olanlar rtna.'1le ve numum vi gorm< i! ıçın her un 

temizlik ı leri dirtktorlu tüne f: mt:le:-ri (3685) 1-5 61 

!LAN 

1 - 27-12-935 cum~ günu a t 15 de Beledi\; e Su İşlen Direk. 
törliiğti komisyonunda pazarı kla bıri 100 d geri 150 m m iki det 
Voltman saat 5'1tm alınacaktır. 

2 - Saadarın muhammen hed li 400 lira tcmınau ınuv k tesi 
30 hradır 

3 - İstekliler fenni şartn.amfJ i Direktorlilkt~ i;Orcbilirler 
(3542) 1-5L02 

CEZALANAN ESNAF 

Ulucanlard~ fırıncı Arıf, Bozkurt mahallesinde fırıncı Emin. 
Koyun pazarmdil Kana~t fırını mıistecirı Salih hamut ekmek çıkar· 
dıklar ndan ve m kernr oldugundan otuzar. İtfaıv mrydanmda 
7 numaralı kahveci Mehm t un ile karı r.k kahvt: kullandr ınd:ın 
beş, İtfaiye meyd:ı.runda 12 nurnaralr diL1<kanda ahcr Abdull h, İba
dullah caddesinde 71 nunıaralr dukJ anda ahçı Şevk t, İtfoıy. mey_ 
danınd 9 numaralı dukk."nd '!ıcı A 1ı 'lxızuk " { ttı tarından 
beşer, Koyunpazarınd .. 4 nu rad g cu Ali Ulvi hamız v 
keri ıu gazo çık, rd ından on be , Y nı hald 6 numaralı dilk· 
klinda sucu Zeki T d len yu iç ne ı mu 11 • ve rusu
biye oldugıından yirmi, S rva mah<.:11 inde ncı S yt?'..an 
hamur ekmek çık rdığından y rmi, İbad lah caddes nde 77 numa. 
ralr dUkkfulda köftccı Cem 1 uni sirke llandıgından Uç, Sanayi 
cadde inde lstnnbulpalast" mtlkiın flrmc Ali Rıza francalalık 
safında olmayan bir undan francala çık, rdığından on lira ile ee. 
ra1andmlmış1ardır (3735) l-5735 

Ankara Levazım Amırliği Sa tu ı 

Aln1a Konıisyonu ilanlaı ı 

İLAN 

1 - Gedikli ki.içlik z bit m ktebınde y.apılarAk ol.m nıııtf o 
caJ<Jarının tamiri 2.1.936 tarihine musadif ptr~cmbc gıınu ı;, ' 

orı beş e pazarlık sureti!~ yaptırılacaktır. 
2 ·-Keşfi 350 lira olup teminatı nıuval:katcsı U:ı lira 25 kuıı 

tur. Ş:ortname ve keşıf ve plfinını görmek istıyenl r P• ı.uı bın y l• 

pılacagı Ankara levaum (!mirliği satın alma komısyonund her,, n 
gorebilirlcr . 

3 - Paz.a ı lığ~ ıştırak edeceklerın bu gioı ışlcr c ı rı ıtık. 
!erine dair ehliyetname gö termeleri mecburıdir 

4 - 1 teklılerın belli gUn ve saatte ten inatı m n kk te n k-
bu:ı ı, rı ılc komi yonıımuza muracaatları (3659) !tı ı 

İLAN 
l - K gızmand ki 6ilvad nlaylarınm ı;c:nelik ihtıyc\\.ı l 

bın kılo kuru otun kapalı zarf usolı ile ek ıltnıey kon 1 r 
e ı gunU tcklıf edılen fiat pahalı görnlerck y· ev f ' 

d bıhnde olınc: k Uzer pal rlrğn çevrıJnıı~ur. 
2 - Muhammen b deli 18150 liradır ılk terr.ın<ıtı 1301 lır 

kuru~tur 

3 - Pcuarlık Kaı akoscde ttiım:n bınasmda 6.ltın .. ınıa k~ ııı ~o
nunda y?.pılacaktıı. 12 12.1935 tcırıhinden itih ren bıı y ıç'tHfr JI 
bilır . 

