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IH Zl U H !\Ki 

Eger bir Jnilletin gençliği, JAZUll 

müddet, dıt fetihler için ha 
ırlarursa, eaer halktan, uzun 
üddet, yeni fetihler için fedak~r

J,k istenirse, nihayet, o gençlıge 
we halka bir h a r b bul~ li· 
111ın1 gelir. Çünki rejim kendi ele· 
ıram manhgmı oaun üstüne kur 
ııınuftur. 

Fak.at kendi devam ınantıkla .. 
rmı bunun tamtersi bir vazife Üs· 
tüne kuran ~jimler de vardır. 
Bunlar yalnız., halk yığınlarına 
kar!t teahhüd ettikleri sükun ve 
uvenliği korumaktan mesuldur • 

laı-. Ancak bunların ordu itleriyle 
ğraıan bakanlıklarına M i l 1 1 

M \İ d a fa a adı verilebilir. Bi· 
zimki bu sonuncular arasındadır. 

İlk mekteblerden Üniversiteye 
kadar türk gençliğinin okumakta 
olduğu bütün kitbları, hiç çekin· 
meksizin her milletin diline tercÜ· 
ııne ettir:biliriz. Çünkü bu ikitab • 
larm hiç bir satumda bi~ ba~ka 
ı::nillete kar§ı taarruz telkm edıl • 
mez · ne osmanlı imparatorluğu • 
nun 'kaybettiği toprakları geri al· 
maktan, ne de yeni fetihlerden 
bahsedilmez. Bütün milli hedef • 
!er, Türkiye sınırları ile çevrilmit 
'tir. Silah, yalnız, devlet kuvve~I«: 
rmin elindedir. Gençler, aıkerhgı, 

ncak, kanunun gösterdiği yaıta 
e ordu aaflarmda öğrenir. Daha 

türk ocakları yatarken, Büyük 
ef, türk nuyonalizminin. ana 

Uıatlarını uki ifratların hepsmden 
rrtmııtrr. Türkiye sınırları dışın. 

n hertürlü t a h r i k var 
ıdi de yasak edilmit değildiı: 
Gençligin politika terbiyesi. bu 
llcelnaeyi onun batırma bile getir· 
ııniycceık baknndan lttırulmuftur. 
lfla}ka milletlerin iılerine karıt 
maıma.k titizliği, baıkalarını ken 
dı itimiı.e karıttınnamak luskanç
htı ile bir nisbettedir. 

Çünkü üıtüıte on bq yıl harb 
sczlrk yüzünü bu millet, asırlar -
danberi, yalnız cumuriyet devrin • 
de gönnüttür. Ve kendi barıtmı 
dünya milletlerinin, istisna.sız, hep
ıainden daha pahalı aatm almıthr. 
Barıım sade kendisi için değil, 
ıınutlak olarak, bütün milletler 
ıç.İn değeri ne olduğunu bilir: ln -
1anlığın, harbm zaruri olduğu :za. 
ıınanlardan çok ileriye gittiği kanı-

mda da NJnİmidir. 
Eğer, kendi bahtiyarlık ve gü· 

•eninden baıka hiç bir teY düşün· 
ııniyen böyle bir milletin, yarın 
çm veya her hangi bir gün iç"n, 

fU •eya herhangi bir millete karş1 
i.dılike olarak gösterilmeye 1calk1-
ıldığı görülürse, buna şaşma 

ıınaık değil, fakat bunun hesablı 
bir t a h r i k olduğunu düşün -
ımemek elden gelmez. Türkiye ken
disiyle uzak yakın temasta bulu 
nan devletlerin hepsi için ancak, 
bar emniyet dayancıdır. Onun bu
tün tefebbüalerinde, sade, kendini 
bu bakımdan her gün daha sağ 
lam inancalar altına almaktan gay-

ı hiç bir hedef görmemek doğı-u 
lur. 

