
19 SO 'Tl~lti!'., 19:{;; ~'\U 

s~.~~:~~~~e;--·---1 
ih.:inci sayfada 

L ...... f 1 ..... _ •• __ ,. ___ • __ __ 

ON AL TiNCi YIL. No: 5143 Adımız, andımızdır H~qt·rcl .. :; kuru~ 

------------------........... ------------"'!'!'!"!'!"""!!~-----------""!"!!!~----------------------------------~"'!!!!!!!!'!'!'!""'""--'!""'!!' ........................ ------------------------

Kamutay iskin anu11u u ka u et 
~~--------~--------------------~-

İç Bak~anıınız hu vesileyle Cumuriyet hüküıııetiııin ı)laııh 
göçmen sıyasasım hir daha izah etti 

K.amutay, dün Refet Canıtez'in ba~
lcanlığmda toplanmıttır. Bazı saylavlıt.

ra mazeretlerinden dolayı izin verilmesi 
hakkında başkanlık tezkeresi okunarak 
kabul edildikten ıonra Fevzipafa - Di • 
yarbekir h"lttının açılma töreninde bu -
lunaCftk ol ın ıaylavlar kur,ıı ile seçileli. 
Denizaltı mensuplarına verilecek zamlar 
\'e tazminat hakkındaki kanun projeleri, 
hükümctin İsteği üzerine geri verildilden 

Giindelilt 

CEl..At SAHİR 

ı;onra Sağlık ve Sosyal Yardım Baki\hl 

B Q.,.:fik ~avdam bi .. incisi 2510 11ayılr 
iıkan kanununun ba:zı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve ikincisi, iskan işleriniıt 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Bakanlığı
na devrine ve ayrı bir büdce ile idare 
oluntnasına dair kanun projelerinin ay· 
rı ayn ve mÜ<ıtace1en g()rüşülmesini is

tedi. 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Son gün
lerde lstanbul gazetelerinin neşriyatını 

ileri sürerek binlerce göçmenin vapUl' 

bulmadığından ve işlerinin bitmediğin
den Köstencc'de beklediklerinin yazıl • 
dığrnı; bizim neslin hicretin hicranları-
nı yalnız ana babalardan dinliyerek de· 
ğil, bizzat yaşayarak ne oldu~unu çok 
iyi bildiğini, bundan dolayı hükümetle 
Kamutayın başbaşa vererek hazırladığı 
2510 numarab kanunun sarih hükümle
rinden sonra müşkülat çıktığına hayret 
ettiğini söyledi ve Atatürk ve anayurd 
hasretiyle yanan> b mun içirı de topra -

ğınr ve mülkünü satarak gelmiye hnzır- ı 
lanan yurddaşların hayatiyet ve enerjtle-

(Sonu 6. cı savrlada) . 

Dün Rarnutayda göçmen SJYasa
mıu anlatan iç Bakanımız 

B. Şükrü Kaya 

Celal Sc.h;r'in ölümü ile yalnıı 
bir fair, edebiyatçı, eski bir hoca, 
yahut, dürüıt, açık sözlü oe açık 
gönüllü bir doıt değil, Cumuriyet 
Halk Partisinin temiz idealistle
rinden birini kaybediyoruz. Bu ö
lüm, Celalin ciğerini parça parça 
kopararak, kanını damla damla 
tüketerek, iki yıldan fazla sürdü. 
Onu tanıyan tanımayan herke• 
tali oe kadere isyan ettiren bu u
zun martyre'dir. .......... ""'!". - A p 

Yatağa düşünceye kadar, Ata
türk'ün evinde, dil işleri ile uğrtı§
tı. Son nefesine yakın yazdığı 
mektuplarda bile, kalasının için
de, lisan davasından başka hiç bir 
tasanın yer tutmadığını görüyor
duk. 

Zecri tedbirler ba ladı _ ... ...._.. ... --~ 

Cehennem gibi geçen ve zu
lüm gibi biten hayatında, şevk ve 
ümid, ona hiç yıpranmayan bir 
ruh gençliği oermiştir. Eksiklerin
den hiç biri ahlak ve karakter ek.i
ği değildi. inanmadığını söyle
mez, inandığını ıaklamaz.dt. iyi 
ve doğru idi. Herkesi ıevmeğe ça
lı§arak inceleyip ıaf ltqlığı için, 
kolay alınıp kırılır bir kalbi var
dı. Kendiıini çocuk zanettirecek 
kadar ıade ve samimi idi. 

ltalyad.a heyecan vardır-llornadaki ingiliz 
elçiliği mulıafazu altındadır 

CeneVl"e, 18 (A.A.) - Cenev
re müessesesi tarafından alınan 
zecri tedbirler bugünden itibaren 
tatbik mevikine girmiştir. Millet
ler cemiyetine dahil 58 devletten 
50 veya 52 si ·bunları tatbik et 
mektedir: 

52 devlet, silah mühimmat ve 
harb levazımı üzerine ambargo, 

52 .clevld, fmansa! zc::cri ted
birler. 

50 devlet, İtalyan mallarının 
sokulmasının meni. 

50 devlet, ltalyaya iptidai mad
de ihracının meni, 

4 devlet, açıkça, zecri tedbir
ler sistemine dahil olamıyacakla 

( Sonu 2. ci sayrlada) 

Onun İnsanltk değerini etı iyi 
tanıyan, Atatürk olmuıtur. Bir
kaç senesinin 11hrabsızlığını, bü
yük reise borçlu idi. Hiç fÜpheıiz, 
gözünün ıon nuru onun hayali üı
tünde ıönmüştür. 

BüYüK. BtR l(A YIP 

Eıeri hakkında herkes kendi 
hükmünü verecektir. Fakat onu ta
nıyanlar, Celal Sahir adında, iyi 
bir ahlak, temiz bir kalp, yük•ek 
bir ıevgi hatırası anacaklardır. 

fstanhulda ö]en Zonguldalc saylaN] Celal 
Sahir dün hüyük t(i renle gömiildii 

F. R. ATAY 

Dün aldığımız acıklı bir haber 
bize Zonguldak saylavı ve Dil ku
rumu eski genel sekreter vekili 
Celal Sahiri de kaybettiğimizi öğ
retti. Kederimiz onun şahsında 
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Yüzd(~ yedi fai~li 

Sıvas-Erzurum 
is ikrazıoa azılı z 
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bir saylavı, dil savaşının azimli 
bir neferini ve aynı zaınanda türk 
edebiyatının da çok kıymetli bir 
5$\natkirmı kaybedişimizdir. Ede 

Aramızdc.ın ayrnması doldırru1amı
yacak bir kayıp olan Celal 

Sahir Erozan 

biyah cedide devrinde yazı haya
tına atılmı~ olan Celal Sahir, Fec 
riaticilerle beraber Servetifü -
nunda çalışnıış, ve sonra muhte
lif mecmualarda devriyle beraber 
ilerliyerek ve olgunlaşarak snhs1-
yetinin türlü ve kudretli tez~hür
lerini göstermişti. 

(Sonu 6. er sa.yılada) 

"U-lus,, un dil yazlaırı 

........... 
" Atı h a~ L n .... ı · · ı · · .. ı · · a , aıı~ a ıe,, soz <~rınnı et~nto OJI, 
ıııorf oloji, f oııctik hak.ınundau analizi 

ALl..\ll 

''ALLAH" kelimesinin Türkçe
de belli başh manalarını tesbit 
edelim: 

( l) Kuvvet, kudret, büyük, sa
hip, yaratıcı, coşkun, cesur, diri
ba~, eyilik yapmayı seven; 

(2) Sür'at, faaliyet. 
(3) Su. 
ihtar: Kelimenin türlü anlam

Jara gelişi bittabi orijinal kö'kün
den ileri gelmektedir. 

Allah sözünün etimolojik şekli 
şudur: 

(1) (2) (J) (4) 
(ağ -l- ağ + al + ah) 

(1) Ağ: Köktür. Kökün yukar
da söylediğimiz birinci anlamını 
alarak kelimeyi mütalaa edelim. 

(2) Ağ: Kökün manasını ken
dinde tecelli ettiren süjeyi göste-
rır. 

Ağ ağ T ağağ: (Kullanışta 
sondaki (ğ) düşer). (A) 
seyyid, (B) efendi, (C) ri
cal. ( D) yaşça büyük ve es
ki, öz baba, saygı olmak 
üzere büyüklere verilen un
van, büyük olan, baş, soy 
başı. uluğ baba. 

Not: Bu (ağa) sözünden türe
yen bir kelimeyi de burada göste
relim: 

Ağabıt (cem'i: ağabrttar) -
babamız, keşif, papas, ru
hani ayini icra eden: [1] 
"bastın ağabıt = baJ pa
pas"; "hara ağabıt = kara 
rahip"; "hara tanastah 
ağabıt = dini rahip ve ya
hut dul kalmıı keşiş''; "a -
ğabıt buolar =-::: ruhaniler 
güruhu•• 

Dikkat: Arapça zannolµnan 
( abiJ) sözünün bu misallerde O· 

rijini pek açık olarak (ağabrt) ol
. duğu görülmektedir. 

Gelelim kelimenin esas unıur
larından üçüncüsüne: 

(3) Al: (. + 1), ektir. Bilindiği 
gibi "geniş, belli olmıyan, gayri
şahsi, her sahada bulunur, her şey, 
engin, şümul" gibi umumi anlam
larla süje veya objeyi vasıflandı
rır. O halde: ( ağağ + al = ağa
ğal: .(1) ekinin gösterdiği şumul 
sahasında kuvvet, kudret, büyük
lük, yapıcılık, sahiplik v. s. anlam
larının sıfatıdn. 

( 4) Ah: ( . + h) ektir: k, g, ğ, 
v gibi, obje ve panseyi tamamlar, 
tayin eder, ifade eder. Yani, onun 
a dmı koyar. Demek ki: 

Ağağal + ah - ağağalah: ke 
limenin ortasındaki ( ğ), e
sas kaide mucibince ken
dinden sonraki konsonla 
tebadül eclince kelime: 
Ağallah olur. Baştaki (ğ) 
de ortalarında bulunduğu 
vuayellerle kaynaşınca ıon 
fonetik şekli: ALLAH olur. 

Manayı "kuvvet ve kudrete, ya
pıcılığa, büyüklüğe, sahipliğe şa 
mil olan bir pamıenin" ifadesidir. 

Not: Türk dilincle aynı anlam
da şu kelimeler de vardır: 

( A) Kamusu Türki 
(B) Türk Dili liiga ıi 
(C) fbnü Miidenna Lfıgati 
( D) Pckar:.ki : Yakut Dili Lu

gati 
f 1] Pckar-;ki ~ Yakut Dili Lugatı 

A - Çalap 
B -Çelep 
C- idi 
D- izi 
E-lye 
f - Oğan, Oğun 
G - Okan, Okkan 
H -Tanrı 
J - Tenri ('•gök" manasına. 

Kazan lehçesinde "put" maruuı
na) [*] 

lLt\H. it~ HE 

Bu sözlerin etimolojik tekifleri
ni, (Allah) sözününkünün albna 
yazalım: 

Allah: ağ + ağ -t al + ah 
ilah : iğ + . + it + ah 
ilahe : iğ + . + il + ah + eğ 

Bu uç kelimenin etimolojik oe
killerini gösteren tablonun müta
laasından şu anlaşılır: 

- Sayı/ayı çeviriniz -

A - Kamusu Türki,· Dede Kor~ 
kut Kitabı; Radlol. 111. uosmanlı 

lehçesi" 
B - Pavet de Courteille; Çağa

tay lugati 
·C - Büyük Türk lügati "Uygur 
lehçesi" 

D - Uygurca Kuran tercemesi; 
Çağatay lügati 

E - Büyük Türk Jiigati "Çağa
tay lehçesi" 
F- Radlof. l. "Çağatay ve Uy

gur lehçeleri'' 
G - Büyük Türk lugati •'Uy

gur lehçesi" 
H - Kamusu Türlci; Radlol. 

lll. "Osmanlı lehçesi1' 
J - R.adlol. /il. "Orhon, Uy

gur, Çağatay. Kırım. Barabs leh
çeleri" · 

[*] Bunlardan "Çalap'' ve''Tan
rı" sözleriyle arapça denilen 
"Rab'' ve farsça sanılan "Hudsğ" 
sözlerinin analizleri. bundan son-· 
raki yazılarrmız<!a çıkacaktır. 

Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik 

VI ıncı Anket 

l - Şurl;. Joğıı 

2 - Şirn"I . nord 
.'l - Garr.. batı 
4 - Centıp. sıul 

ı) Yukardaki .kelimelerin ilk ye 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne o)muştru! 

iV) Bu araştırma neticeıtinde: 
A · Türkdili kökleri ve. 
B · Türk diJi ekleri, ve, 
C · Türk sözlerinin teşekkı.i 

lii hakkında bir kaide ç1-
karmal< mümkün müdür? 

Yukardaki altıncı dil anketimi
ze okurlarımızın verecekler; ce
vablar, gaeztemiz .)azı isleri Ji 
relrtö,.lü!füne gö_ndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar· etPdıijım'~ 
ceuabları sırasiyle koyduğumuz 
gibi bnnclan böyle de kovat'ni!n .. 



SAYIFA 2 

SON DAKiKA 
, 

Habeşler çekilivor r 
Makalle, 18 (A.A.) - lki ko

lorduya mensub bir bölük, T acaze 
nehri yanında bir habeş grupunu 
kaçmaya mecbur etmiştir. Dtğer 
bir kol da, aym bölgede bir başka 
habeş müfrezesini püskürtmüş ve 
oeflerinden birini esir etmiştir. Bu 
suretle, İtalyanlar, Geralta bölge
sini temizlemeğe devam ederek, 
habeşleri Tacaze nehrinin öbür 
tarafına geçmeğe mecbur etmek
tedirler. 

Süel hareketlerin böyle kolay
blda yapılması, Aksum ve Makal· 
le bölgelerinde habeşlerden pek az 
kuvvet bulunduğunu isbat etmek
tedir. 

Diğer taraftan, Akaum ve A
dnada yığılmış olan ikinci kolor-

1 

du ile hava kuvvetleri, habeşlerin, 
İtalyan sağ yanı karşısında giriş
tikleri müdafaa hareketlerini fel
ce uğratmaktadırlar. 

Raı Seyum ile habeş impara
toru arasında cereyan edip, Ak
sumda elde edilen muhabere evra· 
kına göre, habeşler bu bölgeyi mü
dafaaya niyet etmiş bulunmakta 
idiler. Fakat tankların geçeceği 
yolu kapamayı ihmal ettiklerin
den buna muvaffak olamamışlar
dır. 

Adua bölgesinde yerlilerin hq
eğmesi devam etmektedir. 

Bu arada. 1400 yılında kuru
lan Braabrat manastırı papasları 
da başeğmi~til'ler. 

İtalyanın resmi bildiriği 
Roma, 18 (A.A) - 48 numaralı 

rami bildiriğ, ikinci kolordunun cep• 

hesinde Maiti,irnel bölgesinde düt
eıao müfrezeleri kaçmaya mecbur 
edilmi§tir. Maimari ve Takazze böl 

&'Hinde diğctr clütmaJJ grupu da mağ· 

lup edilmiJtir. Bu grup mitsademe 

meydanmda bir kaç ölü bll'akarak 

çekilmittir. Ogade• cephesinde ao• 

işgal olwnan uıevzileria tahkimine de 

vam edJliyor. 

Mareşal dö Bono dönüyor 
Roma, 18 ( A.A.) - Coobeden gelea 

nporlaN nazaran Mareşal dö Bono er • 
ünıbarbiyesine ve diğer arkadaılaıma 

wda ettikten sonra otomobil ile Adig • 

rad'taa Asmara'1a doğna bftreket etmiş
tir. Y eai komandan Mareşal BadogJio 
geldikten sonra Moqal dö Bono ~ 
re'dea QTdarak ltalya'ya tlönecektir. ........... 

Şimali Çinde neler oluyor ? 
Tokyo, 18 (A.A) - Sü bakanı, §İ· 

mali Çin vilayetleri istiklallerini ilan 
ettikleri takdirde Japonyamn, mare -
ıal Çang-Kay-Çek'in ıimali Çine kar. 
ıı ileri harekette bulunmasına engel 
olaCB.::,~ Nicbi • Nichi gazetesine söy
lemiştir. 

Tiençinden gazetelere gelen habe1'· 
}ere göre, Nankin ordularmm Pekin

Hankeo demiryolu etrafından top • 
lanınaları üzerine, Knantong ordusu 

her ihtimale karşı hazır bulunmakta
dır. 

Öte yandan haber verildiğine gÖ· 
re, Nankin hükümeti, general Fenk· 
Yuh - iang'a, yÜz bin kitilik bir 01'• 
du teşkil etıneğe müsaade etmiştir. 

Bu ordu şimali Çine doğru hareket 
ederek bu bölgenin istiklalini ilan et• 
mesine engel olmaya çalışacakbr. 

Şanghay, 18 (A.A.) - Reuter 
aytarı bildiriyor: 

(Allah) sözünde, •ı,üyüklük v. 
•·" 111efhumlannı itaret eden kök
ten sonra mefhumları kendinde te
celli ettiren ve bit süjeyi işaret e
den (2) inci .(ağ) vardır. Halbuki 
(ilah) ve (ilahe) sözlerinde bu 
süje yoktur. Demek ki bu sözlerde 
esas kökün işaret ettiği mefhum, 
doğrudan doğruya (. T l) ekini 
almakla "şümul ve enginlik" an
lamında bir sıfat oluyor. Bu iki 
kelimeye gelen (4) üncü ek (ah}, 
o sıfatı haiz objeleri gösterir de
mek oluyor. (ilah) sözü ancak 
(Allah) m 11fatını taşıdığı farz ve 
kabul olunan nesnelerdir. (Mabut
lar, putlar, ibadet olunan şeyler 
gibi). 

(ilahe) kelimenin sonuna ge
len (eğ), çok şayanı dikkat bir 
noktayı işaret etmektedir. Bu nok
ta, (/lô:h) sözünde düşmüş olan ve 
fakat (Allah) sözünün orijininde 
bulunan ikinci unsurdur ki süje
dir. Demek ki (ilahe) sözü, "Allah-
taki büyüklük" mefhumunu ka
zandıktan sonra o büyüklük mef
humunu temsil eden süje ile bir
leımiş oluyor. Yani onun e!İ olu
yor. Bu sözün ifade ettiği mana
dandır ki "kadınlık" mefhumu 
çıkmaktadır. 

Not: (Allah) kelimesi; Ahterii 
Kebir, Kamus T ercemesi gibi A
rap Lügatlerinde doğrudan doğru
ya yazılmış değildir. 

ALJ .. \H 

Söziiniin Ba*ka Anlamları 
Allah kelimesinin İzahına baş

lamadan evvel delalet ettiği ma-

Pekin otoriteleri aşağıdaki iki 
noktadan birini tercih etmek mec
buriyetinde kalacaklardır: 

Ya şimal Çinin Nankin bükü
metinden sıyaeal ilgisini kesmesi
ne razı olmak, yahud japon ordu
sunun çin topraklarının büyük bir 
kısmını İşgal etmesine müsaade 
etmek. 

Tientainden bildirildiğine gö
re, Hopoi'nin bir vilayeti olan 
Chingyanda bazı çiftlik sahipleri 
ayaklanmışlar, ve şehrin idaresini 
ellerne almışlardır. 

Çinliler, japon kuvvetlerini 
vardıkları Chankaikouan' dan çı
karmışlardır. Bu şehirde örfi ida
re ilan edildiği söylenmektedir. 