4 - Şartnnmcyı orme1ı: ı ıyenlcr komlS)OU unuzdıırı ııp i-: i 
rcbılirler • 

S - İsteklıl rın temin.: tl:ırı ıle bırhkt rus ·onıunıız nıı ı .-•. 
atları (3660) 1-5620 

İLAN 
Tokat g r-nızonundaki ratm 936 mayıs nıh } cu c kdd r ılı ıı

yaçlan olan 41100 kilo e~klik un kapalı ı.cı.ri usulı ıle filitın ah
naca.'ttrr. Elt..meklik unun evsafı umumi evs.ıftır M uhammt"n f ıat 
6781 lira 50 kuruş ilk teminatı 508 lira 62 kuruştur. İh le ı 3 k5nu
nusani 936 tuma günü at 14 de yaprlacaktır Po&t.ı.:41 vakı ol c;ık 
g cihncler kabul edilmez. (3692) ı-S6SO 

İLAN 
l - Bayramiç gamızonu ıhtiyacı .ıçın l09 lon urı k p.ılı L<tdl 

tın alınacağı hakkında evel~ ilan edilen ve }C\"lllı ıh.ıle ~unu o
lan 18.11.1935 t rihindc at 14 de talibi çıkmadığından ) cnH1cn "f 
evelce alınacak 'kilo mikdarından tenzil edilerek kırdırm.ıy ko
nuhnuştu. 

2 - Beher kılosuna H uru SO t.antun fı t bıçılmı~tır. llı.ılcsı 
6/2. kanun/936 paz rtesj at 14 de tümen saun ima lo1>nıisyonu 
binasında yapıl caktır. 

3 - F.vsa.f ve şartlar bır evelkı ıJanda bıldırıl n t'vsaf V(' er, 
ıtin aynıdır. 

4 - t :ksitlmeyc bırcceklenn 2490 nu:n ralı lı.anunun '2 •• i. in ·I 
maddelcrıne gör~ i tenilcn vesaikle tcmınat t.ıtarı ol n 1500 lir. 
75 kuruşı: n ihal~den bfr t eveJ komi yona ''trilmesı şarttı ı 

(3732) l-5734 
11..AN 

1 - E:~;ramıç gnmı.zonu ıçln 8300 kılo ı;ahun k palı ı arfl sa
tın alınacağı b. kkmda evclcc ilan edil n ve ) evmi ihale giıniı o. 
lan 10. 12.1935 tarihinde talibi çıkmadığından ~ enıden "e n c lce a
lınacak kilo mi rdarından t ruil edilerek kırdırın, ya konulmu • 
tur. 

2 - Beher kilo un 29 kuru fıat bıçılmıştır. İh lt:sı 6 ı.. a ... 
nun, 1936 paz rtıesi saat 14 de tümen satın alma komıs\ onu bına~ 
ında yapıla :tır. 

• 3 - E f ve şartlar bır evdkı ıl nd .. l.>1Jd11 ılcn osaf ve şer • 
itın aynıdır. 

4 - Eksiltme}C wreceklcr 2490 numar h k<:.nunun l. ve J ınc 
012dd sine gör, is nilen vesaikJa teminat tutarı ol.ın l4J li~a 3 
kuru un ihaleden bir saat evci komi yona erılmesı şarttır. 

(3731) l-'-733 

1LAN 
1 - Bayrami garnızonu ihtıyacı içın 220 ton un kapalı zarfla satı 

1 ...lıru:ı.cagı hak.kınla ev lce ilan edılcn ve }evmi 1h. le gunu olan 2 12 
1935 tanhinde saat 14 de talip çıkmadığından yenıden v~ cve0Jc 
alınacak kilo mikdarından t nzil edılerek Jurdımıaya k\)nulmuş~ 
tur • 

2 - Beh r kılo una 14 kuru 50 santım fiat oıçılmı tır. 1h lesi 
6/ 2. kfuıun/1936 nat 14 de tümen satın alma komı!'yonu bina 

10
• 

da yapılacaktır. 

. 3 - Evsaf 'ile ~artlar bır evelkı ılanda bildırılf.!n evsaf ve 
4 

r • 
ıtın aynıdır. 

4 - Eksıltmeyc girecekler 2490 numar .. lı kanunun 2. ve 3. ınci 
maddesine gt. re ı teni~n saıkl tcmiılat tutaıı olan 1143 Ji ra 7' 
kıınışun ihaleden bır Mat ı,; J komisyona veriJ~sı şarttır. .. 