Bize bu dütüncelerimizi tek 
rar ettiren tahrik yazılarının kim
lerden ve nasıl ıeldiğini yazarak, 
ınüoakqa kapısı açmak niyetinde 
deailiz. fakat hiç kimseyi rahat -
ız etmiyenin, en tabii ve en basit 
akkı kimse tarafından rahatsız 

edilmemek olduğunu söylemekten 
de kendimİ7.İ alamayız. 

F. R.ATAY 

Çağrı 

amutu\ Arzuhal Encümeni bu· 
n saat oı;da tcıplamu;ağmdan aza 

f nn gelınelcn 

• 

" on lıaberler iicüııl·Ü . 
sayia11ıızdadı1·. 

Adımıı, andımı:ıdırr 

TATVRKO 
iLTiFATl 

- 1~1'\ 01"1 H RBt 

Diinlıii •ayımızda, Anlrarada 
bulunan bur.alıl1ırla, Burıtulan ,... 
tiıenlerin ilk biiyiilr toplantıları 
nı "Uludağ ıeceıi'' aJı altında, 
Halkevinde yaptıklarını yazmCftılt. 
8u arada, toplantıyı himaye etlen. 

aka le kimin elinde 

İtalyan tayyareleri Dagabura iki bin 
be yüz boınba attılar 

Londra, 26 ( A. 

A .) - Röyter a 

janıından: Salahi 
:yetli bir habet ,ah 
İyeti, Röyter ajan 
ıi'nin Acfüababa' 
dalci muhabirin 
'Makallc ~ehrinin 

alın yaz.ısı bir tera 
2i kefesinde atla .. 
nır vaziyette , · ' ı 

iunu soylemiştir 
Buna karıı ual 
yanlar da habcfl 
gibi şimal ce~1h .. 
sinde muulf o) .. 
duklarını ve M • 
kaile içiıı yakın bn 
telılikenin tama • 

men ortadan kalk 
tıgını hildiriyorlaı 

Royter •Jan11n•n 
Adiaababadalcı mu- Da6abur yaltınında bir ilah ve cephane depo~u 

Uollreuındeki "Uludağ geceı11" nde11 

iki BÖrünüş 

Ekonomi Bakanımız B. Celal Ba 
yar'ın imza•iyle, Büyük Atatürk'e 
orada bulunanların saygı ve •egi. 
leri telgrafla ar:r.edilrniıti. Atatıirk, 
gençliğin bu içten gelen te:r.ahü 
l'.iindett mütehanis olmuflar v e 
lrenJiler.f n,. .1/tilatta bulunrn...ıar. 
dır. 

habirı , ıh.bet dc\•rıy"''erinin Makııılle et
rafındalci İperler arkaaınc1a, her an ital· 
yan müfrezelerinin çıkmasını be'lcledik • 
lerini bildirmektedir. Her iki taraf d. 
hayatlarını hiçe nymakt11dır 

Royter ajanıının İtalyan şimal ordu· 

ları nezdind ki muhabiri, Makalle bölge 
sinde uç gün süren muharebe hak\rn·.f 
aşagıdalo tafsilatı vermektedir: 

Raa K aııa'nın kıı·k bin kadaı neferle 
Mal< ilenin virmı kilometre kadal" batı 

ınd T ... ıı 

'' Tlıı ~ .. Ull 

yan kumandanlığı bu kuvvetleri k .ışa t' . 
rak kati bir harba tutu mak üzere İtal -
van kuvvetleri göndermittir. 