Geçen hafta içinde Şangha
yın bir mahallesi olan Chapei' den 
yüz bin kişi gitmiştir. Changayda 
şimdi sükfuı vardır. 

nalan göstermiştik. Bunlardan 
ikincisi unr'at, faaliyet'' idi. Ke
limenin bu anlamını Pekarski'nin 
Yakut Dili Ltigatinden aldığımız 
şu misallerle gösterelim: 

1. "Atabtah beyen allah soğus
bık ayanna = ayaklarınla çok 
acele et"; 

J 1. "Allah kisi bin = ben çevilı 
(acul) adamım"; 

111. "Allah at = iyi, aüratli, ko
şucu at"; 

iV. "Allah oğus = yürüyüşlü, 
süratli adımla yürüyen öküz"; 

V. "Allah sıarğa = Koıan, ka
yan kızaklar''. 

Pekarski'nin Liigatinde kelime
nin ''kaba, kiistah, terbiyesiz'', gi
bi anlamlara da geldiği gözük
mektedir: 

1. .. Bu tugu - tugu sanarar alla
ğıy? = O küstah herif orada ne 
söylüyor?'' 

il. "iti allah tututa • habita to
losun - tuoratın = bakınız, bu 
mahlôk nasıl tersine yapıyoe' 

111. "01 allağı körön haran öl
löhpüne = ben o, ahmağı [rakip 
kadın İçin söyliyor] görüp ölmüş 
olsaydım." 

Yine aynı kitapta "müesrir'' 
manasına kullanıldığı da bir şar
kıda §U suretle gösterilmiştir: 

"A:rığıççan allah = müessir iç
ki (rakı, votka) ". 

(Allah) kelimesinin "su'' anla· 
mma geldiği, şu isimlerde görülü
yor: 

1 - Aldan nehrinin kolu olan 
(Allah) nehri. 

2 - (Allah-ün) nehri, (Aldan) 
ın sağ kolu. 

U~U.& 

iŞ 
Mısırda yerr· 

hadiseler 
lskenderiye, 18 (A.A.) - Ço

ğu talebe olan 200 gösterici, "Kah· 
rolsun Hor .. Sudanı isteriz ..• Meş
rutiyet yahud istiklal.. Yaşasın 
Nahas Paşa ... ,, diye bağırarak 
şehrin ana caddelerinden geçmiş
lerdiı. 

talebe ile polis ara.oıtmda 
gergi.nlik. 

Londra, 18 ( A.A.) - Kahireden bil
dirildiğine göre, son karqddıklar esna· 
sında aldığı ,.aralardan ölen Ali Afifi' -
nin cenaze töreni dün aktam yapılmış -
tJr. Tören esnasında hiç bir hadise çık

mıumfbr. 

Polis törensiz bir gömülme emret • 
mitti. Fakat sabahleyin bir talebe papa 

hastaneye giderek cenazeyi kaldrrnuş • 
lardır. Polisle talebe arasında müzakere.. 
lerden sonra polis, 300 den fazla talebe
nin iftirak etmemesi şartiyle törene mü
saade venniştir. Kahire talebeleri bugün 
için büyük bir tmahür yapılanfn11 bil
dirmişlerdir. Alayla mezar4sğa kadar gi
diJeoek ve b• alaya Nalıu Paşa ile • • 
ğer aaavonalist liderler de iştirak ede
cektir. Polla, ba tezahüre musaade et • 
mediPinden 11k1am için yeai karışıklık
lar çılr.maSI ihtinıaJi vardır. 

TfJlebenin gösterileri 

Kahire, 18 ( A...A.) - Konulan yasa
ğa rağmen, talebe, bugün şehrin mer • 
kezinden mezarhğa kadar yürüvecel< O· 

lan büyük bir alay tertib etmeği karar
laştmnı~trr. 

ölenler {!;Ömüldü 
Kahire, 18 (A.A.) - Talebe, 

son kargaşalıklar sırasında ölen 
arkadaşlarının gömüldüğü mezar
lığa doğru gitmek üzere bir alay 
teşkili maksadile Opera meydanın 
da toplanmışlardrr. 

Şehrin türlü yerlerine altı yüz 
polis yerleştirilmiştir. 

He'yecan devam ediyor. 

Kahire, 18 (A.A.) - Heyecan 
bugün bütün gün devam etmiştir. 
İngiliz sosyetesine aid otobüsler 
taşa tutulmuştur. Büyük mısır mil
liyetperveri merhum Sait Zağlu
lun kansı mısır halkevinin balko
nundan halka heyecanlı ve açık 
bir nutuk sölemiştir. Büyük polis 
kuvvetleri vahim hadiselerin önü
ne geçmiştir. Bugün yalnız iki ki
şi yaralanmı~br. Assiut ve mania
da ufak hadiseler olmuştur. 

Sovyetler Birliğinde 
Endütttride münakale i~(,;·il,eri 

kon/eran_sı 

Moskova, 18 ( A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Stakhanofcu endüstri ve mü
nakale işçileri genel konferansı, dö"t 
gün süren bir çalışmadan sonra dün ln
panmıştır. Kapanış celsesinde gençlik 
birliği metkez kom"tasi s 0 kreteri, Stıık 
hanof, gençliğin büvük rolünü tcb:ırü~ 
ettirmiş ve ondan sonra söz ahn Sovyet 
Rusya işçi sen-'ikaları merk~z konceyj 
sekreteri sosyalizm hareketinin teşkil~t
lanmasında sendikaların gördüğü müs

bet i•leri anlAtnnşbr. 
Voroşilof'un söylevi uzon alkışlarla 

karşılanmıştır. 

V aroşilof söylevinde Kızı! ordunun 
kuvvetinden bahsetmiş ve bu ordu. 
efrad ile kum11ndanlann kahraman'ılı -
lannı anlatmrştrr. 

Toplanbnm sonlarina doğru Stalin 
bir saat süren bir söylev Yermİ•t:r " 
lin'in kürsüde görünü,ü sürekfi alkışlar
la karşılanmış ve şefi selamlamak üze~~ 
herkes avaia kalkmıştır. Stalin'İn SÖY· 

levi büyijk bir dikkatle dinlenmiş. on · 
dan sonra herk~ y~iden ayağa bllm
rak St:ıılin'i devamlı alkı,lar ve enteT 
naıvon11l marşı ile bir kere daha selam· 
lemrşbl'. 

Stalin'in &Öylevinden sonra Oreoni 
kidze konferansın kapandığım bildir 
miştir 

A E 

(Başı ı. inci sayfada) 

rını bildirmişlerdir. 
Avusturya, Macaristan, Arna

vutluk, Paraguay. 
Milletler cemiyeti konseyi ve 

asamblesi ile irtibat komitesi, zec
ri tedbirlerin tatbikinden sonraki 
durumu takip etmektedir. Ümit e
c!ildiğine göre, eğer Cenevre mü
essesesi teşkilatı bundan sonra 
toplanır ise zecri tedbirlerle ·meş
gul olmak için değil, fakat anlB.!
mazh ğa bulunacak hal suretini 
tetkik ve tasvib ebnel< için top
lanacaktır. 

Roma, 18 (A.A.) - Zecri ted
birlerin tatbiki tarihi dolayısiyle 
bütün İtalya bugün bayraklanyla 
donatılını§tır. Bu, müttehit muka
vemetin bir remzi olarak yapıl
mıştır. Roma sokaklan kalabalık
tır. Geçilmez bir bal abnı§t:ır. Di
ğer taraftan bütün Roma garnizo
nu sefer edilmişe benziyor. Daha 
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a adı 
şafakla beraber ünivenliteliler şe
hir içinde alaylar tertip etmi~I~r 
ve ecnebi nişanesi taşıyan her şe
yin aleyhinde harekete başlamış
lardır. lng!liz konso!oshanesinin 
ve bir İngiliz eczanesinin bulun
duğu İspanya meydanını asker 
kordonu çevirmişti. Bunlar sefer
ber kıyafetinde ve süngü tak vazi
yetinde bulunuyorlardı. Büyük 
Britanya elçiliği önüne henüz nö
betçiler konulmamışsa da civar 
evlere ve sokaklara asker yerleşti
rilmiştir. Bunlar en ufak bir hare
ket karşınnda derhal müdahaleye 
hazır bulunmaktadır. Zecri ted
birleri tatbik eden diğer bütün el
çilikler ise Karabinera nöbetçileri 
tarafından muhafaza altına alın
mıştır. Üniversite alayları bütün 
sokakları dolaşmakta ve yabancı
laJ'a aid binalar ve yabancı eşyası 
satan dükkanlar önünde gösteri
lel'de bulunmktadır. 

Zecri tedbirler karşısında ingiliz 
ve fransız hasını 

Paris, 18 (A.A.) ·- Zecri ted
birlerin yürürlüğe girmekte oldu
ğu şu sırada birçok Paris gazetele
rinde bir teessür ifadesine rastlan
maktadır. Onların bu teessürü 8. 
Lavalin harcamış olduğu çalışma
ların bir uzlaşma yolu bulmağı ve 
bu uzlaşmayı gerçekleştirmeği te
min etmemiş olmasından ileri gel
mektedir. Bu suretle Fransanm 
dostları olan İtalyanlara karşı 
zecri tedbirlere baş vurmak mec
buriyeti hasıl olmuştur. 

Ekselsiyor diyor ki: 
''Arsıulusal kanunun tatbikine 

b~gün başlanıyor. Fransa, bu ka
nunun t.atbikine karşı koymak su- · 
rctile, imza~ını inka~ ve on beş se
neden beri hukuki güvenliğinin 
dayandığı kollektif sistemi tahrib 
edemezdi.' fransanın dileği, yakın
da yapılacak görüşmelerin harba 
ve zecri tedbirlere son vermesidir. 
Roma, dün o!duğu gibi, hugün de 
emin olabilir la, B. Laval, o kadar 
sabırsızlıkla beklenilen bu uzlaş· 
ma saatinin gelmesini hızlandır
mak için elinden geleni yapacak
tır.,, 

Jurnal diyor ki: 
''Zecri tedbirleri haklı göstere

cek biricik sebeb saldırgana karşı 
karşılıklı yardım esasının tatbik 
edilmiş olmasıdır. 

Açıktan açığa yapılan bir teca
\IÜZÜ ceazsız bırakmak gibi fena 
bir misal meydana getirmek iıte
nilmemi,tir .,, 

Maten gazetesinden: 
•'Milletlerin birçoğu ve husu

sile, Fransa tarafından alman zec
ıi tedbirlerin acaba tesiri olacak 
mı? Bu tedbirler~ bir sınama teskil 
edecek ve fakat boğucu bir tehli
ke göstermiyecektir. Bununla be
raber zecri tedbirlerin tatbiki, uz. 
laşma yolunu kapamamaktadır. 
Bu umud verici sözü tekrar edebi
liriz.,, 

Övr gazetesi, Milletler cemiye
ti radyosunun neden dolayı zecri 
tedbirler hakkında italyan mille· 
tini aydınlatmamakla olduğu su
alini sormaktadır. 

Milletler cemiyeti, İtalyan di
mağlanndaki zehiri gidermek için 
dalgalarını kullanmalıdır. Yoksa 
mahiyeti anlaşılmamış olan zecri 
tedbirlerin neticesi, İtalyanların 
bu tedbirleri tatbik edenlere karşı 
kin]erini artırmaktan başka bir 
şey olmıyacak ve asıl gaye elde e
dilemiyecektir .,, 

Londra, 18 (A.A.) - Gazete
lerin bir çoğu baş yazılarında, 1. 
talyaya karşı zecri tedbirlerin tat
bike başland~ğı bugünkü tarihin 
özel ehemiyetini kaydetmektedir
ler. 

Deyli Telegraf diyor ki: 
"Milletler cemiyeti vasıtasıyle 

kollektif emnivetin kıymeti, bu ' 

zecri tedbirlerin muvaffaldyet ve
ya muvaffakiyetsbliğe uğrama
a.ıyle anlaşılacaktır.,. 

Financial Nevs ise töyle diyor: 
''Oldukça uzun bir müddet 

devam etmesi şartiyle zecri ted
birlerin nihai muvaf fakiyetin
den şüphe edilemez. Fakat geçen 
her ay, zecri tedbirleri tatbik e
den memleketler arasmaaki an· 
laşmazlıkları f azlalaştıra.caktll'. 
Alman tedbirlerden en ziyade 
Balkan devletlerinin zarar göre
ceği sanılmaktadır. Bundan dola
yı Milletler cemiyetinin derhal e
konomik alanda mukabil yardım 
için tedbirler alması lazımdır.,, 

Daha kuvvetli tedbiri.ere doğrıı 

Londra, 18 (A.A.) - Deyli 
Telgraf gazetesinin sıyasal yaza~ 
imın bildirdiğine göre, MilJctler 
Cemiyeti 15 gün kadar evel teknik 
bir komiteyi, ltalyayı muh~uıemah 
derhal terketmeğe mecbur et· 
mek üzere daha kati yeni zecri 
tedbirlerin alınması imkanlannt 
tetkike memur etmiıtir. 

A.lmanyanın protestosu 

Londra_. 18 (A.A.) - Alman
ya hükümeti, Almanyadan lngi). 
tereye yapılan idhalat için men§e 
~hadetnamesi aranmasını r~men 
protesto etmiştir. 

Suriyed~ 
Fransa aleylıinde bir komplo 

meydana çıkarıldı. 

Kudüs, 18 (A.A.) - Beyrut· 
tan bildirildiğine göre, fransız 
emniyet polisi, Suriye ve Lübnan'ı 
yabancılar elinden kurtarmak is
tiyen gizli bir komiteyi meydana 
çıkarmıştır. Aralarmda avukatlar, 
..,,.ofesörler bulunan 37 kişi tevkif 
edilmi~tir. Tevkif edilenler arasın· 
da Lübnan polis yüksek memurla
rından biri de bulunmaktadır. 

Amerikada deJıı;;etli 

bir fırbna 
Nevyork, 18 (A.A.) - Dehtet· 

li bir fırbna, Amerikanın doğu 
kıyılarını süpürmektedir. Birçok 
vapurlar müşkül mevkide bulun
maktadırlar. Britanik adlı İngiliz 
vapuru, yolcu alacağı Boston li
manına girememiştir. Yalnız Niyu 
Jersey sahilindeki zarar bir mil
yon dolara çıkmaktadır. 

Habeş cephesine yeniden 30 
ııçak gidiyor. 

Napoli, 18 (A.A.) - Aussa 
vapuru, 30 bombardım~n nçağı 
yüklü olarak, Massaouah'a hare
ket etmiştir. 
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C al ahir 
Ona her ugıayı§la zekiiımın daha 

keskinleıtiğini görüyorduk. Bütün 
duygularına daima yeni bir heye
can katıyor, hemen her mevzu ü
zerinde bira-z da hırçınlQ.Jıyordu. 
Bu kadar canlı bir varlığı yatağa 
bağlı görmekte ne derin bir azap 
uardı. Haıtalığının ilk günlerinde 
korkularımızı ondan saklamağa 
ralqıyorduk. Halbuki o, hiç ü
miclsı.dik goıtermiyor, günleı·ce 
ıüren ateşler i~inde bile dü.ünüş 
ue Juyufundaki hayatiyetinden 
bir ıey kaybetmiyordu. Bu biz.i ne 
kadar tatmin etmişti, meğer ölü
mü, onJa11 uzak görmek arzum 
bi:z:i ne kada aldatmış. 

Bu ayın altısındaki mektubun
da, ''Hekimle1 in hala kati bir tq· 
hia peşinde ko§tuklarından,, ıika
yet ettikten onra "benim bildi
ğim bır şey varsa günden güne 
göçmekte oldıığumdur,, diyordu. 

B mu çok yatmaktan uıanml§ 
bir haıtanın infiali olarak almıı
tım. Mektubunu ıöyle bitiriyordu: 
''Beni uteyip de göremiyeceğiniz 
günler ~ek u:rak değil gibi görü
nüyor.,. 

Onu örmek istiyeceğinıiz gün
ler; onu tanıyanların bütün haya
tına •ıian günlerdir. Onu bildik
ten ve tanıdıktan sonra bir daha 
aramamak zaten olamazdı. 

Celal Sal.irin ıaygısında riya, 
aeugiıincle sunilik olmadıfını ilk 
konuımacla anlardınız. T enkiJle
rintle. ~. İnıam kendine bağlayan 
alicen~p ve samimi bir heyecan 
vardı. /Bütün bunlar onun iyi ha
yatından birer parçadır. Çehruİ· 
nin tamamını çi:zmeğe kenclimcle 
kuvvet bulmuyorum. 

Şair Celal Sahirin bıraktığı e-
erler bi.zi her zaman teıelli ede

cek kadar çoktur. lnıan ve dost 
Celal Sahire gelince ondan ayrıl
dığt.mızın acı11nı hiç bir ıey gide
remiyecektir. 

KemalONAL . . ... 
Celal Sahirin elimize geçen son bir 

tiinni Scurlarımıza sunuyoruz: 

GF.ÇMI 
O, her wıı biraz daha uzaktaıır biz· 

lerd .. 
Uçarak havalardan, a,arak denizler• 

d• 
Ko~alamr mı biç o, bırakbfı izlerd•T 
Ha,-atm ayaklan sider mi seri seri? 

Özle, ll)ftll aebeb ne umutsuz yormak 
içia? 

!Rüya bitmek içindir, uyku uyanmak 
için. 

Oegnegin yokaa elde, durup dayan
mak içia, 

• n aorıauz uykuna yat, seçü harat 

ileri. 
Celal Saltir Eroaoıe 

Avrupaya gidecek 
talebeler 

vrupay gidecek talebelerin 
Kültür bakanlığında imtihan ki
ğıdları incelenmektedir. Netice İ· 
!ki güne kadar belli olacaktır. Şim
di ya!mz neticesi belli olan be
den terbiyesi imtihanıdır. Bu imti
handa kazananların sayısı iki ki
fidır. 

iÇ H 
IST AN BUL TELEFONLAR#: 

İstanllulda buğday 
ucuzladı, eknıek 

YÜk. eldi 
Değirmenciler ucuzlayan 

buğdayı almıyorlar 
İstanbul, 18 - Ziraat bankası 

piyasaya bugün 60 ton buğday 
daha çıkardı ve piyasayı tekrar 
kırdı. Buğday fiatı 7 kurut 12 pa
radan ba.Jlamaktadır. Anadolu, 
Trakya ve limanlardan bugün ls
tanbula 699 ton buğday ve 30 ton 
un gelmittir. Değirmenciler tim
dilik buğday almıyorlar. Piyasada 
muamele yoktur. Buna mukabil 
bugün belediyede toplanan narh 
komisyonu birinci ekmeğe 20 para 
daha zam ederek ekmeği 14; fran
cala ya bir kurut zamla 18 ze çıkar
dı. ikinci ekmek on bir kurut otuz 
paraya satılacaktır. 

Çemberli taşın etrafı 
latanbul, 18 - Müzeler idare

si Çenberlitatın etrafmm geniıle
tilmeti için belediyeye müracaat 
etti. Süleymaniyede yapılan kana
lizasyon kaz11ında Bizans devri
ne aid bir sütun be.ılığı bulundu. 

Haliç sosyetesi 
latanbul, 18 - Haliç 10ıyete

sinin Akay tarafından alınıp ida
re edileceii hakkında burada bir 
haber vard1r. 

Sıhhat müsteşarı Trak -
yaya gidiyor 

lakin itlerinin iç bakanlıktan 
Sıhhat bakanhima verilmesine a.
it kanun dün Kamutayda kabul 
edilm .. i üzerine Sıhhat bak•nlıjı 
mültefan beraberinde 4 sıhhat 
müfettiti olduiu halde Trakyaya 
ıiderek ıHçmenlerin Taziyetini 
tetkik T• ilkin muamelelerinin 
dnriyle ilsili itleri tamim için 
ıöçmea yerleıtirilen bütün köyle
ri dolqıp teftit edecektir. 