(2730) J-5731 
iLAN 

1 - 20 1. anun 193.5 de kapalı %arfla eksıltm• ye konan Gd _ 
zenin 20 ~in lırahk ~ışlası ile 10 bin liralık nhınn., i tekli çıkın • 
dığmdan ılk pazarhgı 6/2. kanun 1936 pazartesi gıinü Jat 16 da 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat t mınatları 1500 ve i50 lir ... dır. 
3 - t tekliler hergUn gartname '-C projeleri ılc: ı lan ve det > ı _ 

rını ko:nis~ onda gorebilirler. 

4 - 1 te.Klıler belli giln ve saatinde kanunun ıst digi !:lelgc r. 
le İzmitte tilmen binasındakı satın alma komisvontma gelmeler; 

(3729) 1~5731 

Askeri Fabrikalar Umwn MiidürlüğU 

Satın AJma Komisyonu ilanlan 

YEVMİYE S ila 12 KİLO KOYUN ETt 

Tahmı:ı edilen bedeli (435) lira (60) kunı§ olan yukarda ınjk. 
tarı ve cınsı yazılı malzeme Askerr fabrikalar umum mUdilrlüğü 
s::ıtın alma komisyonunca 6. 2.Kan./936 tarihinde pazartesi günü 
aat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Ş<ırtnamc parar..ı.z 

olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat otan 
(~2) Lira (67) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddele. 
ı mdekı vesaıkle mezklır giin ve santte komis} ono muracaatları •. 

(3682) 1-5684 

9 T kım Tal vor t!tek 
9 Adet Manto 
9 Adet Ba onusu 

14 Takım ce ·et pant lon 
14 Adet p lto 
14 Adet a ket 

Tahnun cdılen b d li (817) lira (60) kur 
t rı ve cinı. yazılı mel'b sat A kcn fabrik l<lr 

tın alm kom"syonunca 6 2. kanun/ 36 tanbınd 
nu saat 14 te çık ek-,i tme ile ihale edıleccktu ş rt 
olarak komi yondan ver lır Tal plcrin muvak • · 
Lira (32) kuruş ve 2490 numar lı kanunun 2. ı.·e ~ ... 
ld vesaikl mezkur gun \ c saatt ko:niı.) on 



SAYIFA8 

iş kumbarası 
sahip erıne 
senede 

20,000 lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BlRlNfJ TERTIP ... 
Senede iki defada 
414 ki~ye on bin 

lira ikramiye 
ltef" eene l nhan •c f illıı~nıle kııın · 

....,. •lıllileri ........... ~lı.lk11 bnıt.rd• 
•e INr . ,_ .. 2UT lı.1$iye ~r ble Un 
ee.al edil...lıMlr. 

liri.el .. ilklfat: 1000 Un 
ld,.el • !50 
o. lılfry• ylnrchı. 1000 
Yirmi .. e.llitc.....,. 1000 

"' lritf7e -•· nso S,. hl11 lin1 hlı kura 
1 ille ıe,rind" ttk ll<'~ktlt 

lKtNCI TERT lP. 
Sen•·,le heş fft"fn· 
da be~ kişiye on 
hin ifi ra ikra rn.i~~e 

"eni lhd•• e.ıanı ı.u lıL111nı lann tı ... 
bfrfıı ıfe lf'k «•mNırıı ''"hfntı iki lıftı ıı..,. 

Uıramf7e •t!rllındtt&ılh·. Ba lıurw.hır IM!'
.!lıo ~ <kl•· 

~uhtıı. U .. dnıa, Tl'!mmıu:. ı:-.ı;ıt n 

1Blr111clkioue 

Kuralara iştirak edebilrr ek için ~.ımbara sahiblcrnin asga,·i 
virmi be~ lira biriktirmıs olmaları lizrmdrr. 

---------------------------------------..111 r\N.KARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MF.NKUL SATIŞ i\1E-
I\I URJ...UÖUNDAN: 

1 - lı.ıotek olup satılmasına karar verilen Ankaranm Özl.Jc:yler 
M. Maslak S. kain ve tapunun kütük 103, pafta 106, ada 602 parsel 
11 nl!marasında kayıtlı ahşap ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık 
artıı maya konmuştur. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: Ev bir ta§hk. bir hala. bir mutfak. 
bir sofa, ahır bir oda, merdiven den çıkıldıkta bir oda (ciımlesinin 
altı bodrum} ikinci katta bir balkon, natamam bir oda yeri ve di
ğer iki oda olup heyeti umumiyesine iki bin lira kıymet konmus· 
tur. 