Maka11enin batılfna giden bu ku\"V<'t 
lcı . çabucak düııınanı bulmutlar ve onun· 
la temas etmişlerdir. Ras Kana tek ça • 
renin ilerliyen bu italyan kuvvetleriru Çt!· 

vinnek olduğunu görömüt ve ordular 

na. İtalyanları göğüs göğüıe bİf' ıavaıl ı 

yoketmek İ~İn emir vennittir. İyah 

ömleklilcı 21 sonkanunda bütun • ıı n 

(Sonu 3. ıincu t1ay/o40) 

l)il azıla ı Y e11.i Sıv~~ 
saylavııııız 

H( O't UlRJ..1(;1 1J . lı. 

l~\:U.ol. 
E~ I~ 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

Bot olan Sıvaı aaylavhğına parti
mizce aday gösterilen emekli Gene· 
:r&ll Akif Oztekin oy birliğiyle seçil· 

mi.tir. 

'l't_.oris·int• goı-t· 'fii rkçt•dt• işaı·t•tt· 

aravan . (•zltar ÜzPrİıu~ ltir aualiz 
H. 

---·--~ 

l l~T\YH\ 

ECI '1 n .\~L \J u 

eci11ı süku 11 
> 

içinde yapılıyor 
Atina, 26 (A.A.) - Atina ajanıı b 

diriyor: Muntazam bir ıurette baflıy ıı 

ıeçim memleketin her tarafında tan. ı,:, 

aükun İçinde cereyan etmektedir. 
Meııaje d' Aten gazetesi. intihabat 

hakkında §U aatırları yazıyor : 

·· Kemiyet ve otoriteleri başka başk.ı. 

(Sonu 3. üncü •aylada) 

[Dün ifaret ıöz.lerinden "Bu" 
ıözüniin analizini yapmııtık. Bu 

gün Je ''Şu" sözünün analizini 
11efreJiyoruz I· 

il. ~l 
Kelimenin etimolojik şekli şu· 

dur : 
( 1} ( 2 ) (J) 
Ug us ug 

( J) Uğ: ··Esas, sahip, Allah, e· 
fendi" anlamlariyle ana köktür. 

(2) Uı: Ana kök anlamını -0t-
dukça geniu bir sahada tecelli ve 

1 
tecessüm ettiren ektir. 
(Uğ uf uğuı) sözünde aua 

kök kendi"ini takip eden ve anla 
:-··············································· ........................... ··································· .... . 
~ . '. Bi~'·lıoff . . . . . . . . 
. . . . ·tt}Jt• ith~f f'diyor: 

'J"iirl.· tlmıtlw·ınw 

RAsın . . . . . 
~ . . . . . . . . . . Kitaltm ı;;oımnda ~111111 oku~ o ruz: ~ 

--Hu kitaln ~nnun için yazd;ıtı ki: : . . . 
llıt~atımıu cu dt•ğerJi iiç yılı "'a.~dığ1111 Tiirki~t·clt·ki ikarıı..ıim • 

~ıra .. nula #(Ctrdiildı·rhu v.- anla •ltklarnnla. qh .. t·ıı lwı.alıla ... -
rııuk i~tt·tliııı: .. 

Tiirki)e
0

dt• oluıı lıikui aut·uk f1arça part:a öğrt·ııdiklt•ıi wııı 
bundaki bii) iikliiğiiu. mammnı H' zarurt·tiu (·ahili ka1 1111.., oh:n

: Jarm hil~i](•rini ,.e ka, ra) ı!Oolm· ı m tamumlarnuk i-.t•·dina; · 

~ ·Tiirk millı·tiıu- olau suHtmtla .. f•,ginw hir ,ı,.Jil ~f9"'tt'rn ... k İ"'· 
~ tdt·im. •• : 

L .. ~.~~~:~.~·.~~~~ .. ~~~~-.. ~~~~:.::~ .. ~~·-~riku!Ooı rtu ı•ek ~ akmdu ha-:1.) acaktu·. ~ 
·····················•>··-··············································. 

mmı oldukça geoit bir sahada le~ 
celli ettiren ekle kaynatarak (uı) 
sözü vücuda gelir. (Uı) eski me
tinlerin pek çoğunda (iıte) ve 
(şu) anlamında olarak mevcuttur. 