Gümrüklerde yeni 
teşkilat 

T ekitler ve aümriililer bakan
lıiınca hazırlamp bu yıl Kamu
tayda tasdik olunan yeni tetkilit 
kanununun tatbiki için hususi bir 
komiıyon tarafından incelemeler 
yapılmaktadır. Yeni tetldlitın tat
bikine önümüzdeki hafta içinde 
batlanacakbr. 

Türk Kuşunda imtihanlar 
Şehrimizdeki Türkkutu üyele

ri ıimdiye kadar öfretmenleri ta
raf mdan edindikleri bilıilerle 
>:apmakta oldukları uçuıların im
tıhanlarım vermektedirler. Buna 
göre kazananlar eler A uçufunu 
yapıyorlarsa B, B uçuıunu yapı· 
yorlarsa C ye geçmek hakkım ka
zanacaklardır. imtihanlara giren 
lerin sayısı oldukça kabarıktır. 

B. LapraJ hnlerannnı dün uerili. (Yu ... 4 • .ayı/tımıula oltuyunuz.) 

ULUS 

BERLE 
İstanbul finans teşkilatı 

Ffınans Bakanlıiı lıtanbul finans 
tetkilatında buıün rö...... ıüçlükleri 
ıözönüne alarak yapbgı incelemeler SO• 

nunda bu teıkilabn idari teşkilata uy • 
gun bir tekilde deği!tirilmesi lüzumuna 
kani olmuıtur. Bakanlık bugünlerde İs
tanbul teıkilatından idari tefkilata uy • 
gun yeni teıkilat ve kadro projelerini 
hazırlıyarak bakanlığa göndermelerini 
istiyecektir. 

latanbul finansının yeni teıkilall 1936 
yılı haziranında tAtbik edilebilecektir. 

Finans tayinleri 
T okad defterdarı Ihsan terfian Sivas 

defterdarlığına, Divanı muhaaebat mu -
rakiblerinden Zihni Tolı:ad defterclarlt
ğına, Finans Bakanlığı varidat genel di
rektörlüğü mümeyyizlerinden Mustafa 
Tevfik İzmir tahakkuk müfettiıliiine 

lstanb:ıl Hocapasa tahakkuk memuru 
Malı:ıud Bakırköy malmüdürlüğüne, fi
nans bakanlığı tetkik memuru Memduh 
Kandıra malmüdürlüğüne, Jandarma ge
nel kumandanlığı muhasebe direktörlü. 
iü tetkik memurlarından Eyüp Sabri 
Nilı:aar malmüdürlüğüne, Ekonomi Ba
kanlığı muhasebe direktörlüğü tetkik 
memuru Seyfullah Denizli merkez mal -
müdurlütüne Ç8l malmüdürü Ali Riza 
Karaburun malmüdür1üğüne. Orhani1= 

malmüdürü Ali Riza Sivas merkez mal
müdürlüğüne, Osmancık eıki malm6dü
rü Hayri Orhanili malmüdürlüğüne, Gö
nen malmüdürü uri Erdek malmüdür
li.ığüne, Erdek malmüdürü Mustafa Sın
dırgı malmdürlüğüne, Sındırğı malmÜ· 

dürü Edib Gönen malmüdürlüğüne, Na
zilli malmüdürü Hüsnü Uluborlu mal • 
müdürlütüne, Şere!li Koçhisar eslı:i mal· 
müdürü Cemil Şarki Karaağaç malmü • 
dü•lüğüne, tayin edilmiıler \•e Seyhan 
varidat direktörü Zühtü ile Konya varİ· 
dat direktörü Hikmet birer derece ter 
fi edilmişlerdir. 

usal yafet 
Baosu 

Ankara Palasta 

7 birincikanun cumanesi 
günü akşamı veriliyor 

Çocuk Eıirgeme Kurumu Genel 
merkezi tarafından her yıl verilmek
te olan Uluaal Kıyafet Baloıu bu yıl 
da 7 birincikinun cumartesi günü ak
f&llU Ankara Palas salonlarında veri
leceldir. 

Menimin ilk balosunun çok ei • 
lenceli olm .. ı için büyük bir önemle 
çalıtdmaktadır. Balo gecesi Bayan • 
lar ve Baylar araıında kıyafet birin· 
ciai de aeçilecektir. Birincilik kazanan 
lara kıymetli hediyeler verilecektir. 

POLIITlJ: 

Otonı()bille bisiklMirı {;'llrpı~"""" 

Dün 454 aayıh otomobili kullanan 
Kaıtamonulu Mehmed aakeri depo • 
Jara giderken demir köprü noktası 
yanmdan fOMYe cıka.cağı bir sırada 
biaikletle gelen Kırıehirli Mehmede 
çarpıınuıtır. Bu çarpııma onunda !IO· 

förün aağ tarafındaki cam krrrlmıf ve 

kırılan camlardan da Mehmed türlü 
yerlerinden yaralanmı§tır~ Yaralı nü
mune hastanesine aldır•larak tahki
kat yapılmaktadlT. 

iki bisiklet t'<ırpı§tı 

Dün Kamutay caddesi önünden 15• 

tasyoaa doğru bisikletle gitmekte 0 • 

lan Nazife gene bisikletle lamailin 

kaaden çarptığı iddia edilmiı ve po • 

lisçe gerçinliğe baılanınııtrr. Bu çar

pıtma sonunda her ikiai de vücudla

rının türlü yerlerinden oldukça ağn" 

bir aurette yaralannııtlardır. Yaralı

lar nümune haıtanesine kaldırılmıt· 
hr. 

Zecri tedbirler 
karanıaıne i 

balyaya kartı zecri tedbirlerin 
tatbİ:kine dünden itibaren bqlanı
Jacağrna dair olan dekreler dünkü 
reami gazetede çrlmuıtır. Karar 
tudur: 

''İtalya - habet harbı dolayısi
le Akvam Cemiyetince kabul ve 
aza devletlere teklif edilen tedbir
lerin tatbiki hakkındaki 13.11. 
1935 tarih ve 2844 sayılı kanunun 
verdiği salahiyete iıtinaden İrti
bat Komitesi tarafından Cenevre
de kabul edilen: 

1 - Eıliha, mühimmat ve harb 
malzemesi addedilen maddelerin 
ftalyaya ihracının menolunmasma 
dair olan sureti bağh 11.10.1935 
tarihli ikinci teklif. 

2 - ltalyaya kredi açılmamuı 
ve ikrazatta bulunulmaması hak
kındaki 14.10.1935 tarihli ikinci 
teklif, 

3 - balyadan altın ve gümüt 
nakid ve külçelerinden maade her 
türlü maddelerin ithalinin meno
lunması hakkındaki 19.10.1935 ta
rihli üçüncü teklif, 

4 - Bazı mahsullerin ltalyaya 
ihracının meni hakkında 19.1 O. 
1935 tarihli dördüncü teklif, 

5 - Akvam Cemiyeti azası 
devletlerin paktın 16 ıncı maddesi 
mucibince ittihaz edecekleri ikta· 
sadi ve mali tedbirlerin tatbikinde 
biribirlerine müzaharet etmeleri 
hakkındaki 19.10.1935 tarihli be. 
tinci teklif hükümlerinin reımi 
müesaeselerimizce olduğu gibi 
Türkiyede mevcud bütün hususi 
müesseseler ve herkes tarafından 
taruamile tatbiki ve beıinci tek
lifte yazılı kartılıklı müzaharetin 
temini için tavsiye edilen tedbirle
riı, ittihazı ve bu hükümlerin tam 
tatbik ve icrası hususunda bütün 
cle.let miieNeselerinin itina aö .. 
ter teıi Te bilhuea Adliye, Milli 
Müdafaa, Dahiliye Hariciye, Ma
liye, lktıaad, Gümrük ve inhisar
lar ve Ziraat vekilliklerinin ken
dilerine teallUk eden huımları ta
kib etmeleri; Hariciye vekilliiinin 
15.11.1935 tarih Te 238161626 sa
yılı t.ezkereai üzerine icra •ekille
ri heyetince 15.11. 1935 de onan
mı9tır .,, 

Türk hukuk tarihi 
iki aydanberi devam eden ça

latmalar sonunda Tüze bakanlığı 
iki büyük cild tutabilecek kadar 
muf anal1 türk hukuk tarihine aid, 
metinleri ve arattırmaları neıre 
batlamıştır. f ki k111mdan ibaret 
olan bu neşriyatın birinci kısmı 
en eski çağlardan itibaren türk hu
kukunu alakadar edecek belgeleri 
aynen toplamıttır. ikinci kısımda 
da türk hukuk tarihi hakkında ya· 
pılmıt türlü etüdler vardır. Bu 
netredilen kitaplar yakında piya 
ıaya çıkarılacaktır. Bilha11a neı
riyat içinde Uygur türklerine aid 
kukuki vesikalarla beraber Çin 
türklerinin kullandığı kanunlarm 
bu m""t\nleri de bulunmakbı<l•r 

Ankara hapisanesinden 
kaçanlar 

Cundan bir kaç ay once Ankara 
hapiısaneııinden yeri kazmak uretiy -
le kaçınaga muvaffak olan cezalıla -
rın duruımalarma devam edilmekte 
idi. Bunlardan şimdiye kadar yaka -
lanmamıf cezalı Emin de geçenlerde 
tutularak şehrimıze ôndcrilmı tir. 
Mahkeme. hadisenin ehemmiyeti do _ 
layıııiyle yakalanan auclunun da şim
diye kadar yapılmı§ ol n tahkikata 
katısması için yeniden bir tahkikat 
safhası açmağa karar -.ermiştir. 

Ölüm 
Ankara urayı yazı işleri direk 

törü B. Fuad Şefik"in karısının ö
lüm haberini teessiirJe duyduk 
Kendilerine ve yakmlanna bassa 
ğı dileriz. 
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OüfÜn;qler: 

Celal ahir 
Celol Sahiri de kaybettilr. 
N• 7Gf'lrlır iri aon yıllorda, •d•W. 

yatımı., luuuındıiı yeni lıabiliyeder
l• ~,..U.l•pnelrfen l~l• lı.,,belfili 
ö~ü çoculrların111 yoluullaiunu J.ı.. 
.. ,, hU.tti. 

Ceı.ı Sahirl•, türk •Ühiyatı .,. 
ateflİ H sanata bailılıiuu ölümİİlle 

kadar mahala:ıuı •tmiı .,. •mclrt• 
men•..,,ıarından birini toprağa uer • 
miı Wanuyor. 

Am ölünün, laer ı•~ot çolı, 6tr 
uculı iderind• urarla darmalıyr". 

Çünlıii eJchi;yatla uirGfanlarınwula 

•n laahı rcutladılımı;ı elınlılerden f,i. 
ri, afetlerini u.zan aaman muhal.u4 
•dememeleri, illı 6•nçliltlninden ol• 
clıldan enerji u• #agı •onana kadar 
a;ynı ltar111etle malealıua edememclm 
lıeyliyeti değil midir? 

O, nıhu 11üuUiie uc Nlaata apl • 
mıf, pulliii w sanatı )'Gfamcmı11 
telı ubehi haline getirmİf, bütün •
ner ji H kudretini bu yolda 11enif bir 

cömertlikle harcamıf ile aSla Jurma
mııtır. Anlamııtı ki eclebı,atçı için 
durmalı ölmek dunektir, ve deuri -
nin adanıı olamıyan bir •anatkar Jeu
riyle 1'eraber gömıilur. O, baıdönclü

rücü bir hızla ilerliyen ile ardından 
;yetirilmeısı pek gıiç olan .-amanla be
raber değişmenin ve hep yaşadı-;, 

devrin kalıbına intibak etmenin bu -
yük •ırrını keıfetmİfti. Onun ıçind~r 
ki vücudu öleli çok olduiu halde ru· 
hu hep aynı ta:wliğini 11e llençligınr 

muhalaz.a etmiıti. 
Celal Sahiri bütün tanıyanlar onu 

bir iki yıltlanberi ölüme mahkum et· 

miı olan illetin tahribkar ı:.:lerinİ yü

zünde ,öre göre bu yaı.ıaı yaı.ıaı la -
kat muhakkak o unıe adeta alıfmı -
lardı. Ve harab olmu~ ciğerleriyle bu 

bitkin vücudun tıp korkunç hük -
münü verdikten .onra da nasıl bir 
muci~yle daha yıllarca yaıamaya 

muvallak olduğuna yalnı& clo•tlarc 
deiil ihtimalki hekimlik hile hayret
teydi. Olüm, vücuduna girdikten çok 

ıonradır ki, yatamakta ı•rar· ede" di- . 
majuu majlub ctlebildi. Ve .on aa • 

manlcrtla onu 6ÖNnÜf olanlar 11.tır
larlar Jıi hayat, ruhunun dinç/.iiini 
hala tGJımaktan va~geÇ"!İycn gÖI!iıl.•

rinde oc ancak wö:derincle kalmlfh. 

Tıh, •öyle vücud öldükten aoRl'G 

yaıamalt harikasına ancQk iç hayat 
ve iradelerinin kuvveti pelı yükaelı o
lan ._.atlıarlann fQhşında raıtlamıı
tır. 

Geçen yıl ölert meıhur lrarısız hi· 
lıayecin Panait latrati'yi ölümünden 
bir kaç oy Önce muayene eden dokto
ru "Hrt çokton ölmüısün, 6ana ne Ji
ye hcilô ••liyoraan?,, di~ hayrclmi 
6İııii,,.memiıti . 

Celal Sahir. Jc, öyle, Hn ,ünlerı

ne haclar kıtablarından ve mecmua -
larından gözlerini ayrımadan ve a

yır•a hile onların taı-ıdığı llii;rük mc -

-ıelerİll a11ırlığını dimağında IGflyu
rak YGfQılı. Ve eilenmek ifin deiil, 
ara ııra •akıntıyı koimalı için değil. 
bütün hayatınca hudut.ua bir ihtiru
la •anata bağlı lıaldıiı içiıe ya~ .a· 
natkarlara bir örnek ohıralt öldü. 

Onan en büyük eaeri ha örnelıliii-
dir. Yatar NABi 

Şehrimize gelen 
profesörler 

Dil tarih ve coğrafya fakülte
sinin sinoloji profesörlüğüne taym 
edilerek çağırdmış olan B. fon 
Gaben ile coğrafya profesör)üğü
ue tayin edilerek çağınlmıf olan 
profesör B. Lui dün şehrimize gel
mişlerdir. Bu yıl fakülteye tayine 
dilecek olan dekanın bu vazifeyi 

ekaleten yapacağı söylenmekte
dir. 

Sebirlerde fiatlar 
' ve ı>azarlaı 
5. d sa' ıf anıızda okuyun us. -
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onfe ansı 
-·-

Hal're ıi sa ,onunu dolduran yüzlerce aydına güzel 

bir fikri şölen veren ünlü mimar çok alkı landı 
Fr.ın a bL le meti mi.tiki kuraglar ve 

milli snra l ~r bqş mimarı ve ~üze! sa • 

natlar bat cns;:ıck'örii B. Laprad dün, 

Halkcvinde seçkin bir dinleyici kalaba
b_ğı önünde, "ev yapıcılığı, ev eıyası ve 
ev ba1 çesi düzenlenmesi,, mev:zqu etra· 

fınt'aki konuımımnı yaptı. 

Sır hatib olmadığı için dinleyicilerden 

oaiir dileyen ve meramını ıöderden ıi· 
yade betonha ·e tatla anli\tmaği\ daha 
abıık old"ğıından dolayı nutuk veya 
konferans vennek değil, m\int;vverlerle, 
artistlerle mmimi ola'""k görüıüp ~nlaı
mak iıtediğini ıö)'le en B. Laprnd bu 
toplantıda bulunarftk k\"ndisine ıeref ve
ren C, H. P. Genel Sekret~ R. Receb 
Pcker'le diğer dinleyiciler• teıekkür et· 
tikten ıonra söı:üne ~yle devam etti; 

" - F otografi arı göstermeye batla • 
... cbn önce Avrupa'da ve bilhaısa Fran
M'da iki aenodenberi husule selen çok 
büyük tek~mij)ü ıize anlatmak iıteriın. 

Güzide mürıevverlere hitab etmek 
fırsatına muhar olduium için, büyijk 
fikirler ta.Msına hafifçe dokunmama 
bin veriniz, 

lnsllnforın sebatsızlığ. 

ln&an, taliinden ve iıinden daimi su
rette gayri memnun olan, kaprislere sa· 
hib bir mahlCıktur. Düıünmeden bir iı -
tikamete doğru ablır, yorulur ve sonra 

da buna muhalif bir istikamete doğru ye
niden yola çıkar. Bu ganöe her zaman 
görülmüştür. Eski üstadımız Monteny, 
insanda "herıeyin müteharrik ve sebat· 
MZ,, olduğunu söylemişti. 

Son :zamanlarda da Pol Valeri "ar • 

tistik sahadaki ülkülerimizin on yıl sür

düğünü,. söylüyordu. t asanlık hi~ bir 

:uman, b~günkünden fazla sinirlilik, bu
ıünkünden fazla sebatsızlık göatenne • 
mittir • ., 

Bundan aonra Filozof Heıel'in de • 

diği gibi, büyük fikir cereyan1arının tez, 
antitez ve sentez diye üçe aynlabileee

lini söyliyen B. Laprad, sentez devri • 

nin, biribirinin tamamen tersi olan iki 

cereyanın telif olunmağa ça~ıııldığı de

Yİr olduğunu anlattı ve prndi çok büyük 
lıKr sentez ve klaıisi:zm devrine ıirmek
te olduğumuzu sandığını söyledi. 

Bir tez devri olan xıx ıncı asırda, 

Vagn4:r, Berlioz Hügo, Bayon, Rüd, 

K.arps, Engr ve Dölakrua aibi birçok 

manferid dclıalarm doğduiunu, bir •til 
yaratamayan lllX ına asrın önce eski 
çağlara, ıonra orta çağlara, en sonra da 

.rvu ve xvm inci asırlann ıtillerine ka • 
pıldığtnı anlatan B. l..aprad sözüne §Öyle 
devam etti: 

1900 derı sonra 
• !J5 yıl içind!! 

"- 1900 den itibaren her ıey deiiı· 

ti ve fikirlerin müthit bir surette kay • 

na,tığı görüldü. Bugünkü bir ihtiyar 

adamın b"ribiri arkası aıra ve tam bir 
hüsn niye le neleri sevebildiğini bir dü

' İ.lnun. H tta b nim gibi bir ihtiyan 
gi>2 ôniın .. getirin. 

1900 de " modcrne-style., İn doğu

JUnu görüyoruz. Çiçek lıcr şeyin dcko· 
runu t ;kil ediyor. iris ve kestnne yap· 
rağı dckorlann::ı bürünmüş k:ıdmlar bi· 
zi mc tun ed"ypr. 

Bu cereyanın tersine olarak yüksel~ 

sosyete, "eski'' nin dikkntli ve mül kü! • 
rıesentçc bir tııkl;dinc koyıJldu . BUtün 
zenginler tarihi dekorlar içinde. c!llriden 
kn1ma hnkiki mobih·eler, tablolar ve bi1-
yo1ar içinde yaşıyorlar. Hatta, biz bile on 
yıl müddetle bu a rkeolojik s:ı n"lttan çok 
ho~lnndığımızı itiraf edelim • ., 

Bu devirden sonra çıkan nıs ba • 
Jetleriyle ber11.ber tabii ren in yeni -
den mod n olduğunu, Rimski Korsnkof 
ve Döbiissinin m üziklerinin muvaffa ~ 
kiyC" t knztınd • ını, l:zidora Dönkan'ın 
ititi İf İr , · hrete mazhar oldu

fc, 
ların yavaş yava s baai tli

f un oldu · unu anlatan 

b bi tıkl<'n son
n çıktı ını, b u -

nun "peygamber,. inin de, mealekda
§1 Lö Karbü:zye olduğunu anlattı ve 

dedi ki: 

Ye11i t<mrılur •• 

"- Gayet tatlı, ideal bir devre:,• 
girirc-r~hd,. EbHi aulha, durmayan 
terakkiye doifq aidiyorduk. 