3 - Satı~ pe~in para ile olmak ür.ere 27.1-936 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satrs 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmı~ olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te · 
miı:ı.at mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günii artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezklır günün 
16 ıncı saatında en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy. 
metin yüzde 75 ini bulduğu takdirde 11-2-36 tarihine müsadi 1 
salı günü saat 14·16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza mu. 
hammen kıy~tin % 75 in i bulmak şartile. en çok artıran talibine 
ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde 2280 No. lu kaım
nun ahkamına tevfikan borç 5 sene müddetle tecile tabi tutulacaktır. 

7 - B irinci ve ikinci art ırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta. 
rihinden itibaren kend isine bedli ihalyi tesl imi ver.ne eylemek için 
7 gün kadar .ıneh il verilecektir. İşbu müddet zarfında da ihale be· 
deli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel en 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçh ile almağa razı olup olma
dığı sor ulduktan sonra teklifi veçhile almağa razise ihale fark1 birin
ci talipten tahsil edilmek üzere ıbu talibe ihale edilecek, teklifi 
veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş gün sonra 
ikin ci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale edilecek
tir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcı ve dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borrlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men· 
kul üzerinde-ki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün icinde dairemize bildirme. 
!eri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadık
ça satıs bedelinin payla!!tırılmasından haric tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekleı 10.l.1936 tarihinde 933/429 
n umara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan ~atna-
memiı:i okuyabiliı. 1-5723 

sevenlere! Nefis ve her ccsit açık Ana
dolu ı:ıarablarrnr - Ucuzca - Postaııt 

arkasında Kızılbcy caddesi Kardeşkr 
niz. Ti: 1477 

pazarından alabilirsi 
1-5730 

L~nl{ara ht~lediyes i ~ u işleri direk
törlii~·ü n<len: 

Ankara Belediyesi Su İşleri için alınacak olan 3 takım voltrn.ın 
kombine su sayrcrsı ve vana boruları eksiltmeye konmuştur. Bunla
rın oranlanmıs değerleri tüm tutarı 786 lira 82 kurus ve iğreti temi
natı 59 lira 79 kuı uştur. İstekliler sartnamesini Belediye Su İşleri 
Direktörlüğünde görebilirler. 

Eksiltme Ankara belediyesi Su işleri direktörlüğü artırma ve 
eksiltme ihale komisyomınrla 3.12.1936 günlem~cinde saat 15 de ola. 
caktrr. (3727) 1-5729 

RE V U E SRatı 
80 sen elik b i r t e crube m a hsulüd ü r. 

Her nevı kol ve cep saatlerı 

Kontorler, Kroııograflar 

Spor saatleri 

B11~lıca u atçllerda sııtılır. 

ULUS 

lr aı·acai)ey Haı·as müdüı·lüğiiudeıı 
Haranın İsmetpaşa mevkiinde (1000} bin dönüm mikdanndakı 

rıırınçlik ortaklama suretiyle ektirilecektir. İsteklilerin (300) li.ra 
tc-minatariyle birlikt.e ihale günü 10 kanunusani 936 cuma günil 
saat onbeste Hara müdi.ırlüğüne. Şartnamesini görmek btiyenlerin 
Bursa. İstanbul Baytar ve Ziraat Müdürlüklerine müracaatları ilan 
olunur. (3704) 1-5724 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ ?v'JENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

l - tzalei süyuundan dolayı satılmasına karar verilen Tapu
nun kütük 114, pafta 109 ada 626 parsel 19 numarasında kayıtlı ve 
Ankaranın Nazım Bey mahallesinde Atpazan yokusunda kain bir 
ahs;ıp ev a::ıağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya konmuştur. 

2 - Kaprdan girilince biı· avlu, alt katta bir oda bir mutbah ve 
bir ahu yukarda bir sofa ve ikiye bölünmüş bir oda, diğer tarafta 
alt katta bir ahır ve üst katta tavanh bir sofa, bir oda avluda bir 
odunluk ve arka tarafta 30 metre murabbaında bir bahçeyi havidir. 
Heyeti urıumiyesinc 1000 lira kıymet takdir olunmuştur. 