Örnek -0larak şu beyitleri ahyo 
ruz: 

/Jfılbıılem uş ote0eldını dıJ<lc ıuell, tJf 

dutagc/diıu 

Bıırıcla 111ıışkıi111 sacageldım, giyikeın 

otlagım aııdt' 

Yunu Emre 
Gc11< ı. rıı lıam bl•mm ben u , aynı syaıı 

bcmın ben ~ 
Geı•herı kiirı bemm beıı ~· bahrs ve 

kfına ıgmazenı 

Nesimt 

Hatta (ifte) sözünü, bu (u§) ile 
(ta) den mürekkep olarak, ( uf ta) 
ıeklinde kullanırlar: 

K af ile A rıka bemm. ah ı/r sakkı; be-

nım 

Cıimle<ie11 lıakk~ be11wı, uşta tanık ıeı 

cihat 
Nesımi 

(3) Uğ: Ana kök anlamının ol 
dukça geni! bir sahada tecelli ve 
teceaaümi.ini.i tayin ve ifade eden 
ektir. 
(Uğ Uf uğ Uğuıuğ) : 

ana kök kendisinden sonra gelen 
elemanla kaynaşarak ve baştaki 
vokal ile sondaki ( ğ) de düıerek 
SOR fonetik ve morfolojik şeklini 
almıştır: ŞU. 
ŞU: "Esas, sahip, Allah, efendi" 

anlllmlarını oldukça gen~ bir sa 

(So,.., 2. i'1ci ••vlaJa) 

.. 
Herye de 5 I< • 

J ıkr« 

Mantık 
Kay:r.er youta ı cmca'ya ftlınt""' 

üzere Kiel' den ayı ıldıfı .. rada. 
''- Biz, toprağm b..ızuyuz. Dünya 
milletlerini medenıreıtirmek içıu 
yaratıldık!" diyordu. K.ayz.er m 
bu, ve ona benzer nutuklarım Re.ı 
di milleti 2 milyon ölü, ve 7 ,5 nui 
yon yaralı ile öderniftİr. 

:Şimdiki Tejimin ıeflerinden 

Göbel• İ•e, galiba yeni alman tay 
yare/erinden veya toplarınau.ı 
bahsettiği sırada,·· Eger. ~ < 

gün bizi havadan bomba ile ıu.:
denileıtirmeğe kalkııanlar olurS<ıL 
onlara kartı koymak için silahla 
myoruz!" diyor. 

O•manlı İmparatorLusuna l«M"f« 
taarruz mantığı, lsa'nın din ·nıdeıı 
olanları, Muhammed'in dininden 
olanların elinden kurtarmaktı. bu 
yüzden l•a veya MuhammeJ, İkı
•İ de, ümmet/erinden milyonlarca 
••nı kaybettiler. Mujiklerini e Hm 

gibi bifen far, o•manlı ortodo.H• 
/arından bir tekinin burnu lıana
ma•ına victlan dayanığı göster~ 
mezeli. 

Milletlerin kendilerinin ve bof.. 
kalarımn medeniyetlerine lıar•• 
kanaatleri tuhaf hr. Beyaz amerı 
kalı, sarı japonla bir tramc>ay cucı 
ba•ına binmez.. Jngilizlerin -""'" 
mqhurdur: "Zenciler Calaiı' d~ 
baılar !'' zenciler İ•e, bey a : r 

bir Cengil yırtıcmndan pelı cu CIJ'1 

Tırlar. Amerika yerlilerinin nuli 
ni, pek iyi büir•iniz, ne zehirli yt· 
lanlar, ne kaplan, ne Je sırflanllll" 
bitirmiıtir. 

Maatteenüf 1 medenüqtirme M 
reketinin bcqında hiç bir yere a..i 
ver•ite hocalan gitmeı : A•lcttm 
arlıa.ınclan, tiiccar onl- ~ 
düzüliir. Onlar için Ü~ metl..;.. 
lqme, alcnteri liatının orllfı ti• 
meldir. 