Motör, otomobil, tolai~ a"r, ij p 

yon yeni tannlar gibi götteriliyordu. 
Hi .. a_yaklar altında çiğneniyor, kalb 
inkar olunuyor, en aail taheaerler, 
bayallamıı ıeyler telakki otunuyor, 
du. insan nihayet ideal medeniyete, 
mafiniat medeniyete doğru giriyor • 

du • ., 

Fakat, inki.,.rı ha)'al gecikmedi. 

Her tarafta ailah aealeri iıitilmeğe 

baıladı. Nihayet kriz seldi. Bir tanrı 

aibi ın.tedilen makinenin1 ~hl'P•YJ 

yedili, itçi pndelikleriııi yedili an· 

laııldr. Bundan tonra da klaaialzme 

doğru yeni bir cereyan bqladı. Me • 

aela, Sovyet Ruıyada 1apdacak "Halk 
arayı., içla çaiırdan en ileri ~ 

lara, bu sarayın klatik atilde olacalı 
aö;rlendi. 1930 da, Almanyada da ek
aantrik fanteziler bitmiıti. Böylelikle 
alman güaideleri, biç bir saman mu • 
vazene ve ahenk ananalarmdan 
"azgeçmemİ§ olan fransız güaideleri
ne yakla9mı§ olu1ordu. Fakatı 

Sıyascl ve sanat 

" - • • . Ara yerd~ Hitelr it baım• 
geldi. Bu aıyaaal hadisenin .. aanat Ü • 

zerinde tuhaf bir tesiri oldu. Raaizm 
her feyde olduiu gibi sanatta da İn· 
kiıaf etti. Bir çok büyiik yarabcılar, 
Almanyadan uzakla§tırıldılar, daiı • 
tıldılar. Şunu da IÖylemek gerektir 
ki o aamanki alman artiatik eliti ha .. 
fifçe yahudilik ve genit ölçüde de 
bolJevİzmle lekelennıİ§ bulunuyordu. 

Bu eliti itibardan düıürmek için 
modem atilin, franaız still olduiu aöy· 
lenildi. Tabii Abnanyada bundan da
ha ağrr bir küfüı- yoktu.,. 

O uralarda ııazetelerde tahrik e
dici yazılar okuyan fraaaa:alar da, u· 
yaaada olduğu aibi ıanatta da milli1et 
cilik duyp)an uyandı. Eaki üstadlar 
tekrar nüfuz sahibi oldular. Modem 
ıtilin alman atili olduğu söylendi. Mo· 
dern franaız reasamlariyle modern 
heykelciler, modern mimarlar, klaai
aizm lehinde bir aavaıa giriıtiler. Lö 
K.orbüı:ye'nin, nüfuzunu inkar ettifi 
' 1his,, , intikamını aldı. Dekor gene 
geri geldi. ifratlardan usanç duyul

mağa batlandı. 

Klasizmc döııiiş 

" - , . • 1925 ile 1934 arasındaki U• 

man içindeki biricik dekor, hendttsi 
dekordu: Pergel çizgileri, müselles • 
ler, mainler ..• Şimdi bunlarm hepıi 

tarihe karıımı§bl". Yeniden, fakat da
ha zarif, daha sade ıekilde, tezyhıa
ta avdet edilmİ§tİr. 

Biz Fransızlar iki yddanberi kendi 
1 endiıpi:ze çalışıyonız. Tekrar eski 
bazı ananalara, bi hassa, çok değeri o!au 
teyflı,ÜJls fikir, zariflik, s ... vimlililt 
ananalarrna dônmek ıstiyoruz. Bu 
ise, çok büyük ~ir emeldir.,, 

Bundan sonra, Fran$0da şon za • 
manlarda yapılan yeni binalardan ve 
B. l..apradın eserlerinden bazılarınm 

fotoğrafları projeksiyonla gösterildi. 
ve ünlü mimar, bunlar hakkınd• i'la• 
hat verdi. 

Projeksiyon bittikten M>nra, nıo -
dem qvlerde kullanılan en yeni dö -
şemelik ve perdelik kuma§lardan çok 
güzel Örnekler gosteren B. Lapr-ad, 
B, yani rın ze k erin n incelığinden. 

ev do§emesi bakımından her yeniliği 
t tbik etmek İ ıt dikleri için, dekora -
torl ri guc; hır duruma wktukların • 
dan bah. tti . 

B. L pr d, iyi tanıtmanın iyi an • 
la§mn d"m k olduğunu, aistematik 
tenkid i r d n vaz cçilmek gerektigi • 
nı b"r ey h ı.lu dn hµf,üm vermek için 

1 1 i yt' ' ıı hib ol k ı; zım ce!dj ği -
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Yabancı gazetelerde okuduk a 
Çiri -jaı>on işi bir ,)ünya nıeseJt~. ·i ıni olu)'O ~ '? 

Milletler cemiyeti habef - İtalyan anlo§mazlığmda zecri tedbirleri tatbik etmeğc uğ
rCJ§ıyor. Bütün dünya göz.ünü, Akdeniz.e, Süoey§ hanalına dihmiı, Londro, Rom(I ve A
Jisiıbabadan gelen haberleri okuyor. Avrupanın büyük ve küçük, ne kadar devleti var
aa, hep•i bu iıleri11 Jüz.elm esini beklerken, Japonya, birkaç yıl önce bQ.§lamı§ olduğu ve 
aon günlerde duraklamıf gibi görünen yayılma İ§İni bitirmek ii:zete yeniden harekete 
geçmiıtir. Bu iıi11 bir Çin - japo11 iıi halinden çıkaralı bir dün ya meselen olacağı hak
kındaki tahminler sıhlQfmağa bQ§ladı. 

Bu iki yazı bu tahmin fer etrafında görüılerden ba7.ılarıdı r: 

Japonya'da olan biten hadiaeler, 
Amerikayı, Avrupa'daki hadiseler
den çok değilse bile, her halde aynı 
derecede alakadar etmeketdir. ln
aan, Amerikanın sarbine doğru iler
ledikçe, Aaya'da o nisbette ehemmi
yet kazanıyor. Avrupa'da Fransız. -
Alman mlinaaobeônin inkitaf Avna· 
pa'da nasıl büyük bir ali.ka ile ıöa 
önünde tutuluyoraa, San Fraaıiako 
•• Amerikanm uzak 11arblndald 
memleketlerde de Japonya'nm aıya
aal inkitaf Ye Okyanoa'da her hanci 
hir anlaımaahğm çılunaaı •YJU dere· 
cıecle büyük bir alika ile aihinleri 
oyalıyor. 

Amerika lntaaındaki durumlarına 
hiç bağlanmadan bütün devletler 
Uaak tarktaki sulh Ye harb itlerini 
aynı dikkatle öl~üb biçiyorlar. Çünkü 
ıelecek tehlike, hem aarktan, hem 
garbtan ve hem de Panama kanalı 
üzerinden geçeTelr cenuptan da ~ • 
tabilir. 

Nev Repüblik gazetesi geçenlerd~ 

yazdığı bir yazıda diyordu kiı On 
ya9ını aşan her Amerikalı bundan 
böyle şunu bilmelidir ki, Japonya, 
hakimiyetini tekmil Aayaya "e hele 
Çine yayına!a azmetmiıtlr. Japonlar 
lüzum gördükleri yerde aözü toplara 
bırakacaklar, veya ekonomik ve fi. 
nansal tazyik kullanacaklardır. 

Va§ington konferansı ve 1929 da
iri dokuzlar andlaşması rapıldığı gün -
denberi Japonya ile Birleşik Amerika 
hükfunetleri arasındaki münaaebet
Jer çok kötü bir çığırda inkiıaf etti. 
Andlaomanın iml!!al~nmasmclaa az 
sonra gerılnlik bir parça hafifler 
gibi olmu§tu. Aınerikahlar Filipin 
adalarında aütl tedbirlor almaktan vaz. 

geçmiılerdi. Japonyarun ekonomik mah· 
filleri, Çin pazarlarını kc11di tecim 
alanlarına bağlamak ve llyn• z~an· 
da ' açık kapı politilıau a pl'enaibini 
bozmadan Amerika kapitali ile bir
lilde çahımak umudunu besliyorlar
dı. Jkı vuiyet karş11ında T qkyo billıü -
ın«:ti ingiliı ittifa~ kulak ••madı 
ve Okyano,. statüsünü tadil eı:J,... an ~ 
lıaımada bir muvaz@ne gördüiiiıtdon 
Londra ile V atington arıuundaki d~ 
nanma itilaf rna kMi gördü. 

Fakat bütün bu umuthmn 1-epai 

de boıa çıktı. 1924 de Centelmen 

llJreeınanının boz11lma11, .İaponlann a· 

merikaya hicret etmelerinin tahdit 
edilmesi jap0n ınilletinin unuruna 
dokundu. Irk meseleleri büyüdükçe 
büyüdü. 

Bu yılın başlangıcında Ari zona' da 
birçok hadiseler çıktı. Şimdi orada 

bir de, yııbanc:darın • bı,ından mak
sat japonlardır • z iraat işlerinde ça
hımalannı yaaak eden bil' kanun ha
zırlanıyor. Bunu iıiten japon elçlsı 

bu kanunun kabul edilmesi, japon-

ni anlatarak, türk eserinin ve ~ilhıu;
aa Ankaranın teokid edildiğini ııık 

aık itilmekte olduğunu, bu haksız ten 
kidlere katılamıyacağını aöyledi ve 
müsahabesini şu cümlelerle bitirdi: 

tara Amerika'da verilmit olan hak
ların ayak altına ahnmaaı demeli 
olacağını ileri 11Ürerek, protestoda 
bulundu. Ari:ıona parlementosu, ja
pop muhacirlerine karıı ha:r:ırlannuı 
olan k11.nunun ileride yapılacak olan 
bir toplantıda ıörüıülmesine karar 
verdi. 

Bq me&ele etrafında, ı•rek Ja
wnya 'da gerekse Amerika'da, pelr 
tabii olarak yapıl4'JI p9lemik1er ıer· 
ginliti httflfletec;ek ,eyler delildi. 
Şanghay meselesi, Mançuri7a aeferl, 
Mançukuo'pup orgapize edilmeli de 
Japonya Ue Amerika aruındaki 

bağları aağlamla9tırmata faydaaı do
kunacak MYler doiildi. 

Bir)e§ilı Am,rika hükUınetleri, U
zak tarktaki emniyet amillerinln yı
kılııını korku l~inde aeyretın.efe bat· 
ladı. Vaıbıgton, Japonya'nnı ulwlar 
aosyetesinden çekilmesine "'cı açık 

kapı aıyasaaına Mançukuo devletini 
tanımamak vcı donanma111nı büyüt
mekle cçvab verdi. 

VaşingtoP donanma andlaoqıaaı· 
nqı 17 ilkklinun 1934 de reamen bozul 
ması üzerine aerginlik kat kat arttı. 
Bugünkü günde, deniz k-.-vvetleTi me· 
selesini görü~cek olan yeni bir kon
ferıuıs toplanıncaya kadar, umumiğ 
bir emniyetaiııli\t hüküm sürecektir. 

Amerikanrn ıııyft§al mahfilleri, Ok
yanos'da süet yerler hazırlanmasının 
yasak edilmesine dokuzlar andlaı· 
maamın bir esası gözile bakmakta, 
Çln'deki açık kapı aıyaaaaına ve and-
1 ~ayı imzalayanların Uzak farkta 
ki haklarına kart• ııaygı gösterilme
alnl 'stemektedir. 

Şimdiki halde her teYe yeniden 
bat1amak lbpn geliyor. Jpponya, 
Agoa denizlerinde kendine üstünlük 
kunnağı milmküfl k.l~n bir aiıt~min 
arkasında &aklanıyor ve türlü tfirlü 
yollard~n yiirüyerek Çiııi lı;endi 

nufuzu altma almağa uğratıyor. Sc
aini yükseltti"ce y\iktelterek, vaziye
tinin, maneviğ otoritesinin, yayılma 

ihtiraclarının göz önünde tutulma• 
lllU istiyor, Hareketlermi hakla eii~ 
temıek içi11 Amerikayı örnek 4'1arak, 
Uaak ıaTka Monr~ doktrini dl\mgP.• 
smı vıınnaja kalkı7or, 

Japonra'Pnı bu &İdiıi ve arzulan 
Amerikanın salahiyetli mafillerini 
çok ku9kulandınyor. Bu itlere bağlı 
olap ekonoqıik meselelerde, kolayca 
düzeltilebilecek 'eylerden değildir . 
Amerika iatihaali, japon rekabetinin 
tekmil Aaya pazarlar-ına, Cenubi a
merikaya ve hatta Birletik Amerika 
hükümetlerine yayılmasından korku
yor. Birle9ik Amerika hükumetlerin
deki fabrikatörler, Japon mallarının 
haıkınma kartı protestoda bulunmak 
İçin, beyaz aaraya murahhaslar glln
dennek zorunda kaldılar. 

Japonlar, 1934 de Birletik Ame
rika hükfunetlerinc 7 milyon ynrda 
yünlü kum~t eokmı,qlardın 1935 yılı 
ikinci kal\ununda getirilen kumaı 

3,S milyona varmıştır. Jı bununla da 
kalmıyor. Şimdilik biiyük bir tehlike 
olmamakla beraber, ıapka, kaad, 
pe>raelen, ampul, çocuk oyuncakları 
gibi daha birçok maddelerin tutarı, 

kumaıtal\ aıağı kalmadıjı ıöyle dur
aun, alabildiğine yftkaeliyor. 

Ruzvelt, dokuma fabrikatörlerinin 
murahhaılarına, bir ayda 4 milyon 
yarda tutacak olan ithalatın Birletik 
Amerika hükumetlerindeki dokuma-

Büyük sigan 

nın yüzde birini bile tutmndığını ie
bata kalktı. 

Vaziyet bu kadaı- elverİ§Iİ bir hal
de olmaaına rağmen, japon düşman
lığı propagandası ve hele lcendlne 
karp bir tehdit gözile baktığı japQn 
yayılmaşına kartı yapılan propagan
da gün geçtikce büyüyor. 

Aınerika'da korku saçan şey, j•
ponlarua Pirleıik Amerika hükumet
lerindeki tecim rekabeti değildir. A· 
merikahlan aaıl lrorkutaq ve dütüıı

düren feYı japon milletinin dünyanın 
her tarafmda, en ufak bir onatı 
bile ka~ırm•dan tatbik ettiği iatila 
metodlarıdır. Htrkes kendi kendhı~ 
eter japc>nlar, Çin'de, Hindiatan'da, 
Amka'd• haaılı dünyanın h~r tora· 
fında ihracet hücumuna &•çecek o
lurlarşa, İ§J~r nereye v§racaktrr; di
ye korka 5'orkR aoruyor. 

Japonll\rın aoçlci olarak İtalyan· 
habeı anlaıma-zlığınıı karı'"1a&r bil• 
Amerikayll y~ni bir dCTi oldu. 

YfQClll I 

FrOIUU• dö Teaa" 

Noye. Vi11er Jurnarde" 

Uzak ş<ırluioki de8işiklilcler 

IJ lhinci t~ırin 1936 tarihli No~ 
Fra~ Pre•e gaHtCIİ yıılıardalıi 6ot
lık altında yazdığı bir bClfyaaıJo 
diYQr ki: 

1935 yılı, Çin • Japon yakla§ması• 

"'• bi.iıbüriia cebiraia olman bile h r• 
halde apaçık bir hakikat olarak tari· 
be geçirecektir. 

Japonyanm süel diplomatları bu 
hususta ilk adımı athlar; bu diplo
•atlar, motörlü lutalarını harekete 
seçlrditerı Bu hueketlerile lra:un
dıkları muvaffakıyet §U oldu: Tek
mil Hopeka Çin askerleri tarafından 
hooalhldı ve orada bulunan Kom\n • 
tang grupu dağıtılarak yerlerine ja
pc>n doatu olan memurlar oturtuldu. 
Denebilir ki, Japonya birkAç aydan
beri Pekin - Tiyençin'ln en ehemmi
yetU olan aahalarında nüfuzunu kat 
kat kuvvetlendirmiştir. Japon donan· 

maaının Üstünlüğünü hi•.se•th·digi. 

Şanıhay'da aynı hükümleri vernıclıı; 
mümkündür. Bugünkü günde, jnpon· 

lara 1932 de kahramıo.nca " roı ko1· 
mu§ olan Çin Ordu5unun nıhundan 

ufak bir oser bile kalmaınışhr. Buna 
rağmen japonlar, Çine yıı.kltı ı;mak aı

yaMlarında tuttukları "acele etme

den yijriimek" yoluno kartı artık aa
brrıızhk göstermekte v "muıpet" ya 
ni enerjik bir politilıa cildiilm aini iı
temektectirler. Buna k rşı Çin hükü. 
meti de, elinde kAlmıı olan son kuv. 
vetlcriyle goğua genuek iatiyor ve b ir 
ynnd.ln japon milit ristl rin boyun 

eğer bir t:ı " ur takınıyor öbür ynn • 
dan da, japonları ta§ırtacal' ol:m e
konomik tedbirlerle ortaya çıkarak 

kendilerini Tokyonun lesirinde111 kur
tarmak ve İstilclallerini korumak pc· 
tinde koıuyor. 

Fakat ne de olsa mühim ıehir]er
de, hala japonlnra nlUarı:ı Moğo!ia

tanda, yüzlerce yılhk iatik lallc-r'İni 
miidafaa etmeğe hazır duran gciçebe 

1 
halka hala rastlanılmaktadır. lıte bu 
teuhürlerdir ki, jClpon enerallel'iıü, 

Çin'in ıimalinde kati sonuçlar wre· 
~ k hareketlere ge ilmesini iıteme'k 

sorunda bırakmaktadır. 

a.osu 

'' - Bazı kimseler, ıehrin pek iiıln 
bir yola girmiş olduğunu söylüyor r. 
Ben ise tamamen aksini dütünüyorurn. 
Sizin nesliniz gibi bir nesil, büyük bir 
tarih sayfası yaıam~ taliine m · zhıır ol
duğu aaman, b nun hat rasının ebedi 
olarak kalması için .. bu tarih aayfaıımı 

maddileıtinnclc gururun'Q da elde etme
lidir Abideler, yann, yüz:yıl, binyrl son
ra Atatürklün şanını hatırlatacak ol n 
tahidlerdir. Kamilist Türkiyenin idare· 
cilerine yapacağım bir dilek varsa o da 
Şefinizin ve milletinizin büyüklüğüne 

Ufgun, dabp bijyijk ve memleketinizde 
bulunan güzel taşlarla bezenmiş sağlam 
hinalnr ynom~n·zdır . ., ~IV\/VIVV'VV'V'-''V\.IV\/Vl>A/VV'V'-''V\.IV\/Vl>/V'VVV\J'V\.IV\/Vl""'V' 



1935 SALI ULUS 

lıııtınlml rııt-lilMJıları: Eıuliittıri baltüleri 

Şehirlerde fiatlar ve ı>: zarlar 

Donanma Cemiyeti lkrami
)di Talaviliı piyangos•ntt• S 
ikinci Te~rin 1935 günii yapı
lan 59 llftl lleşide•de lkrami
y~ '" amorti tt.bet ..d~n tahnl 
numaralannı ~ÖKlerir c.-heldlr. 

Taş kö 9!ründ n 
benzin çıkarın k 

Ucuz fiat normal fiat değildir. 
Pahalı da değildir. Normal fiat, 
maliyet maıraflannı karıılıyan, 
müstahsile masraflarını ve normal 
kazancını temin eden fiattır. 