3 - Satıs peşin para ile olmak üzere 27-1-936 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmi~ olan yukardaki muhammen kıyme
tin ri.iıde 7.5 ğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir bankanın 
teminat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tah\illeri r,etireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüz
de 75 ;·1i bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkfır gü 
niin 16 mcr saatında en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - 1shu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 11-2-936 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artrrmada en çok 
artıran talibine ihale olunacaktır. 

1 - Birinci ve ikinci artırmada ihale l:edeli ihaleyi miiteakiıı 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi fü:erine ihale ta· 
rihi,ıden itibaren kendisine bedeli ihalyi teslim vezne eylemesi için 
H<lı ,. ·· krıdar mehil verilecektir. İsbu müddet 7.arfında .hale be 
deli vatrrrlmadığ-r takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel en 
\'Üks,·k teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ol
madığr sorulduktan -;onra teklifi veçhilc almağa razı ise ihale far_ 
kı birinci talibkn tahsil edilmek üzere bu ta1ibe ihale edilecektir. 
Teklifi vechile almaV;a razı olmazsa gayri menkul yeniden onbes 
günlük ikiııci artırmaya çıkarılarak en çok artrran talibine ihale 
edilerektir. 

8 - Her iki artırmada gayri rl'enkul talil>ine ihale edildikte ta
pu harcivle dellaliye resmi müsteriye ve ihale tarihine kadar olan 
mütaakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

q - Borcltı ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri mrn. 
kul iizerincleki haklarını ve hususiyle faiz ve masrnfa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerivle 20 gün içinde dairemize bildirme
leri la:ı:tmclır Ak"i takdircle hakları tapu -;icilliyle sabit olmadrkço 
satı" he<lel;ııin navJa-.trrı'·n~«rndan haric tııtulacaklardır. 

10 - Artırmaya istirak edecekler 10-1-936 tarihinde 935/125 nu
mar. ile el ,j .. ,..,.,; ,1 1-i verinde herkese ank lll'lııncltırulan sartna_ 
memid okuyabilirler. 1-5727 

H·ıDo~1tor ~ı:; ~ 
l rn ı '-osa r ~~ ~: 

' . ~ 
Cehecı Ha-:;tahane,,i Cilt. ~ ' 

IHillJ \J iulafou \·~kalctj 

:-iulma f n.ıa Komi ... , o u u 

tliuıhı. rı 

7,ilhr v- ha 1~1a1 l 
Mütehassı ~~ 

Balrkpazarmd~ Polıs r.okuı . ., 
~ı karsısında. Çıkr1kcılaı vo 
.·u;.u alt ;:ı-;mdaki evincl• 
Hastalaı en ı her (!iin ö{!lrdı>ı 
~o ra lrnhtıl edet 

Or. CE~J .t.; ' irt 

Nasır ilacr 

F.n eskı nasırları bik pek 
kısa hiı zalt'anda tamanıt:n ve 
kcikünden çrkarıT. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesı. heı eczanede bu-

lunııı cidclı ve müe,,.,.ıı lnr na· 

srr i lac ıdtr. 

Satı1ıli e~ ya 
Fil.ips markalı bir radyo ile 

muhtelif mefruşat ucuz ve acele 
satılrktrr. 

• 
l:l [ LİT 

Akkoprü nakliye deposunda 
mevcut 3200 tane boş benzin te. 
nekesi ile 842 adet boş gaz san-

dığı satılacaktır. Tenekelerin be
heri ( 5) kuruştur ve sandrklarm 
beheri (10) kuruştur. Satıs günli 
25.12.1935 çar~amba günü saat 
!O dadır. İstekliler teneke ve 
sandıkları görmek Ülere hergün 
Akköprü nakliye deposu müdür
Jiiğüne müracaat ve satrşa gire 
".eklerin !.;elli giin ve saatinde 
paralarile birlikte M. M. V. sa
t•n alma komisyonuna gelmeleri. 

(3706) 1~5701 

ZAYİ 
(Ankara defterdarlığına ver

miş olduğumuz 111,40 lira kat'i 
teminat için ahnrş olduğum 
3-11-1935 günlü ve 100422 numa. 
ralr makbuzu kaybettiğimden ye. 
nisini alacağımı ve eskisinin hü
kümsiiz olduğunu ilan ederim.) 