Amerikan Cumur Rem tlilıfe
törlüklere hücum ettiği valıit, .,.. 
rupalı milletlerden birfofu, ba n• 
zaket•İzliğe kızdılar: "Her mil
leti kendi rejimi ile rahat bırak
malıdır!'' diyorlar. Acaba her mH· 
leti lıendi medeniyeti ile rahat bı
rakmalrda da aynı mantılı lnı1111• 
ti yok mudur? M-

ğral nın 
aldırıldı 

B. Etem A.iralının ceno:ae ala,,. 
Maliye Vekilimiz B. Fuad Ajralı•ma 

babaıı B. Etem Ağrah'nm ölümüui , 
dünkü .ayımızda, acı duyarak, haber """° 
mittik. B. Ağrahnın cenazesi, dün öğte 
üzeri, Hacrbayram'cla namazı kılı~ 
törenle ~beci mezarlığına gÖtfü-ü\mit
tür. Maliye Vekilimizin duydug..ı teeuü

re ittirak edenlere ya · dı iirı teıeklriir 
mektubunu aynen koyuyoruz: 

Babamın ölümü münasebetiyle ~e. 
rek cena2e töreninde buhınm,ıl< Mtf•ın 
nu gôıteı'en gerek yazı ile du~ duğilHI 
acıya İ!tİr:ık eden sayın dostlRrl'ı ·~ 
ran saygılarımın an.rnR "R.r.etenİ7.in d,.... 
laletioi ı-ica ederim. Maliye Vekiai 

Fuad Ainıılıı 



ll lfA 

Türk edebiyatı antoıo;· i 
BugUnku ıurk. edebıyan hak

IBda kısa Ye toplu bır malflmat 
tfcrecek riıritçc hır antolojımiz 
yoktur 
Twkçcyı ~ çok bılcn yabancı

Ml'ID bile ~ime bugünku cdebiya 
aanızın orneklerle şemasını çıze
celt hır eser vercmıyecek vaziyette 
Wunurken, turk edebiyatının 

:memlekctımızın sınırlarım aşama 

masına şapak yersız olur. 
Esk.ı edebıyatımız gerçı zengın

dı Faka\, bugiın kısmen oliı bir 
dilin koyııunda yatan bu zengin
lıklerin. yabancı bir dile çevriliş
len sırasında degcrlennin en bü
yük~ ruhunu kaybetmeme
lerine imkan yoktur. Çünkü bu 
edcbıyat zihin ve ruh haletlerinin 
iladeaı olmaktan zıyade en fazla 
fdül hünerlerine ehemiyet ver· 
.... tı. Şekil (fonne), tercümede 

• muıbafua edilebilen şey ol-
4qauna göre, divan edebiyatımJ

bafka dillere çevrilmit örnek-
. yle. türk ,clcblyatı üzerine ya

dilr.kaderi toplamıya imkin 
pektu ve bili da yoktur. Bizim 
e.at kıymetine inandığımız bu 
, •im carb ilemincc tanılma

blımMJDm sebebini burada a
•rıak l&zaadır. 

ıw.&Kyatwnuıda şekilden ruha. 
• ııbt• içe letAit hareketi uzun bir 
... Nbib deiilclir. Tercüme e
..... leak 'ewikt kıyemtler .iac, 
.....,w1.e 4llılha yeni yeni tett:Mıül ........... 