Fiatın ucuz veya pahalılığı, 
altc1nut öJ eme kabiliyetine göre 
ılefil, maliyet fiatlarmın ucuz ve
ya pahalılığına bir de arz ve ta
leb araamdald u7gunluiun dere
Ce9İne ıare heaab edilir. 

Bir maim fiatı normal olarak; 
a - istihsal kredisinin tanzim 

edilememesi, 
b - Rasyonel istihsal yapılama

ması, 

c • Mütehauıı veya ucuz İKİ bu· 
lunamamaaı, 

d - Toprak kira •eya •ersileri
ain yiikMklifi, 

Gibi eebeblerle tarlada, 
a - Ambalaj, nakliye, yikhmip 

itotaltma mauaflannm pahalılıjı, 
b - NaldiJat ~ 

DID fazla kiri.an (iri banda bb
m111&1hk pbi banker komiayoncu
luk usulü de dahildir). 

Gibi sebeblerle 7olcla, 
a .. DükkiD, depo kiralarmm. 
b - Şehir içi nakli7elerinin, 
c - Faizin pahaldıiı (eaaaf kr• 

di tqkilab olmııan 1•lerde) 
d - Devlet ve tehir ••sileriaiD 

Jikıekliji, (metela mesbalaa olan 
f411aİı'l•Ü mezbaha reümlerbain 
et fıatlarma yapbjı tesirler) 

e - Tevzi t91kilatm111 bozuldu.. 
p, (az aermayeli ve az bedili 
dnkklncılarm çoldulu Uh. pbi) 

Gibi sebeblerle tehlrde, anor
mal olarak da; 

a - Mahtuhln ihtiyaca 1etecek 
.. dar ittihat edilememeti, anın 
taleM brphyamemaa, 

h - Mat..lün - fula b•nç 
..... ,.. -~ yetecek kadar 
.................. 1. 

Gibi eebeWerle hem tarlada, 
.._ fehlrde ,aDelir" aneak bu 
..._blerle mücadele edilenılı fia. 
- llOIT di• cllaiWtilir. ... 

......... ..eca4leleleriMe ... 
........ hir tuafa bırakılarak neti-
.... - ffatlar - ...... ........ 
- ft ......... arta• laal&hr-_ ... ...,,.,,.. hir ......... ,... 
pılama•. 

- Kredim ft jatolmm kahu
•• narh dütüktü zarara katlanıp 
ekmek çıbramad1D1! 

DiJ• fUlllCIJB bediti Ye um 
temin edilme•n. 

- S.,•n ...... pe elcmM 
çdmrmaiamec ... mal 

Emri , ............ .u-.. 
Puarlar .. de ... ..,... 

tlir. 
lıtanbul umumi mediainia 8 .

tetrin tarihli toplanmmda a•dan 
biri, lstanbul pazarlarım, 

- $elıire kartı •in Jik1er 
fuldenen dOldcincılara kartı, pla. 
rin hiç bir türlli muram. lttlralr 

etmiyen profesyonel sat1C1lar 
- madrabazlar - lehine •· yanlq 6ir 
,..,...,. ıel6iri'' 

Olarak anlattı ve belediyeden Bu keşide de 
normale dönmek için bu - seri tıecl-
birdea • •az geçme9iai iatedi. Ben itfa olunan 
...,..__ •m'nmi meclisin saym ü-
v..i ıibi telakki edenlerdeai-.. • maral , tenp nu an 

Dünya petrol politika sı - İngiltere ve Amerika 

mücadelesi - tecrübeler ve başarı 
Bir fehirde bir maim maliJeti, 11.t • W1i1- w_ ......_._ Ma,Ya 

ni ualtmak demek; laep.i ayn •J· 140. 10!S. 1734. !617. 3075. petrol .,..._. wa. ld ~ 
n tehir menfaat ve selirleri ara- 3438. 4409. 1194. 7283. 8157. • '•ı-. ........ T~ tla ..... 
ama siren, it sermayesini, it ibb- 9612. ,akan bellidir: Dizel motirü ...._ • 
sasmı, kirayı, verıiyi, tesis ve Ula- _,. .. ..,., ...... .._..... .,.... 
re muraflarını ortadan kaldumak lkramı·ye ısa· L-t ~ .. .......,. ... DtillJa .,, __ _ 
demek değildir. _.. ...... -.dde ... kl•ffl Wi • 

Belediyeler, tehirlerde ancak eden numaralar Ba 111 • ._. • .,.._ _.. -.. 
fiabn normal tetekküJüne mani • 
lan sebeblerle mücadele eclebillr- .lkıaaü,e 11.. T.tip No. Sera No. lasil-., ı. .,... yalan ~ 
ler. Şehiri, tehir hizmetlerinin tane 1000 3075 a .. •• . t..., ı ı .• ,.. .......... 
zim ve inkitafma yardım eda un- 300 71.83 D ... rlı• ._. .._, ... ita...._, 
tarlarc:lu ................ he._ 100 1112 • ...,._ .............. ....... 
bir pahahhk mlcadeleai yapamaz- 100 173t aı • .... hlltSl9 .............. . 
Jar. &O 4t09 • ...,. •ı • · w ............. t-aMM 

H . . ı· ~ 10 .,... ~ Wr ..._ sı• 'ıtl. em aıçın norma ı; iti, uükki- .-.v•• •• 
m, kirayı, •eraiyi - tetiı ve idare 10 &UM D "41hie'aia .... ld M .......... 
muraflanm ödememeli, düWD- IO I07S 11 ._ lıllla• Allı••• w ..._, Mr 
d~ aokafa çdanaL? 10 140 41 ı 1 t ..,.. ....._ .,.,.,., '-· 

Ucuz ödeyen tehiı' pahalı a.I. 10 eaıa 73 .. •il& 
yen tehirden daha mı çoll •lref- 10 ım 13 ••• lletft. 111..r. ...... 
fehtir? latanhal ~ m. 1 &iM 20 ,..._ ..,..._ Dıalıa .. ,., 1 ..._ 
.mı ., paraJa, Londra 10 ...... 1 2817 17 ...... .. 1 - ....... o .... 
,.... 6 8667 7& .............................. imtl-

lehlı~ıi'ıırflabaıftnhl aatm alma bhlli1e· 6 1194 &1 ,.. ,..._, .._.. ... M1t1a laelllz 
d ;elalrllnln iri lclemealfle artar. 1 2617 • ...,........ ......... ..... Wr 
Eler Mr 1e11e h6yiik tehhfer ek- 6 1023 30 ,,,,.....,. ~ Ve ...._. ı. 
melin bir kiloaana 25 lrarat &de- 5 3075 82 ...... hıa-ıı 'r''ll hMlt .... ,.._. 
yebilteler ve IJa para tehirden pk- 1 2817 48 ..-,.t laala .._.. ... , .... .... 
bp tihi cloin ke,e sideWlte, 5 4409 sı tarafmda petrol aYJllA ~ 
ikinci tene tehirli kaylll)'e Wr Pi· S 1194 3' Pali kanr ..Udi. 
tiai tek lira,. ......... lmnda- llalld•ld t..tipl..in hbalarm- ilk defa ............. ...,. •• 
..,. ... llir lgatmı het &ra,. --- da a&tsDen ... ............... ....... .................. iP-
..... elw..,i - ...... ,. -- m6tebald .,... tertiplmia ..... • ... ..,. ............... .......... 
tar. ra aamanlanna we 3438........... ..,. ............ wı•tı , t 

Bir •..L -· •-L .... • L-- I· ·~- LA-!I __ ----= !-L..-.& -&_ L.a..I • ... ,..,.-........ ~ .usruu. ..... uca--..~ııın: ....._..._, .. ._., ...... , 
Mia seaillımıliDe, seçim ...._ mittir. •ıdui 'ıı.•-. ..._ • ı '1 AIM-
Jeıiw Jikıelmwiae 1ı111 .... ~., .... amorti we11.t Z2 ..... ..., ........ ..,_ ,..... ..-. 

"* lldncl Tetrin 1931 tarlllindera ftl. '-' ......... w ..._ al.W.r ...... 
Bütün ... madclıl11 m.le o&. haren tedl,e edlleceltlr. ....... ..... ,. ............ biria· 

cluiu sibi ekmekte ele__.... iPı Amorti hedell w.er talnil için de .._..,claa -.,._. .._ tara· 
pabaldalda deiil, nonnal için aaor- Mr t8rk llrut 'ft • lmllfbn'. ima daldan n...Ui bir ltilclirii la-

..ı ile...., ....... ~ ·------------·· ........... ~ ........ "" c1a,... 
.......... -+ ık ......... ek- ..., . 

mek ........ -+ k pnhhlela. 

leri eliMWd pelrel ~ltlan eitdl. 
ceaaallaak~ lasilı-..u. .... 
..... ,... ~ iflet*,..... 
.....,.~ ......... etJ. ....... . 
... WiMal ...,.... .. ...., .. . 
.......... fi•dtft • kıirll lıfti)•lltr· ............................... 
... ~ .,..zn• ..... ti4c1et1i 
bir petrol .. ....., tleiw •ıt•. 

• •• 
#( .......... .,.,,,., 

a..,a1ere ki .. ._ ...... "~-

• " Firmi,. .......... lllil9r' ... i 
....... .... .. ... ..... • "991 si .. 
....... ••lieft• d'• "' ,.. .... ·-.... ,..bir ..................... _ 
~ Baw.,_lllll a...a ... --~ 
............... 1 

ı -K" lı ......... -.. ...... ~ 

.... milli ......... Ye ···••ık 
,... .............. ~ ""1'i 
.. .... ...... ....... llıtlliren ............................ ,," 
.............. il• .... ,... .... 
WW. Wr ••• •"79t ......... r 
.... .. ..... _ MkdJle ... .. 
ip.ı lqiltwe tMmm ea parlak 1-

- "'-itti- e.,ka bir iasilis, ln
alltee kralı talat~ de 
...... ~ ................ ta .. . 
~. Püat .......... ,,. pebool 
icia ..... lra•wedi .-... ao,.lenmclı

t 

...... ,h hal .......... ,.... 
............... lraadll' .,.. ..... 
....,.. ... -'eketl , ... 7 ........ 
............. .,. kam .... il• _......_.u.,.tedlfa90: 
nma ... 11 •tmit " fraaaazlana, alet
.._.._ ........... telıtlllae .. 
s- 4ayaaaa .Oli kartMlraa, aa. 

• ............. ~-- ...... il, ....,. .... .. ... ....... .. .......... . ..,...,.,. ...... ........ -DOi ............. slar-
Normal flat, ..... .......... 

caalarla, taRmatMme " alam
PWDelerle t.DiD ........ Yabm 
hllmelı de,...... Ba; 

lllJik ....... Hıla•.. ı Mıll ........... • 'r' ıtllri• ile lie,.at .. 
... Miilı Wr llaollıs•· lldsAn 
•111lıli idi (l). FIAbD .....a 
............. ilatilsinatlaa .... 
ka bir teJle; mesela ,.ı- ima 
YeJ• yabm fnmcı kiriyle ..... 
mlaa.dele edlleMlir. Ve'- anor
mal ...... hrtıDDcla lanbahm 
~-- ........ iyi 
elnnek .Jeme.i wıl ....... ile i-
zah e8debilir? •• 

88,ak tehiri.de hah ..... 
di781erden latedili -=- lı.t delil. 

Fula fala, fula Ur, fada ....., 
(1) ,,...., _,,,_ ftrilea rt k 

n 6fn, .,_ Zin.c •Mba ,..,_,. .... 11,.,, ,.,.,.,,. .. ,,. ... ........... -..,.,..., ... ,,,.. 
....... - ....... lin ,..,. Mr 
&llpe..ırti. 

Ko ........... ~ ... 
........ -· 1 fiaba ... 1 ... ..... ~-.--_ .......... -+hi .... lara .,..., .,.. Wr....,... .,.. ... 
....... , .... ,.. 7 ....... ..,...1saran .... . ..... .,,.. ............ ,.., 
... ,..... 1 ilk ....... .. .............. .... ...... 
tuirle piJM&P kanp •• L tar 
dı, ha tecrGbe; tellir idueleriacle 
pnlqlan ....... Ye bir daha 
...... ı 7
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Kırmızı Zanbak 
- Perm'lmmn hem basia, hem de doi· 

nı oJmMmda bir lmomaltik yok ki. En az 
dürüst olanlar mutlak menfaatini sevaıler 
değildir. Bu dlbıyada bfıçok da namuslu ha
sla vardır. 

Ve, profesör Anigi'nin kolunda soba
dan aynim Mis Bet'bı ardısıra, kızgın, kalk
tJ. 
~ 1111 Bel, llahft lknm edertrtn 

sordu: 
ruu· Autol l'IUNS 
Tlrk~p çnı••: NMalıi BAYDAR 

- Floramada. daha o. JUHDÜSliima 
ve yüksek değerli llaa&ed devıinde bile. 
Epıkür mezhebinden oldukları siyi.O• 
ve tanrmm varbğma karp Hbebler ....,_ 
insanlar görülüyordu. Gisel Ouido Kaftl
kanti, ruhun ölmezliğine inananJan bi...._ 
liklerinden dolayı ldiçtiınmüyordu. Onun p 
sözü tekrarlanıyordu: .. tnsanlarm öUimll 
hayvanlamıkinin tıpkı ~lmna qidir •• n. 
ha sonralan, .antik gtı9iiJr mearlardu çı
lanca, lmistiyanlık c:Hlnyası tederlemniı 16-
rladti. Kiliselerde ve çekilgelerdıe çalışan 
ıresirneiler ne sofu ve ne de bakirdiler. Pe
na'lu tanrmzdl ve baaa kimseden aakla
mazdı. 

llis Bel: 
- Bvet, dedi, fakat anlatırlar ki bfau 

kaimdi ve ilihf hakikatler amm sert kafa.. 
taaıdan geçip içine giremadi. Biralı, pinti 
ve maddiğ menfaatlere iyice balh idi. Bl
tün düşündüğü evler satm almMtı. 

Profeaör Arrigi, Penm'ha Pietro Vanuç
çi'n "n mtidafauma lr• ... : 

lllaBel: 
.._ -TIMf darling, dedi. Pintiler hiç borç
•-•11ıı1s• mı • •e mtlsrifler de bCll'çlanmak
ta pts• ........ Ceblerindeld parayı ~ cll
............ hele borçlu olctaklan ~ 
~ clllba • llkla ıetfrirler. Ben, Penada 
Pietnr V PF•cli'ain iffet sahibi Glmadıfmı 
11yı..wim Kafuı kaimdi ve darrnadaa n 
........ dedim. Gemtilft bll nJllN11fa 
~ a-1 •ennlı oJmarndM dofaJı ..---... 

...... ki: 
- 'hdem ki bu Bizin Pfeuv ..,W, 
~ hotaJI leh Vemttl5 de it Sin Zla
&Dller, llWviğ balrınwl-. ..... - , .. 
~-; yok..U• clciD-

Ba arada hlmae • • p.iııdili ·-
elleriıai-.;. ~· ·-~ iolulu sularla anlan ,..... Bcm'w. Mia 
Berın, esfd usule g&:e, ,_.ı:ır .-ra mi-
1affrlerfne ıund11ğa pm oJlllÜ 8'İ .. , 
eaeri idi. 

- M dam Marten'İll .Weriıle veya bq-
ka suı- ~aptlğı •Ja yapabiteceii faaa. 

' ; '~""' i'fiyonım. dedi. 

- M&11i laı.t. aıJlu ltill 11~ ...._ g_=.me ms,.... .ıbv•Dm1 Niçia? 
..... Ye4 ... ~ bauttan ya

., ...... ,. o bite iyi çatmazdı. Siz, 

.ı..u ile 111••111.,.. m'lltokratıa ltc;lle
ria ....., fllMtlrt dlıel ahenk1erf flk-
mü ilıliJ•••• M -.,a lalet, m ltar
ı.ım tbtttoıs. .......,._ karp ftıt!ılıane-
drıls oldaltl llalde tılbl rtlftDlfl dllnJ ....... 
dm lfllıMll r.IJOllw. Sh: Mae,e 1a1tt. 
oau kaluyor, çmlçıplak ve gözleıt Jllltr 
·~ .,., ___ ı ....... ili ...... .... 
çGk fn•e! na ...,. _,.., 1111111 • ...... . 
elduldln ..... ,., ...... 
pcaktlr --.. Oba wm,.t.., ... ...-ı-
IV>M "*-..... ... ....... . .... 
-- teşkil ettikled ,.,,. ··~ b •1' ..... -.-.na de., yıalıl011-- da .... 
mam almak, bütibı fnMnlarm --.. .ı
Flak demekW, 

8'altt, luıhvllİlle llkeJ koyarken: 
- lnMDlann ...... , dedi. ieft Jlo

mab ela, keadisine aşla iğteten hlritd,.n· 
lan btl adla çağırmh. 

(Sonu~•'" 
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Kamutay isklin kanununu kabul etti. 
(Ba~ı ı. inci sayfada) 

rinl muhafaza ederek ııetirtilmeleıiı.ıl 
diledi. 

ecib Asım Yazıksız (Erzurum) Ya
pılan evlerin münferid olduğunu, köy -
lecin düzenli ve planla yapdmasmm bir 
zaruret olduğ>unu izah etti. 

iç Rakanımızın izulwıı 
"-Kanunun eıbabr mucibeai muha· 

c:İr itlerini ikiye ayırıp pQlitika kmw 
dahıliyede ve itin muaveneti içtimaiyeye 
taalluk eden kıamını da Sıhhiye Vekale
tine ''ermekten ibarettir. İskan itinin, 
nakil, isk~m ve İa§e tarafları teknik iti
bariyle doğrudan doğruya Sıhhat Veka· 
let&ne taaHuk ettiğinden dolayı Vekale
te de\Tederek teknik yollardaıı yürü -
meyi daha muvafık bulduk. 

Tek ve müçtemi muhacirler davası 

da gene politikaya taalluk ettiğinden 

dolayı muhacirleı miiçt';!mi bir halde 
geldikleri takdirde heveti umumiyesi bir• 
den kabul edileceii için keyfiyetten ta
bi&tiyle Dahiliye Vekaleti haberdar olur. 
Ve nereye gideceğini bilir. Fakat tele 
baııtına gelecek bir mülteciyi Dahiliyr. 
Vekaleti. nereden gelmit. na maksatla 
gelmiş. nereye yerleıttirilecek bunu ne. 
reden bilsin. Bu, maksadı uzatmak için 
değil, bilakis tarafeyn biribirini haber • 
d:\r etsin içindir. Muhacirin i,leri v:tkit 
vakit meclisi a1iyi ve bu kürsüyü çok j,. 
gaf etti. Ve İş~al edecek kadar mÜ'1İn1 .. 

dir. Umumi nüfus iyasetimiz eııaslann· 
dftn biri dı~ardaki türklerin buraya gel. 

rarmı vernıit ve büyük bir kredi 
açarak çok kısa zaman. içinde tek
nik büyük batanlar elde edilmeıini 

temin etmiştir. 

Kömürden benzin ve mühimmat 
yap,lmaıında, yol inşaatında, aun'i 
ııübre imalinde kullanılan ikinci do. 
recede maddeler istihıali bugün ar· 
tık bir tecrübe mevzuu olmaktan çık· 
mıı Ye büyük kat'i sanatlardan biri 
badine ginnittir. 

lnailtere'de bu it bilhaı a impara· 
torluk kimya endüstriai soıyeteleri 

(lmperial chemical indüatriea) tara• 
fmdan idare edilmektedir. 

Bu. hükümetçe yardım n hatta 
aıaiı yukan idare edilen bir kurum· 
dur. Alman rekabeti kartmnda teh· 
likeye düten in.eilia kimya. aanayiini 
himaye ve kuvvetlendirmek için te
tekkül etmifti. Bu ıirket 15 ilkteırin 
1935 de lnrtiltere'de Billingbom-on• 
tees tehrinden timdiye kadar vucuda 
retirilmit olanlar.m en büyük ve en 
mükemmel olan ve yalnız kömür· 
den benzin çıkarma itini ihtiva eden 
fabrikasının açılıt törenini yapmıttır. 