Vehbi Koç 

İngilizce Fransızca 
bilen bir Bayan iş 

arıyor 

lngilızce yük!iek tahsili olan 
seri daktilografi ve istenografi hi
len İngilizceden türkceye, türk
çeden ıngili7.ceye terdimc yapa -
hilen, avm :ı:aınanda fransızcay;ı 
vakıf biı havan i!! aramaktadır. 
t~tiveıılcr Ankara Posta kutusıı 
No. 276 ya tahriren mi.iracatları. 
Görüsmck üzere her gün 7 den 
sonra Veni Otel No. ~ e müra 
ı·aatları. 1-5710 

Kiralık Oda 
Ayle yanında. temi1:, konforlu, 

ucuz. Yeni~. Sağlrk Bk. ark. Tu
na c:-ıd. Yiğitl·n .. ,.., ~ 1 ~ 1-'i728 

2.:.1 ILKKANU'i 

raf a 'cl"aletiııdt·n : 
Betonarma köprü inşaatı eksiltnıe iJ~ r 

Tekirdag vilayetinde Muratlı • Buyuk Kdrı':'ıııdn yu u u 
(38500) lira kt.:sif bedcllı Ergene kôpaıs·ı ın"a tın n ( 
usuliyle e · iltme i li-'1-936 tarihli cuma ,,,L nu t ( ı J 
Vekaleti şose vc Köpruler Rcısliğı eksı itme <Oıtll'i\ o . ı ı 
yapılacaktır. 

Eksiltme :?artuamesı ve buna muteferri dı~eı 'r ( l ) k u-ı 
mukabilımle sose ve kopruler reisliğınden alm.ıbi ir. 

Muvakkat teminat (2887.5) lıradrr 
İsteklilerin yapını:> oldukları ışlere ait v<.:s kalctrı ,siltm dcıt 

.en az sekiz gün evvel göstererek Nafıa Ve~aletinden c: t} t vesıN 
kasr almaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının l 7·L936 tarihli cuma gimu saat (15) e k ıN 
dar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliginc verilmesi lu ıındır. 

(3715) l-5726 

P. 1".1,. Levazım nıii<liirlüğiin(len ~ 
Satm alınmasına lüzum hasıl olan 30000 metre tek nakilli s.ılıN 

ra kablosu açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7 şubat 36 tan .. 
hin.de saat 15 te yapılacaktır. Muhammen bedeli 640 liradır. htek_ 
lilel'in mezkur tarihe rasthyan cuma günii muayyen saate kadar 411 

liradan ibaret muvakkat teminatlarını idaremiz veznesine t<!!>1rnı 
ederek alacakları makbuzla ve şartnamede yazılı vesikalarla birlikte 
Ankarada P. T. T. U. M. binasında satm alma komisyonuna mı.ırıt_ 
caat etmeleri lazımdır. 

Bu baptaki şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, Bef" 
oğlunda P. T. Binasında Levazım Ayniyat Muavinliğiııclen par, ıı-. 
olarak verilir. (3709) 1-5,'25 

i\lanisa valili~iııden: 
1 - Manısa _ Akhisar yolunun 34 440 - 42 860 rııcı kilom.:t .. 

releri arasındaki esaslı tamiratr mevcut şartnameye göre 2ı;Q40 hı• 
5~ 1: . : .•s muhammen hedel fü:erinden kapalı zarf usuliylc: eksı~t
meye konulmuştuı. 

ı - Bu işe girecek olan müteahhidin (yapacağı yolun hende«, 
banke• kaldrrım. silindir ve saire krstmlarmı fennen lazım oları 
şekilde noksansız tamamlamak üzere götürU bir bedel teklif etmeıoi 
şartuı Bu suretle ihaleden sonra hiç bir suretle fiat 7.ammr ll't: 

iHve: keşif istemek hakkım haiz olmıyacaktır. 
3 - Şartname vesair evrak 125 kurus bedel mukahilincle N fx• 

Başmühendisliğinden altnacakt:r. 
4 - Eksiltmesi ikinci kanunun üçüncü cuma günü saat on:bfr 

lııır:,ıkta Manisa hükümet konağında vilayet daimi encilmeni od11-
sın<la yapılacaktır. 