B. ıllakdmıaldın nııtku 
F ahrlkanın açılıt töreninde bulu· 

nan ve açıhtını yapan Mak Dona.ld'm 
verdiği ıöylev ve bu yeni fabrikaya 
ait &osyete direktörü tarafından veri
len tafsilahn baıhca k11unları §udur: 

Mak Donald bu arada şunları 

aöyleınittir : 

«- Milletlerin endüstride, bilhaasa 

son bir kaç asır içindeki, ilerlemeleri 

onl~rm yakacak maddeye ve kuvvet 

İstihsaline olan hakimiyetlerinin de· 

recesine göre ölçülmüıtür. Endüştrİ• 

nin ilerlemesinde memleketin j"niı 

kömür havzaları, İngiltereyi mükem

mel ve en önde bir mevkiye koyınuf· 

tur. Fakat son :zamanlarda bu dü· 

§Ünceyi baltalayan iki ihtira, yapıl

mıştır: Biri i dahili i§tial (the inter .. 
nal combu tion engine) ve diğeri taz· 
yikli i:ıtia·i ( tbe compression i~ition 

engine) makinalarıdlt'. Bunlar kuvve· 
tin mekanizmasında ve netice itiba .. 
riyle kuvvetin cinsinde, deVTİm yap • 
mttlardrr. 

1923 de İngiliz Mahrukat tahar• 
ıriyat istasyonu u nda kömürden ben· 
zin istihsali için, tecrübelere başlan· 
mıfb. HükUınet araıtırmalarm yapı

labilmesi için lazım g~len masraflarJ 
temin ettniştir. 1927 de bu tecrübe-
lere devamı « 1. C. 1. • soşyete&i üze 
rine alnustır. 

O tarihten bugüne kadar olan bi· 
ten~eyler adeta peri masallarına ben
&emi,. ve alınan harikulade neticeler, 
artık kimy• ilminin en mÜbl\Jagalı 
fıkralarını da gecmiştir. 

(Souıı var) 

1 meleridir. Meıele yalm.ı nüfus itile de 
kalmamııtu. 

Bize düten borç 
hün hiı iti, merhamet iıi, insani • 

yet, adalet iti olarak da tecelü eder. 
Türki)enin bugünkü mazhar olduğu 

terakki, refahı gören hariçteki ırkclaıla· 
rımız kendilerini bundan aıaiı bir mev
kide görmemek için buradaki türklerin 
hayat ve huk:.ıkundan istifade ebnek İş.. 
temektedirler. Bunlara kapılarunızı ar• 
kasına kadıu· açmak bizim için bir borç 
tur 

Bir memlekette hak ve adalet olmaz· 
ıa kim•e oı·aya ugramaz. Az zamanda 
hepsi gelecek, şen yurdun, şen hav:uı 

içinde bizimle berabeı· ya,ayacak1ar ve 
elbette meıul olacaklardır. 

Eski devre ait muhacir işlerini 'bir 
tarafa bırakıyorum. Cumuriyet devrin· 
de yani, 923 den bugüne kadar memle· 
ketimin 000.000 muhacir gelmiş hulu . 
nuyor. Bunun 400 bini mübadele sure
tiyle gelmiştir. Diğer lnsmı da kendi İs· 
tek ve rzulariyfe gelen ırkcfatlarınuz· 

dır. Muhacir işleri, bidayeten Sıhhat ve 
lçt:İmlti uavenet Vekaleti tarafından 
görüluyordu. 1923 de mübadele mukn -
vcleıinin tatbika girmesi üzerine bir İs· 
kan Vekaleti ihdas edildi Bir ıeneden 

biraz fazla devam eden bu iskan Veka
leti müb.ıdelenin arkaşl alınması üzerim• 
ilga edilerek muhacirin mücliı-iyeti u 
mumiyesi yapıHı Bu da 929 a kaclar d~
vam ettj Ve il -:ı. edildi. Niifu~ müdüri
yeti umurniyesi teşekkül etti 929 dan 
934 e kadar muhl\cİr işleri bu sureti 
gÖt·üldü. 

GöçmP-ıt <l<ı tıtımm miiltim .ulı 
Devlet !bütçesinin darlığı ve buhran 

bu ite daha fazla ehemmiyet veı memi

ze mani oldu. Bu hu usta en büyük ehem 

miyet 934 ün mayısında burada verdiil· 

ıniz bir ı.h•isatla başlar. Ondan itiba 

ren Rumeliden gelen ırkdatlarımız ge 
ne Rumeliye ve Trakya'ya yerleştiril · 

meye başlanmııtır. Şimdiye kadar Tral. 
yaya yerleıtiıilen nüfusun mi1c•arı, Ro· 

manya, Bulgariıtan, Yuaıoslavya ve Yu 
nanlstan' elan ıelenle.r dahil olmak üzerf! 

6S.OOO kitidir. Y ekUnlan birer birer ar· 

zedeceğim. Bunlaı· Trakya'nın muhtelif 

yerlerine yerlettiri1m.iıtir. Geçen sene, 

ve bu ıene verdiğiniz tahıiMhn kmm 

azamı Trakya'ya basreclilm.ittir. Bugün 

Trakya'da gelecekleri yerlettirecek ve 
yerlettirilmesine müaaid olack kadar 
cam~ çiri gibi intaat malzemesi vardır. 
Bu ıene en çolc: muhacir gelen yer. Ro
man) & olmuıtur. Romanya hükümetiyle 
mukavele altında değilse bile ,ifahen 
anlatılan bir takım ahk&n1 vardır. 

Hiikiimler nelerdir? 
Bu hk3mın eeuı şudur: Türklet" 

mallarını serheatçe satacaklar, parala • 

nm a cakJar ve orada kanunun müıa· 
adeşi niıbetinde mal alarak burada leva 
ile türk paraıının mübadale suretile ma· 
ruz kalacttğı dütkünlüğe mani olmak, 
bekaya vergileri affetmek, kendilerinin 
askerde otan çocuk1annı askerden çıka· 
racak, memuriyette bulunup da tekaüt 
olanlann maaılan verilecek, ıüphesiz ki 
dost Romanya hükiıhnetinin gösterdiği 

bu kolaylık bizce ayanı tükrandır. fa. 
kat henüz mukavele şekline girmediği 
için ne bi •i ne de onları kayıt albna sok· 
muı olmak içiıt ııöylem.iyorum. Yalnız 

arada geçen bir müzakeredir. Romanya 
da evini satarak '\'e işlerini tanzim ede· 
rellc Kodence'dc vapuı-a intizar eden üç 
bin türk vardır. Keza evlerini attıkları 

hRlde rıimdilik evle•·inde hazu· bulunan 
bet bin l<işi varaır. Bunların mecmuu 
sekiz bin kişıdiı'. Bunlar kıt gelmcd~n 

evvel Tıralcya'ya nakil ve kış dolayııiyl" 
Trakya'da yerlctirilmeleri kabil olmaz. 
sa lstanhul \C civat'mdtl yel"lcştirilmeler· 
huküm~tc~ knrarla,bı ılnu,tır 

Alnımı tt>dbidcr tıe 'durum 
Sonnı bunlarm kı {.,\inü küçük va • 

pıırlarla y vaş yava! ınakli llor olacağı 

için bımlann devletin elinde bulunan 
büyük vapurlarla nakli ve toplu bir hal· 
de memlekete getirilıneleri dütünülmüı· 
tür. Bu hem kendileri için. hem de ehii
küınet için daha iyi olacaktD'. Son veri
len karar budur. Tabii bundan sonra ıe· 
ırek kanun ve ıetek muhacir hakkınd 

ne yapılacağını arkadafml icab etttikçe 
iazh edecekdr. 

Türk ınu.lıacereti taribimiaia çok 
hazin bir faslını te!kil eder. Şimdiye ka
daı· olan muhaceretler cebridir. Türkün 
vasfı vadır. Sancağuu ve hakimiyetini 
kaybettiği yerde yaıamıyor. Bu huıuıa 
dair geçen safhaları hepimiz biliyoruz. 
Tekt-ar edecek değilim. B. Kitabeırun da 
işaret ettiği gibi bu defaki muhaceret 
böyle değildir. Bu defa Romanya'dan 
gelen muhacirler mallarınr satarak gel· 
metkedirler .Bulgaristan'dan gelenle!' 
aynı şerait dahilinde gelmiyorlar. 

lki tened~ Bulgariıtan'dan 35 binden 
fazla ınuhi\cir gelmiştir. Son aldığımız 

haberlere göre bin aile mallarmı tas• 
fiye etmit olarak Bulgariıtan'da bekle • 
mektedirleı·. Hükümetimiz bunlar hak. 
landa icabeden tedbirleri derpi, etmiştir 

Muhaceret İ!lerinin dahile taalluk eden 
kraımları da olmuştıur. Seylap, heylan ve 
aaire dolayısiyle memleket dahitindeY. 
haı·eketleı yapılmtfhı-. Şimdiye kadar 
tarka da mubaciı· gönderilmiştir. Ve 
gönderilmeye devam olunacaktır. K11 • 
nunda zikredildiği ~bj memleket r:nrnta

ksları ayt'tlnuştn. Trakyll bu ınmtak·ı • 
]arın baııltcahn·ındandtt . 

'1"ral•.'rtt1do bfr nıil.wm rıii/us 
cörecePiz. 

Bh Trakyada muayyen bir za " 
ınan zarfmda - İstanbul hariç -
laakal biı- milyon nüfus görmek isti
yoruz. Ve bunu az zamanda görece
gımıze emınız. (lnıaallah ıesleri) 
Treı.kyanm §Üphesiz en büyÜk serma
yesi kendi nüfusudur. Son sayım ne
ticeleri de lıi.ıe r:östermiıtir ki, mem• 
leketimi:z nüfusu en çok artan dünya 
memleketleri arasındadır ki, bu nis • 
bet bizde binde 23 tür. Bugün Trak
yaya yerleştirilen ve yerleıtirilecek 
olan nüfuı; oraya en yakın olan yer -
lerden ve Trakyanm havasına, suyu
na, toprağma, az zamanda alışabile
cek olan yerler abalisindendir. Trak· 
yaya bet yüz bin nüfus yerlettirece • 
ğiz. Bu suretle Trakya da memle • 
ketimizin diğer yerlerinde olan refa· 
ha, servete, en yüksek hadde eritıniı 
olacaktır. (Bravo seıleri) Dahilden 

bakıldığı vakit muhacir itlerinde · 
belki çok yakından alakadar olduğu
muz için ufacık bir noksan kalbimi· 
zi şızlatbğı için teessürü mucip teY • 

ler görürüz. Fakat heyeti umumiye• 
ai muhakeme edildiği vakit, Türki • 
yenin, daha doğrusu Cumuriyet Tür· 
kiyesinin mübadele, iskan itlerinde 
gösterdiği munEEakiyet hiç bir tarih· 
te, hiç bir memleket gösteremenıit • 
tir, Baıka memleketlerdeki muhacir 
namı albndaki halkla yerli halk ara• 
unda daima münaferetin devam et .. 
tiğini her giinkü vekayi arasında gör
mekteyiz. Halbuki bizim memleket • 
te muhacirlerle yerli halk hepsi elele 
vermit memleketin aaadeti iç.in ça • 

lıtmaktadır. 

Güzel örııekler 
Ceçen aene Romanyadan ve Bul

gariııtandan gelen muhacirler gelir 

gelmez derhal müatahıil ınevkiine 

geçmiı ve ellerinden geldiği kadar 

istihaalimize yardnn etmiıtir. Bugün 

aç:ık ve aç tek bir adam yoktur. ( Bra

vo sesleri) Bu it bütün senelere tak • 

sim edildiği lı'akit devletin yaptığı 

masraf nüfuli batma 21 liradır. 8ü -

tün bu muvaffakiyetler bu memleke· 
tin ensali atisi ve diğer memleketler 
için mİS{t} olarak gösterilecektir. 

Hepimiz harekatı askeriyede bu -
lunduk. !çimizde büyük kumandan -
larımı:z vardır. Bir taburun, bir fırka
nın nakli ne demektir. Bu fırkanın 
bu taburun 21 yatındaki gençlerini 
ba~lannda zabitleri oldukları halde 
nakli, iskanı ıne demektir, iyi bilir • 
lcr. Çocuklardan ihtiyar kadınlardan 
ınürekkep böyle 60 bin kifilik azim 
bir kafilenin bir seuede yerlettiril • 
ınesi hakikaten bu ancak memleketin 
ve bu memleket halkının yapabilece • 
ği .zorlu itlerden biridir. Tı·akya iska
nmda h'akyahların gösterdiği feda • 
karlığı ıükran1 anm k borcumdur. 

Kanunu iki eaasa ayırdık. Birinci 

Kattumw kısımları 
k ... uı dofrudaın doğru)·a politika ve 
kültür İ!idir. Buna ait İl1ler Dahiliye 
Vekaletine, di~er nakiJ. iskan, iaşe 

iti do Sıhhiye Vekaletine aittir. Ta • 
biatiylo Dahiliye Vekaleti ile Sıhhiye 
Vekaleti memurla,rı bu iıte el birli • 
ii ile yürürlerse muvaffak olacak • 
lardır. Ve fÜphesiır; beraber :yürüyecek 
lerdir. Dahili.yedeki kültür ve nüfuı 
muamelah için rica ettiğimiz bir kı
•nn vardır. Bunun zaruri olduğu vak· 
tiyle nüfuş müdüriyeti umumiyesinin 
birinci ıube, evrak, müracaat ve va
lilik kaldll'ılacak olursa, ondan daha 
az mühim olmıyan nüfus İti memJe • 
kette anzaya uğrayabilir. Onun için 
rica ettiğimiz kmm sırf bu dosya ve 
müracaat memurluğunun nüfus mü
düriyeti umumiyesine bağlanmasıdır. 
Diğer k ... mlar muamelatına ait arka
claılarun aual sorarlarsa cevaba hazı • 
rnn. SıhhiJ'e Vekaletine ait kısıma da 
arkada~nn cevab verirler. 

Bulgaristamlan geleıı göçmenler 
iç Bakanımızın bu izahatından aon· 

ra söz alan Mazhar (Aydın) - Bulga· 
ristan'dan yurdumuza gelmit olan göç
menlere temas ederelc hunlann memle
ketlerinden ayrılırken çektikleri büyük 
rnüşkilattan acı bir lisanla şikayet etmiı 
ve sulhu kt>ndisine en büyük ideal edin
mi' olan eumul'İyet hükümeti bu hadise
lere kaı·şı sükunetle mukıııhele etse bile 
kendisi bu itlerin arasında ne gibi mu
ahedeler~ münasebetler, muameleler, 
muhabereler olduğunu bilmediği için 
hükümetin artık auJh perverliğinin de 
fevkine çıktığını söylemekten vaz geçe
mi yeceğini ilave etmi,tir. 

B .Mazhar heyecanlı sözlerine !ifil 

cümlelerle nihayet vermiştir. 

" - Türkiye cumuriyetinin şcne)er
denberi takip ettiği harici siyaset gÖs· 
terir ki, ona başkasının zaranna hiç bir 
fikir ve hareket isnadı kabil değildir 

Heı·hangi bir memleket ve millete, her -
hangi bir ıulh idealine kartı resmi veya 
hususi Türkiye'nin imzası " hareketi 
görülemez. Benim bu vadide söyleyi
şim ve bağın,ım yalnız vicdani ye insa 
ni hislerin ye biraz da ırkdaıhğm seti -
clir. Yoksa siyaıet veya devletin umumi 
menfaıı.tleri neyi istilzam ediyorıa onu 
yaparlar.,, 

Mazhar ( Aydm) ıın bu ıözlerine kar
ii iç Bakan1mtz ,u cevabı yemJ,tir: 

41 
- Türkive c:ıumuriyetinin dalıili 

•e harici islP-rinde gizli hiç bir kö,e yok
tur. Me...,1e-lc~te ve millete sit bütün it
ler bu kürsüdPn oldufti gibi açık görü
sülür ve l!Öri;1 i\r. · 

Smrr rlı!nnflnki . vnrdd<ıı,lnrımızla 
lıere;in nM1uu1nn::. 

Dahilde olduğu gibi birlkbğnnız yer

lerde ve bizim harsnn1zla Y'lfa)'An ve 

dilimizle konutan ırkdaşlanmızın ve 
kardeılerim.izin içtimai, ferdi hayat ve 

hürriyetlerile her gün alakadarız. Ha
riciyeniz her zam~n bu alaka)'l gösterdi 
ve göıtermekt0dir. Ond,.ki ırkdaş1an . 
mtxın hiçbir tazyıka uğrarnadıklan ve 
uğramıyacaklarr hakla"d1' temİ<'at aldı 
Bu itibarla resmi maka~fan ittiham e
decek bir ~aziyet kalmadı. Eğer muhit 
lerinde rnaddı ve"a l"'anPvİ tazyik gör 
dükiet'İne muttali olursak ye ora~ ı 

türklerin insanca ya~amak hakkını te· 
min ettirmeye hülcümetini:ır mecbur· 
dur. Yapacağı teşebüsler kafi gelmene 
müracaat edeceği daha yüksek heyetleı 
vardır. Bir türk kanı :ı1lntıldrl.!r bir türlı 
haksızlı~a veva tazvıka uğ~d·t' vakit 
türk efkan umurniy,,sinin göıte,.<li~i hı:ı 

ıasive:t hük'1ın .. ti t-k,. ... ·t bır:.IRmıv. 

Fakat hali hazırda geı-ek dahilde V" 

gerek hariçte yaptığımız tahkikat göc . 
men hususunda harici tazyikten ziyadt 
dahili tazyikin, vicdandan gelen, içt 
kopan biı· tazyikin mevcudiyetini gö~te· 
riyor. 

Biliyorsunuz ki, RomanJ'a hükü • 
meti çok adil bir hükümettir. Bilhas· 
sa hirk tebaası hakkında çok idi!a -
ne ve dostane muamele yapmakt!l • 
dır. Türkleri buraJ'a kotturan şey, 
denıin de ar:tettiğim gibi, bugünkü 
Türkiyenin yüksek mevkiidir. Onun 
hariçteki akisleridir. Arkadaıon Ki • 
tapçunn dedjği gibi bir an evel yurda 
ve bir an evel Atatürke ve Atatürk 
kanunlarına ve Tejimine kavutmak 
iatedikleri içindir. Asıl esu budur. 
Bu psikolojik ciheti hakikaten unut • 
mamak lazımdır. 

Bugün celecek olan muhacir için 
Trakyada ve lstanbulda J'erler bazll'· 

(Ba~ı nı.:ı ~a.yJacJa) 

Edebiyahmızm birçok dönuru 
noktalarında bu]unmı.1ş, kalemini 
her görüme uydurarak ince duy
gularını türlü şekill~r altmda aıı· 
latabilmiş biı- !ahdi. 

Sevgi şairliğinin temel ta~ı o~ 
muştu, denebilir. İnce duygulu 
yüreğinin sevgilerini anlatırken 
Sahir, insan oğfunun en nazik du
yuşlarını dile getirirdi. 

Ardmda bırakdığı basılmı~ 
şiir dergilerile kitap şekline kon
mamı-1 ve mecmua sayıfala:rında 
kalmı~ siir!eri .zamanının tesiri al
tında romantik bir ilhamla edebi 
yat alemine atılmış olan sanatka 
rın geçirdiği muhtelif tekamül 
safhalarını bize anlatır. 

Celal Sahir ardında birçok e
se temiz ve haklı bir şöhret, kalp 
lerde çok iyi bh hatıra bırakarak 
göçtü. 

BütC.:.n aylesine, dostlarına ve 
edebiyata ha~ sağlığı dileri7.. 

,, 
' .. 

Celal Sal ı'f 1883 de lstanbul 
da doğdu. Edehiyat hayatına gö. 
zünü Servetifünun devrinde açb. 
Daha okulda iken Sel"'Tetifünuna 
şiirler yazmakla edebiyat alemine 
girmiıti. 1908 devriminden ~onra 
Celal Sahirı Hoybar mahalles1 
muhtarı görüyoruz. Herkese bi~ 
örnek vermek ve bu i~i öneml1 
göstermek üzere muhtarlığı üstü
ne almıştı. F ecriati kuruluşunda 
değerli bir yer tuttu. 

1914 genel ıavaşrna kadar Ce
lal Sahir şiir~ edebiyat ve mual
limlik aleminde yaşadı. Bu sıra -
larda bir aralık tecimle de uğraşta. 

1928 de harf devrimi sırasın
da dil encümenine üye oldu ve 
Zonguldak saylavı seçildi. 1929 
dan sonra dil enciımeninin çalıt
malarma en yakın bir ilgi göate-
rerek başkan seçildi. 

1932 de birinci dil kurultayını 
çağıran dil kurumunun üyeleri 
arasında bulundu. Kurultayın ıeç
tiği genel merkez kurulunda lilpt 
- ıstdab koluna bat olarak &J· 
nldr. 1934 de ikinci dil kurulta
yında hutalıit yüzünden buluna
madı. Fakat bu kurultayın aeçtiii 
genel merkez kuruluna da lt'lgat 
kolunun batı olarak girdi. 

•• ,, ,, 
Değerli üyesinin kaybını büyük 

bi,. teessürle öğrenen Tiirk Bili 
Kurumu, İstanbul kültür direktör
lüğü ile İstanbul balkevinin edebi
yat, dil v-? tarih tubeıini cenaze 
alayında kendisini temsile ınemuı' 
etmiş ve Dil kurumu namına genel 
sekreter B. İbrahim Necmi Dilme11 
aziz aanatkinın eşi Bayan Sevirn 
Erozan'a şu ba§sağı telgrafım çek 
mi!? tir: 

.. Yurda, dile, edebiyata en 
mutlu hizmetlerile hepimizin sev
gi ve saygısını üzerinde toplamıf 
olan sevgili zevciniz ve değerli ar
kadaşımız Celal Sa.hirin ebediyen 
aramızdan ayrıldığım pek büyük 
bir elemle öğrendik. Duyduğumu 
acıya Türk dil kurumunun orada 
çalışan bütün arkadaşlarm ve b"'
nim de ortak olduğumuzu gö ı.: yas 
larile bildirır size, yavrnlarmıw 
ve bütün aileye sevgi ve taziye\ n 
mizi göndeririz.,, 

Savın ölii t() .. ·ıı ı . 
~ömiil( ~i 

İstanbul, ITelefonlal u1 
ölen Zong ld~k Sa"'"\111 c 1 ~' s~ 
hir Erozanın cenaze tör .. i bı.;gun 
yapıldı. CenR.ze Kadıköyi·nden 
kaldırıldı ve Bakırköyüııdel .. i aile 
mezarlığına gornüldii. lstadmMa 
ki acı büyUktiir . 

lanmıştır. Bunlar, yer,.İz ve aç kal · 
mıyacaklardır. Bunların ge1e c ı oun ı 

şimdiden tayin edenıem. Maar.1afih 
karakıttan evel ,...eJjp vc-:-1 • .n ~ri 

İçin çalışdacaktıı-. 

iç Bakanımızın bu izahatından 

sonra projeler reye kon.,rak kabıı c· 
dilmiıtir. Kamutay yarın top1anac \(4 1; 
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Jandarma Genel komutanlığı 
Ankara SabnaJma komisyonundan 

Evsafına uygun muhtelif numara ve boyda (498,000) beygir, 
(45,000) ester ve (4800) tane de buz mihi Z0-11.935 çarşamba gilnü 
saat J4 de Jandarma genel komutanlrğr lmrağmda ac;ık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Beygir ve ester mihlarınrn bir tanesi için (38) ve buz mihi 
için de (55) santim değer biçilmiştir. İlk teminatı (156) lira (74) 
ltunıştur. Şartnamesi parasız olarak her gün komisyondan alınabilir. 

Eksiltmesine girecekler tam vaktmda ilk inanç parası sandık 
makbuzu veya banka mektubu ile komisyona gelmeleri. (3109) 

1-4792 

Ankara Defterdarlı~ndan: 
Sanatı Ticaret yeri Senesi 

934 
lsmi 

SoJJar Yan~ :Marangoz Kurt rum kilisesi 

Vergi matrahı 
I..ira K. 
500 00 

Vergisi 
Lira K. 
35 00 

8 O! 
.s 2!ı 

48 30 

sokak No. 9 

Yukarda adı yazılı Yeğen bey fUbesı mtikellefleri.nden SoUar 
Yanoşun terki ticaret ederek Macaristana gittiğinden ilan tarihin
den itibaren 30 gün zarfında itiraz hakkı olmak şartiyle ihbarna
mesi tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (3328) 

1-5122 

İmar Miidiirlüğünden: 
Kimden istimlak Muhammen bedel 

edildiği Mahallesi Sokağı Ada No. parsel No. Lira 
Bayan Zeynep Yeğen bey Ak dibek 185 3 250 
Bay H. Hüsnü Hatuniye Bahçe 184 11 duvar 20 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkuı 20 te§rinisani 935 çar
pmba giinü saat on beşde bilmüzayede aatılacağmdan taliplerin 
lmar müdürlüğündeki komisyona mürar.aatları. (3271) 1-.5032 

y Kuru./ 

. 

Ankara P.T.T. başmüdürlüğünden: 
TelGiz gönderici istasyonunun motopomp ve gazoyl küçük de. 

polarının bulunduğu yerin üzeri açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 633,40 muvakkat teminat 48,SO liradır. isteklilerin ar. 
tırma eksiltme ve ihale kanununda yazılı belgelerle birlikte 21 
ikincitqrin çarşamba günü a,-ıat ıs de Komisyonumuza miiracat.. 
Jarı. ( 3272) l-5033 

ULUS 

l{ardcabey Harası 
direlrtörlüğiinden : 

Haranın bu sene mahsulü Pcnbe, Karakılçık, Kasım Beyazı Kıl· 
çık nevilcrinden "120,000" kilo çeltik kapalı zarf usuliyle 25 teş
rinisani 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte Hara 
merkezinde satılacakm. 

İsteklilerin 2490 numaralı artırma, eksiltme ve ihatat kanu. 
nunda istenilen şerait ve teminatlariyle birlikte Hara Mildürlü. 
ğüne müracaatları ilan olunur. (6892) 1-5045 

· Avrupaya talebe, 
gönderiliyor: 

Maden Tetkik ve arama Ensli-

1. - Maden MUhendiıUiği tahsil etmek ilzcre Avrupaya 
müsabaka ile 27 talebe gönderilecektir. f etiyenlerin aşağıda. 
ki şartlan haiz olması Jazrmdır. 

a) Türk olmak 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıbba.. 

ti tam olmak, (s.ıhhi muayene Ankarada yaptırılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, almanca, İngilizce dille

rinden birisini okuyup yazabilmek; 
d) Yaşı 18 den aşağı 25 den yukan ofmamaık; 

2. - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. Enstitüsün
de 4 ikincilrinun 1936 cumartesi günfi yapılacaktır. Açılacak 
mfisa.baka imtihanında kaz:anmrş olmakla beraber gönderik. 
«:ek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile 27 arasında Do
hmmalan ge .. ekliOir. 

3. - imtihan: hesap, hendese, cebir, :mihaaik, fizik ve 
kimya ve yttfrarda y~ılı ecnebi lisanlardan Dirisinden yapı
lacaktır. 

" 4. - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride '8hail müddet. 
leri kadar mecburi hizmete tabi olduklarmdan bu hususta 
mükellefiyetlerini tevsik etımk üzere bir teühlidname vere. 
cekler ve bunun için de muteber kefil göEtereceklerdir. 

5. - İatiyeıılerin: Nüfus hiiviyet clizdam, hüsnllhal va. 
rakası, mektep tehadctnamesi veya bunların taıdikli &uret
ll"ti, 4 kıta fotoğraf ve ıılilekçelerini 2 lkincl Dnun 1936 gü
nil ak§amına kadar Ankarada M.T.A. EnstitUsU Genel Direk
törlüğiıne göndermeleri ve 3 üncü cuma günü sıhbt muaye
neleri yaptırılmak üzere öğleden cvel Bay Hasan apartıma· 

H!J omdaki enstitü dairesinde bulunmalarr :111n olunur. l-5189 

~ w T T T T T :X: trıTıTıTıTıtıff.TL°t'.!-jL#TıTLTıTıf,G.l: 

Ankara tlbayl~";ından: 
Bedeli muhammcnesi 1820 liradan ibaret bulunan 10 ton Zon.. 

gutdak blok kömürü açık eksiltme ile 25.11.1935 pazartesi günü 
saat ıs de satın almacaktır. 

İsteklilerin 130 Jirahk teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile aynı günde encümeni daimiye gelmeleri. 

Buna aid şartnameyi görmek için hergün Nafıa Müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. (3317) 1-5092 

Ankara Vilayeti Jandarma 

Komutanlığı ndan: 
l - Ankara tı. Jandarma K. lığına bağlı Keçiörende yeniden 

inşa ettirilecek karakol binasının 20-11-935 günlemecine rastlıyan 
çarşamba gilnü saat 15 de açık eksiltmesi Ankara tı. J. K. lığı bi. 
oı:ısında açılacaktır. 

2 - İnşa ettirilecek bu karakolun btdeli keşfi 2210 liradır. llk 
teminat 166 liradır. İstekliJerin muayyen gilnde teminat mektup. 
larını komisyona vermeleri 15zımdır. 

3 - Fazla izahat almak istiyenlerin ve plan keşif varakasını 
~örmek üzere her gün İl. J. K. lığında müteşekkil komisyona baş 

· vurmaları ilan olunur. (3234) 1-4984 

Ziraat Vekileti 
Sab n alma komisyonnundan: 
Mnhaır.men bedeli (3.400) lira. ol~n 10. ton arsenikli kurşun to. 

zu (Ar~niate de plombe) 20. lkıncı teşrın. 1935 çarşamba günü 
sa t 15 te kapalı zarf usuliyle Vekalet binasında eksiltmeye konu
lacaktır. Şartnameler Ankarada satın alma lı:omisyonunca ve 1stan· 
bulda Ziraat Müdürlüğünce .parasız olarak verilir. isteklilerin tek. 
liflerile (255) liralık teminat mektuplarını şartnamede yazılı bel • 
~eleri yukarda yazılı eksiltme saatından bir saat önceye kadar ko· 
misynna vermeleri Hizımdır. (2843) l-4466 

Jandarma genel l{omutanlığı 
Ankara satınalmakomisyonundan:. 

ı - Ankarada jandarma ve polis m~ktebi civarında yaptırılacak 
hayvanat ahırı kapalı zarf usum .. il.~ eksiltmeye konulmuştllr. Ve 
eksiltmesi 21. 11. 935 perşembe gunu saat 15 de jandarma Genci 
Komutanlığı kurağındaki k~misyonunıuzda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli (lS.645) hra (20) kuru" ilk inanç paraıı (1173) 
lira (39) kuruştur. 

3 - İstekliler aşağıda yaz~l~ bağlıları ile ıartname 79 kuru§ 
karşılığında komiıyondan alabılırler. 

A: Şartname 
:B Fenni şartname 
C: Keşif defteri 

D: Plan -
4 - Eksiltmeye girmek istiyenleri neksiJtme nktından en u bir 

saat önce kanun ve şartnamede yazılı belge •e ilk inanca makbuz 
veya banka mektupları içinde bulunduracakları teklif mektuplarını 
komisyona vermiş olmaları. (3126) 1- 4873 

Ankara valiJiğinden: 
ı - Onuncu yıl, Etimesu! ve Kı~ılcabamam yatı okulu öğrtni· 

cilerine çamaşır, iç ve dIJ elbıse, fotın, terlik, açık ~kailtme ile ay. 
n ayrı alınacaktır. 

2 - lstc:kliler ayrı, a>:n olan şartnamelerinde yazılı muhammen 
paranın yüzde 7,5 nisbeti~de para, .tahvilat, esham ve banka mak
buzu ile eksiltmeye gelebıleceklerdır. 

3 - 25.11.1935 ~azartes~. ~~nü saat 15 de Ankara Valiliği kona. 
ğında iJ süreJ komısyonu onunde yapılacaktır. 

4 - Bu eşyal;ırın onarlanan değeri (723~) lira (35) kuruştur. 
5 - Talihler şartnameyi, nümune1eri görmek için hergün An. 

kara Kültür Direktörlü!föJl<' mü .. 'lr'>;ıt edch lirler. (3406, 1-5257 

SAYIFA 1 

j Jandarma genel komutanlığı 
Anl{ara sabnalma liomisyonundan 

1 - Eldeki evsaf ve örneğine uygun olarak (7100) metre k:ı.. 
putlu'k, ve (21411) metre kışlık cJbise kumaşı kapaJr zarf usulü i'e 
eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Bir metre ıtaputluk kumaşa (Z6S) kuruş bedel t hmin e..Hl. 
miş, ilk teminatı (1411) lira (13) kuruştan ibarettir. Sartn:ıt'"" si 
parasızdrr. 

3 - Bir metre kışlık ell:ise kumL>şına (245) kul"I· fiat biriJnu , 
ilk teminatı (3934) lira (28) kuruş ve ş:ı~name bedcJi (263) k • 
ruştur. 

4 - Kaputluğa ait kapalı zarf eksiltmcsi 5-12-935 p TljCtr e 
nü saat (15) te elbiııeliğe ait eksiltme f>-12.935 cum.., 'jÜnÜ • -: 
(15) te Komutanlık kurağındaki .korr.i5yonda yapılac tır. 

5 - 1ste1diler rartnameyi her gün komisyondan alabilirler l • 
siltmeye girmek için kanun ve "artmmıede yazılı belgeler i ·n 1e 
bulunacak teklif mektuplannı el-siltme vil'ktinden en az bir " t 
evvel komisyona vermiş olmalan. (3382) 1-5245 -
İstanbul sıhhi müesse1er artırma 

el<siltıne komisyonundan: 
azı çoğu Muvaı-~· g<ıranti 

Akliye ve asabiye hastanesine 560-600 Ton K lr 877,50 l~. 
Şişli Çocuk hastan~sine 200..300 ,, ., 43,,75 L. 

Kuduz tedavi MüessescsiM 55- 75 ,, .. 101)69 L. 
Yukarda yazılı sıhhi müesseselerin kok kömürlerine 4ıapıılı 

ı.arf ile vuiJen fiatlar fazla görüldüğünden aynı prt •e- vırınf tfa
hilinde yeniden kapab zarfla eksı1tmeye konınUJtUT 

1 - M~seeseJerin bir •eya bir kaçma veya t:Mta!nma fiat t~k
lif olunabilir. 

2 - Eüiltme 4 Birindkanun 935 çarıamha guniı saa~ 1 !l.30 da 
CağaJoğJunda Sıhhat M6dürlüğü binamıdaki Jtomi<çyonda yapıla
caktır. 

3 - M.iktar ve muv~at guantileri hiza•:umda yazılmıstrr. 
4 - Talunini fiat beher tonıt 19,S liradır. 
5 - İstekliler şartnameleri "'rası:t olarak komisyondan alabilir 
6 - Eksiltmeye: girecekler .n 935 Ticaret odası ve5İkasik 2490 

sayılı kanunda yazılı belge n muvakkat gaı;u;ti mıi1ıbuz veya ban.. 
ka mcktaplariyle usulü dairesindeki teklif melduplanru havi zarf. 
ların yoltaTda yazılı eksiltme sa.atından bir saat önceye kadar mak-
buz mukabIJinde komisyona vermeleri. (7195) J-5244 

NafıH Bakanlıliından: 
Bakanlık Müzesine yaptırılacak 734'.44 lira kqif bedeli 4 .OCt 

camekanlı dolap ile 4 adet teşhir masası açık cksHtmeye konulmuş· 
tur. 

Eksiltme 26. 11. 935 sah günü ıııaat ıs de Ankarada Bakanlık lti. 
nasında yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 55,08 liralık muvakkat te
minatları ile birlikte aynı giln ve saatte komısyonda buhmmalan 
lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameyi Bakanlık Malzeme Müdür. 
Jüğünde görebilirler. (3253) 1-5102 

l\nl{ara valiliğinden~ 
Keşif bedeli 11819 lira 17 kurustan ibaret bulunan Necatibe1 

caddesinde Hususi idareye aid dükkanların tamiri için kapalı zaH
Ja ilan edilen müddet zarfında talib çıkmadığmdan her pazartesi 
ve pe~embe günlui saat 15 te zuhur edecek taJiblerine pazarlıkla 
ihalesi icra kılınmak üzere ihale müddeti 5.IZ-935 perşembe günu· 
ne kadar uzatdmıştır. İsteklilerin her pazartesi ve perşembe gun. 
leri saat 15 te 886 lira 50 kuruşluk teminat makbuzu veya mekt~ 
bu heyeti fenniye vesikasile birlikte Daimi encümene gelmeleri ve 
şartnameyi görmek istiyenlerin Hususi muhasebe direktörlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (33oı8) 1-5150 

Türk Hava Kurumunun 

Büyük . Piyangosu 
ŞİMDİYE KADAR BİNLERCE K1Ş1YJ 

ZENGİN ETMİŞTİR 
2. ci kefide 11. J. ci idamı 1935 ttdir. 

Büyükikramiye 30.000 
Liradır 

Aynca: .J.5.000, 12.000, 10. UOO Jiralrk 
ikramiyelerle 20.000 liralık hir. miikafat vardır. 

Ankara Su işleri l)irektörlüğünden 
Ankara urayı su işleri direktörlüğü için ahnacak 40 ton alman 

kok kömürü açık eksiltme 21.11.1935 günlemccinde su işleri direk. 
törlüğünde olacaktır. Bunların oranlanmış tüm tutarı 1240 liradır. 
İstekliler şartnamesini Ankara urayı su işleri direktörlüğünde gö. 
rebilirler. Muvakkat teminat 93 Hrııdır. (3294) 1-5068 

Devlet Demiryolları ve L manları Umum 
Müdürlüğil ilanlan 

Apğıda isim, milttar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 
yazılı gaz •e yağlar üç parti ve hizalarında göstCTilcn tarihlerde 
Ankarada 1dare binasxnda Merkez dokuzuncu eksiltme komisyo. 
nunca saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu eksiltmcJerden herhangi birisine girmek istiyenlerin buna 
ait teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 4 ün. 
cü maddesi mucibince iıe girmeye kanuni manileri bulunmadığı
na dair beyanname ve tekliflerini aynı gün eaat 14,30 a kadar ko
misyon Reisliğine •ermeleri liznndır. 

Bu işe ait Jartnameler 208 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay
darpa~ veznelerinden almabiJir. (3391) 

1 S t M 

l - Rezidil 
2 - Şürşof yağı 

Silindir ., 
3 - Gaz 

Pis gaz 

Muhammen 
Miktar Bedel 

(Ton) (Lira' 
800 72000 
200 ) 45200 
20 ) 

175 ) 
70 ~ 

Muvakkat 
Teminat 

(Lira) 
4850 
3390 

3123,75 

Eksiltme 
Tarihi 

9-12-35 
10-12-35 

ll.12~5 

1-5226 



SAYJFA 

Aı ı.t{aı-a Levazım An1ırliği Sa un 

Alma Komisvonu ilanları 
İLAN 

1 - Turnenin bayramıç civarında bulunan kıtaatm ıhtıyacı olan 
165 ton unun kapalı zarfla alınacağı lı, kkında :ıan edilip yevmi iha-

lesinde talibi çrkmadıgından yeniden l.apalr zarfla kırdrnmıya ko. 
nuldugu. 