\ - Muvakkat teminat miktarı 1878 lira dört kuru~tur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin kanun dairesinde ha\ırlıyilcd:.. 

la··r ı,~. ··lr zarfın içine bu yıhn Ticaret odı<sı vesika-.ını da koy-
m sarttır. 

7 - Teklif mektuplarını ihale günü saat on buçuğa kadar M.ı.· 
nisa Daimi encümeni odasında Reisliğe verilmesi şarttır. 

8 - Eksiltme isleri 2490 sayılı kanuna göre yapılacaktu. Ka~ 
nuna uyı.ııyan teklif ve mliracaatlann kabul edilmiycceği ilan ofo .. 
nur. (3680) 1-5658 

Gedikpaşa İstanbul .Jandarma 
satınalnıa lioıni.syoııuııdan: 

Jandarma birliklerinin ihtiyacı için Jandarma dıki.n evinde diki
lecek dikislerde kullanılmak üzere mevcut evsafına uygun yer:ıf! 
fabrikalar işinden (50.0001 elli bin metre beyaz ve (10.000) oa 
bin metre kurşuni bez kapalı zarf eksiltme~ile satin alma,cak ve ek
siltmesi {3/1/936) Cuma günü ~aat onbe~te Gedikpaşada Jandarma 
dikim evi binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. (50.000} met
re i:ıeyaz bezin tasarlanan bedeli (14,000) on dört bin ve ilk güve.n· 
ınesi (1050) bin elli liradır. (10.000) on bin metre kurşuni bezin ta• 
sarlanan bedeli (3200) iiç bin iki yüz lira ve ilk güvenme (210) 
iki yüz kırk liradır. Her iki bezin bir istekliye ihalesi caiz oldugıı 
gibi beyaz ve kurşuni bezlerin ayrı ayrı isteklilere de ihalesi caiz
dir. Şart ve evsaf kağıdları hcrgün komisyonumuzda görülebilir. 
İsteklilerin istiyccekleri beze aid ilk güvenme mal sandığı makbu
zu veya muteber banka kefalet mektubu ve (2490) sayılı artırma 
ve eksiltme ihale kanununda yazıh sair belgeleri de havi tekltt 
mektupları eksiltme saatinden bir saat eveline kadar komisyonu. 
muza vermiş bulunmalan. (7900) t-5687 
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Tavukçuluk Enstitüsüııdeıı her gün çıkacak olan günlük yumur·
talar 31 mayıs 936 tarihine kadar artırmava 51karılmısur. Bu art L-.. 

maya ait şartnameler Çankırı caddesi üzerinde bulunan Tavukçu
luk Enstitüsü Direktörlüğünce parasu olarak istıyenlere verilı,. .. 
Artırma 31 birinci kanun 935 salı günü saat onda ravııkçuluk E s. 
titüsü binasında toplanan komisyondrı acık olarak yapılacaktır 
Muvakkat teminat ~2 liradır. Banka mektubundan baska verilecek 
teminatların artırma gününden en az bir giiıı evvel usulü dairesin .. 
de merkez Muhaseheciliğine yatınlma<;ı ve makbuzunun komi o .. 
na verilmesi lazımdır. İsteklilerin sartnaıne almak üzere her ..,urı 
ve artırmava gC'1eceklerin de yukarda va7.rlı glinrle T;ıvııkcu1 •k: 
Enstitii<;iinc'le hııhınan komis.von-ı h::ıs vıırm;:ı1arı (ıfı1 ı) 1 'l 

Yeni~ehirde Çelikkalc 
sokağı No: 9 a müracaat. 

1-5720 
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Y.:ızı işl('ri nıiid~iru Na:uıhi 

6" YD \R. 

Ç~nkrrt caddesi. civ.ıt"rda 

( YENi 
BUGÜN BU CECE 

Gorii memiş bir güzellik ve 
mi.iessir bir mevzuda olan 

İLK GECESİ 

BU GUN !BU CECE 

(ki ınuıu:.zam fi\im birden 

1 - Ate~ yağnıuru 

(Ta}'yare filmi) 
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Anna Sten - G ary cooper 

A vn ca - Paramoilnt Dünya 
havadisleri 2 - Cina yet yolu 

Bir Aşk Gecesi - Grace Moor~ 