2 - Beher kilosuna biçılen eder 14 kuruş 50 santim ıhalesi 3.12. 
P35 tarihinde saat 14 de bayramiç türnı-ıı satın alma komisyonunda 
yıı.pılacagı 

3 - Un t."vsafı bır evelce ılan edilcr: unun şerait ve evsafıııın 
aynıdır. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. iıncü nıaddelerine 
göre istenilen vesaikle muvakkat temırat tutarı olan 1795 liranın 
ihale saatın.a kadar komisyonumuza teslimi ( 3355) 1-Sl 59 

İLAN 
1 - Safranbolu pıyade alayının ihtiyacı ıçın kapalı ;:arf usulu 

ile 120.000 kilo un münak&saya konulmuştur. 
2 - EJksiltmesi 29./2.teş./1935 günü sruıt on lıeşte s .. franbolu 

belediye binasında askeri satın alma lromısyonu tarafından yapr
lnca.ktır. 

3 - Eksıltmeye konulan unun mecmu tutarı 21,000 lira olup te
minatı muvakkatesi 1575 liradır. 

4 - Alınacak olan unun evsaf ve taksit müddetleri Ankcıra le· 
var.ım timirliği satın alma komisyonuda hcrgün görülebilir. (3411 J 

1-5256 
İLAN 

Balıkesır garnızon kıtaatı için 400 ton un c; ki talibı nam ve he. 
&abına kapalı zarf usu1ü ile yeniden eksiltmeye 6.12.1935 cuma giı 
nü saat on altıda Balıkesir askeri satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. Unun tahmin edilen bedeli 49000 lira ve muvakkat temi. 
natı 3675 liradır. Talipler şartnameyi Balrkesirdc satm alma ko
ınisyonunda ihale giıniıne kadar hergiın görebilirler. Teklif mek
tuplarını ihale saatından bir saat evel makbuz mukabilinde Balı
kesirde askeri satın alma komisyonuna verm leri. (3407) 1-5255 

lLAN 
1 - Ezine garnizonunun ihtiyacı oı n 220 ton unun kapalı zarf

la alınacağı hakkında ilan edilip yevmı ihalesinde talibi ~ıkmadı. 
ğından yeniden kapalı zarfla alınacağı kırdırmaya konulduğu. 

2 - Beher kilosuna biçilen eder 14 kuruş 50 santim ihalesi 
2-12.935 tarihinde saat on dörtte Bayramiç tümen atın alma komis· 
yonu binasında yapılacağı. 

3 - Unun şerait ve ev afı bir evci ilan edılen unun eıaıt ve 
evsafının aynıdır. 

4 - Eksiltmeye gıreceklerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. iınciı 
maddelerine gore istenilen vesaikle muvakkat teminat tutarı olan 
2310 liranın ihale aatına kadar kom;svonumuza teslimi. (3356) 

1-5160 

Turnenin lıayramiç garnizonu civ.:ırında bulunan kıtaatrn ihtı

yacı olan 176 ton unun kapalı zarfla a!ınacagı hakkında ilan edil. 
mi ve yevmi ihalesine i tiratı; eder t·,Jibi çıkmadıgmdan yen· den 
kapalı zarfla kırdırmaya konulduğu. 

2 - Beher kilosuna biçilen eder 14 kuruş 50 santim iha'esı 4-12-
935 tarihinde saat 14 de bar·rniç tünıen satın alma komısyonu bı. 
nasında yapılacağı. 

3 - Un evsafı bir eve! ilan edıle1& unun dynıdır 
4 - Taliplerin 2490 numaro\ı kanunun 2. 3. uncu maddelerine 

göre istenilen vesaikle muvakkat teminat tutarı olan l 914 liranın 
ihale saatrna karlar komisyonumuza tf't.timi. (331\7) t-5161 

İLAN 1 1 - Bolu aııkeri ihtiyacı ıçın 
alınacak olan 9-'998 kilo un ka
palı zarfla f'k!liltmeye onulmuş
tur. 

n karu Bt•lt•cti)t~ Hc·i.,li~i 1 
tlfcnfarı 

2 - İhale i 30.11.1935 cumar. 
tcsi gUnü saat J4 de a keıi karar. 
&filı binasında yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 
15199 lira 68 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminıltr 1140 
llrııdır. 

5 - Şartn.unesi hergün ko 
rniıyonda ı:örUlebilir. 

6 - ı~tr.klilerin kanuni ika· 
metgflh veofıkalarmı da koymuş 
oldukları tuılde usulüne göre 
yapacakları kapalı zarflan ihale 
gUnU saat ona kadar komisyona 
vermeleri. (3. fi9) 1-5184 

Bergamadaki kıtalar ıh ti yacı 
için şartnamesinde vazıh evsaf. 
ta ve 25400 lira bedel tahmin c.. 
dilen 508.000 kilo arpa satın ah. 
nacaktır 

2 - Şartnamesi Bergam.ıcla 
Uzun çarşıda satın alma komis. 
yonunda verilir 

3 - f;:kı;ıltme 20/2.t ş. 93c; 
çarşamba ~oii 'inat ondıı vapı 

lacaktır 
4 - Muvakkat temınat 90S 

Jiradn . (321iR} 1-5023 

11.AN 
- Beı gamadaki lntc !ar ıh. 

uyucı icin , artnamcsincle yazılr 
ev afta ve 46500 lira bedel tah
min edilm 310.000 kilo urı ııatm 
ahnacakt ır 

2 - Şartndmesı Herg.:ımacla 
U:ı:uıı çar • ia at n alma komis 
yonundan verilir 

3 - Ek ıltme .w 2.t~". 935 
m:tdc1ede v ıılı komisvonda kcı 
pah zarf! av oı accıktır 

4 -- Muva~ı.at teminat 3487 
lira co kurustıır (3270) 1 5024 

fashih 
11 YJ. t rıh v • 5138 num<ı· 

.alı Ulu g etesi ıin 7 inci !kl. 

vı' ın 3 ve 4 iinciı ütunlt'.-
rrn inti<.ar ed n Ank ra icra 
laire ı ,uyd m l"'·ul satıs me. 
mı 1 "la a· 1 ılan n 3 ünciı 

m il 1 ·" ı kı JQ-12.<)35 olacak 
ik ı c; hven P -1Z-93'i ve 6 rncı 
ma \de indel{ı 3. 1.035 olacak 
iken za y:tnlıs ıkla 9.l.CJ35 ya. 

olO ı nc1"n yanlı lıga ma· 
h. 1 1'11:tm k i ere t. shih olu 
r 

Başı bo'l t ulıınup 1svıcn. ha 
nma te lim edilen beş m rken, 
iki öküz ve bir ineğin o, b"Ş 
gün zarfınd ı sahipleri çıhmat1ı. 
ğı takdirde "'~tılaca\.:t1r. ı~t klı. 
!erin 2.12.1935 pazarte i •unu 
aat sekizr!~ mezb:ıha civarında. 

ki memura ınl\rac" t ç\ lemeleri. 
(339 .. ı ı. :;211 

.. ·~ Y..:w:~ .. :"..::WO:"' 
.. ... • • .... • .. • 4 • ~ 

Milh Mi1ılufou \ t>knldt 
~:uınulınu Kumi .. ,oııu 

1 lfın la rı 

B1L1T 
Hı çilen ederi 1760 hnı olaıı 

altı kalem ambahıi malzemeşi 
açık eksiltme ile atın alınacak

tır. Eksiltme 26 ikinci teşrin -
935 alı günü aat 11 de M. M. 

V. satın alma Ko da yapılacak. 
ur. Eksiluneye girecekler 132 
liralık ilok tnanc par.ası mektup 
veya makbuzlari le \Jirli\tte ;hale 
ııaatııida komisvonrla hulunmıı 
lan (3306l 1-5083 

MUGLA ASLİYE MAH
KEMESf NDEN: 

Mugla Evkaf İdare i Vekili 
Bekir Sıtkı tarafından Miiddci. 
aleyh Mugla eski evkaf Müdür
lerinden Neşet aleyhine ikame 
edilen (5410) lira (66) kuruş taz. 
minat davasını icra kılınmakta 
olan tahkikatında miıddeialey 
hin ikametgahı gayri muayyen 
bulundugunclan ktndi ine ilanen 
tebligat yapılmış gelmemiş ol
dugundan hakkındaki tahkikatın 
gıyaben icrasına ve gıyap kara
rmm ilanen tebliğine ve gelecek 
celse mahkemeye gelmc.ı ve ge. 
leccgini ve (5410) lira (66) kuru
şu M ugla evkaf idarısine l>orc. 
lu olup olmadıgını ve kaydı res
miye kar ı bir itirazını ve malı. 
kemey gel cegi gunii bildirmez 
ıse gıyabında tahkikat ve mu
hakemenin bitirilecegine ve bu 
scbel>de tahkikatında 7-1 l-93S 
persclT' c giınu s at 9 za talikı. 
ne karar veriJmis oldugundan ~. 
rıhi il:ınclan ıti ar n be glİn 7.ar. 
fmda cevap v\;rme i ve ycvmı 
muayyen me kürda Mugla tah
ki~·at hakimi huzurunda ispatı 
vücut eylemesi IU.ıumu ilan olu. 
nur 1 S2S3 

ULUS 

~J·:lr: k::;;.::r:::., •• u.: ..... ::I 
ilnı • \. ~ar .• 4 Hidiirliiğii Sntmalma ~· 

.., • • K . IJA 1 • 
Cebc:cı Ha tahane i Cilt, Saç. ~ ~· onu l onu an an •4 

Doktor 

Zührevi hastalıklar ~ MUHTELİF ELEKTRİK ' 
Miıtehassı t MALZEMESİ 

~· Balıkpazarında Polıs nokta.~: Tahmin edilen bedeli (70000) 

I
~ ı karşısında. ÇıkrıkçıJar yo· ~ hra olan yukarda yazılı malzeme 

kuşu alt !)aşındaki evinde, .• Askeri fabrikalar Umum Müdür. 
Hastalarını her '!Ün öğleden .• lüğü satın alma komisyonunca 
nnra kabul eder ~ 5 İlkkfinun 935 tarihinde perşem 

T('lefon · 3'i06 •. be günü saat ıs te kapalı zarf 
~~' ıle ihale edilecektir. Şartname 

Dr. TURGUT 
Cehccf H11'°tan<'!ıi Oı'"rııtfütl 

Hastalarm1 Adlıve ~ttravı 
- lt .. rsısında Havatf ıınartmnnın 

".la het S?lin t c; rlen 1 Q TB knd;u 
kahulP. haslamrıııtn 

Doktor 

Ali ~1aruf ( 1nvt~r 
DERİ. FlRENGJ Vli Bli:l.SO 
GUKI IJÔtı HASTA! IKl.ARJ 

M1JTgHASS1SI 

Tabakh ne caddesı ha rnda A 

tınta okak No 17 Hastaların 

hrrgUn 9 13 ve ı s.ıove kadıır 

ksthut edrı 

Yenı~chiı Mımar Kemalettin 
mektebi civarı, Ovonluk sokıık 

No. 12 miistakil he oda ve bahçe 
J-5214 

IJr. ı:eus·;,, 

Nasır ilacı 

l':n esk1 nasırları bile pek 
kısa hır zamanda taınamı:n ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi dcpoc;u: lııgiliz Kan
zuk ec.zaneı;ı. her eczanede bu
lunuı ciddt ve miiessir hir na
sır ilacıdır 

Herkesin begendtni• ucuz, 
gayet parlak ışık •.:eren ve 
ka le gibi dayan~n 
ampuliidfü. 

KALE ampulüdür. 
Yalnız bir <lcfa tccriılıc 

etmek k~fidir. 
Bu markayı heı 

(üç) lira (50) kuruş mukabilin
de komisyondan verilir. Talıple. 
rin muvakkat teminat olan (4750) 
lirayı havi teklif mektuplarmı 

mı:zklır günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerin1ekı vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyo. 
na müracatları. (3387) 1-5248 

Mobilyalı ev aranıyor 
Y cniş_ehirde 2 ila 4 oda olmak 

uzerc mobilyalı ve bütiin konforu 
haiıı: ev aranıyor. Ankara Posta 
kutusu fj7 numaraya malll'1lat 
verilmesi. Telefon: 2628 

1-SZZO 

1 oplmıu·•I•· f .. ıunluıl IA. 
\ az1111 nıirlii!i '°\,ıfm 

\ lmu Kcmıİ!'oi.)OllU 

liiinlurı 

İLAN 

1 farbiyc ve merbutu okullar 
içın 91 ton koyun eti ve 22 ton 
ığır eti 27-11.935 çar amba gu

nü saat ıs de Tophanede satın. 
alma komisyonunda kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. Hep
sinin tahmin bedeli 45260 lira. 
dır. tık teminatı 3394 lira 'iO ku. 
ru:;tuı. Şartnamesi her gün ko
misvonda gciri.ilebilır. fsteklile
rın kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
sııat evvel komisyona vermeleri 

(69'i9) 1-508'\ 

Piyano aranıyor 

İyi hır pıyano olupta 7 ay kı. 
ralamak ıstiyenlerin 3196 No: 
ya telefon etme eri. 1-'i243 

Kiralık apartıman 

Cımkaya c.ıddesinde ~ankö k 
karsısında yuıi yapılan altışar 
odalı apartımanın iıç katı da ı. 
kanun başından kiraltıktır. Saat 
15 <len sonra Reledive karşısın. 
ela Mermerci zade hanımla doık 
tor Bay Hikmete miinıcaat . 

1-5249 

KA \ ' iP AH \NJ\'OH 

Kardeşim Ta,..kentli Ha':lan 
Süleyman oğlu Bcymez Revgeni 
kaybettim. Anyonun. Y~rini 
~ilen ~arsa i~sanlr~ namına aşa
gıdakı arlresıme bıldirsin: 

fhrahim Bizrogov 
Keles Kolyo7., Gizil Yuldw: 

Ta kent • S. S. C. B. 
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Şo. e ve l{öı rü eı· • • 

İstekli çı adıgından dolayı ihalesı y.ıpılmamış oları To'cat 
Vilayetinde Nık ar_ Reşadiye yolunda 21.500 lira k ıf bed Ilı lıc
tonamıe "Fadlı" kopru ü ınşaatmın kapalı zarf u ulıle e csıltm sı 
6-12-935 tarihli cuma günü at (16) da Nafra V k lt-•i Şose ve 
Köpnıler Rciı:;liğı ek iltme komısyonu od:ısında de ,ışik şartlarla 
yapılacaktır 

Eksiltme şartnamesı ve buna muteferrı dıgcr evr (108 ') ku-
ruş mukabilinde şose ve Köpruler Re'c;liginden alınabilir 

Muvakkat teminat 1612.S liradır 
İsteklilerin yapmış oldukları islere alt vesıkaları ıhaJeden ıı 

az Uç gün evvel göstererek Nafıa Veık.ıletinden ehliyet ve.sıkası .ıl. 
maları Hizımdır. 

Teklif mektuplarının 6.l 2·93'i tarıhh cuma günü saat (15) e 
kadar Ankarada Şose ve Kopruler Rl"isligine v.edl~si lazımdır 

(3383) 1-5246 
----~~~~------~------~--__;. ____ _ 

Ank:tra llhaYh2-ıı (an: 
Bedeli muhamrnenesi 72i lira 67 kuruştan 1baret bulunan Em

niyet abidesinde yapılacak olan baraka açılı: eksiltmeye konul
must ur. 2.12.1935 pazartesi güniı aat 15 le kesim ihalesi yapıla.. 
caktır. İsteklilerin 55 liralık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile aynı giinde encümenı daimiye gelmeleri 
ve buna aid şartnameyi gönnek için hergün Nafıa Müdürlüğüne 
müracaat edilmeleri iHin olunur. (3372) l-5186 

Bas ıı gent-al c li rt.\k törlü~ ·· ndeıı: 
23 Diyametı kondansatörlü hır fotoğraf büyültme makınesı a.. 

cele pazarlıkla satın alınacaktır. İş acele olduğu için kullanılmış 
makine dahi pazarlığa sokulalJilir Sadece makinenin eksiği olma.. 
"?ası. hemen teslim edilecek bir halde bulunması şarttır. İsteklilc
rın 20.11.1935 gününe kadar makine kataloğlarını Genel direktörtu
i!un viliiyetler evindeki satın alma komisyonuna göndermeleri 

(3378) 1~5188 

Aıılcara va iliğiıı,Jen: 
1 - İlk okullara iiÇtk el:sılttne ıle 800 tane yoklama ve ınıf 

d fterleri bastırılacaktır. 
2 - Bu defterlerin oranlanan degeri (750) liradır. 
3 - Bu defterlerin ihalesi vilayet konagında il sürel komi yo

nu iıyeleri öniinde 2811.1935 perşembe günü saat 15 de yapılacakı 
tır 

4 - Talipler oranlanan bedelınm yi:ı~de 7,S olan 56 lira 13 ku
ruş teminatı muvakikateyi bir gün eve! Ankara ozel sağış direktör
lugu veznesine yatırmış bulunacaklardır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler hergiın Ankara Kültür l>i· 
rektörlüğüne müracaat edebileceklerdir. (3405) 1-5258 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

Sanatlar mektebi muhasebecısi Cevat ve kayın biraderi Ahmet 
aleyhlerine Balanın köseli kariyesinden türk oğlu Ahmet tarafın.. 
dan açılan 30 liralık alacak davasının ıcra kılınan mahkemesi neti
cesinde 30 liranın tahsiline kabili temyiz olmak üzere 18.10.1935 
tarıhinde karar verilmiş olduğundan bir hafta zarfında temyiz 
edilmek lizcre mahkeme kalemine müracaat etmeniz, aksi takdird~ 
kesbi katiyet edece~i ılancn tebli~ olunur. 1-5254 

afıa Vekileti 
Şo ·t· v•· köprüler rci lioiıuJen: 

l tc:kli çıkmadığın<lan dolayı ihalesi yapılmamış olan An'!rora 
VHayetinde Çubuk kasabası içinde 12.500 lira keşif bedelll beton
arme Çubuk köprü ü inşaatının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
6-12-935 tarihli cuma günü saat (16) da Nafıa Vekileti gosc ye 
köprüler Reısliği eksiltme komisyonu odasında değişik şartlarla 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (62.5) ltu
t"UJ mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 937.5 liradır. 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları ihaleden en az 

üç gün evvel göstererek Nafı~ Vekaletinden ehliyet vesika ı alm
mc1sı Jazımdrr. 

Teklif mektuplarının 6.12.935 tarihli cuma günü aat 15 e ka... 
daı Ankarachı Şo~e ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

- e g 

(3384) 1-524' 

yerde araym•'7 

Ekonomik. srhhi, ucuz, heı yerde yanar. Sipariş kabul yer; 

ZAYl 
Ankarc1 UraymclLın aldıgırıı 

352 Bisiklet numaramı kaybet
tim yenisini alacağımdan eski i. 
nin hükmii yoktur. 

İsmail oğlu Salih 

. <~ 

lmtıyaı sahıbı ve lia>1llu l 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Um•ımi neşriyatı idare eden 
\'a.ır Jjltrı MlldürU N ıhı 
BAYDAR 

Çankırı cad<lesi c H annd .. 

Ulrı~ 8uıntevind11 ba ılnıı • 
tll. 

-
[ 

Ban a. ·ı 
'\ ı ., ı rncr ·ı-ı s tı ı hr . " 

l"'IIJ'H# i ay.' • 
SiNEMALAR 

BU G . ı ti GECE 
• • 11 sonra Fransaya ığın< n bir 

Rsu kadmrmn aşkı, n fis ve heye
canlı bir film 

NATAŞA (Rus Aşkı) 
Alic Field Jean Toulmıt 
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