...._ yllMnc•lara ıürk ede
..,..._ anca CD yeni önıeklc-

ftyM ~ bir fayda bek
liyebiliris. 
Kdebiya1mıUI aınırlanmum dı

pMla ~ İfİllc, tabiidir ki 
Yıırilıılr gn •illeriyle ima birer 
türk edebiyeu antolojisi vücuda 
ıctinnekle 1-flarnmr en doğru ha
Nlret olwdu. 
Baım Geael Dirdrtörlüğü, ışte 
liuum ve ihtiyacı dilfünmiit ve 
adım olarak, framm diliyle kü

ök bir türk antolojisi haZ'lt'lata
k neşrc1111ıiftir. 
Antbologıe deı ecnvaıns turca 

4'•.JOW'd'hai, bugünldl edebiyatı· 
IDISID en tanmm1f imzalan arasm· 

24 edibin mnhtelif yanlarını 
~ yazılanndan parçalan bir ara-

ya toplıyan buyuk kıtada 212 sa 
yıfahk çok temi% ve itinalı baml
mış guzel hır cserdır. 

Y azılarm başında muharrirleri 
hakkında kısa bir notıs de bulu
nan bu kitab, modem tiirk edebi
yatı hakkında toplu ve oz bır go
nı edınmck istiyen yabancı doet
larmuz ıçın mükemmel bır mater 

el olacaktır. 
Basım Dırektörliıkleri, her 

yerde, memleketi ziyaret eden 
abancı gazeteci ve edıblerın kol

tuklannı, bir süriı propaganda ese 
rı le doldururlar. Çogu okunma
dan bir köşeye atılan bu eserler 
ıçindc, bir edebiyat antolojisinin 
ne kadar daha fazla dikkat ve ali 
kayı çekecegi ve yolculugun dö
nüş kısmında ne kadar zevkle o
kunacağı kolayca tasarlanabilir. 

Bu antolojinın seçiş metodu ü
zerinde burada münatrqaya giri-
teeek dqiliz. Edebiyat kadar nis
bi zevk ve kanaatlerin biribirinı 
tutmaz hükümlerir.e tibi olan bir 
başka çalışma sahası bulamıyaca

ğmuza göre. hiç bir antolojinin. 
hedtesin nazannda tam ve ekaik
siı: telakıki edihneaini bekliyemc
yiı:. Fakat turası da muhakkaktır 
ki, takib ettiği usul ve zevk ölçü
sü ne oluna olsun. bir antoloji, 
hususiyle yabancı bir dille yaban
cılara bitab ettiği zaman daima 
fa}'dalıdır. 

Bu itibarla, bu kadar degerli bir 
eacrin meydana gelmesini temin 
etmiş olan Basın Genel Direktör
lügü, bu teşebbüsiyle yalnızken
di propaganda malzemesini zen-
gınleştİrmif olmakla kalmamış, 
aynı zamanda bütün memleket 
hesabına eksigi duyulan bir ihti
yaca karşılık vermiştir. Aynı ese
rin ingilizce, almanca. italyanca 
metinlerini de gônneyi diliyelim. 

!". NABi 

Muhakemede olan 
memurlar 

lıten el çektirilen wa.r. mu
hakemeleri neticelenmed- a.ir ... ta· 
yia edilip edilemi7ecelderi Finans ba
kaalıimca iacelenmelrteclir. 

u .. , un Di azıları 
(a.pJ İAcİ.My# .. J 

da teceHi •e teceMWD ettiren 
Wr .ndür . .Banan .Uje Yeya obje
Je ...um bi&e belli edilmi1erek 
•-=i1le _. mahiyette b1-
m blm" •betı da WJJeD bir .., ............. ~. 

lle1: 1. - a. kette Tift. leb- . 
pleriade epiyce detiıiklik .... 

• Ea eeki, erijine - ,.. teldi 
,.,) tur. Bu(.,) ile (6a) birlqe,.,..J lulrjuu ahr ki (İfl*) 

.... baradaa sılmut ıörüaür [1]. 
Lrpz Wııısninde (0..) '"Bat-

8-t lehçeeiade ( Op) tekilleri ba 
• jiaal tekle - ,.... .aderdir. 

ilö ·-....... (. - ı) deiifi-
. •Jm~ftaal .. len 

L!- -•-- !L! '-- ---===-~.... u.... ... --- araRllUll-----~· Çoftf lellseli••e .._ wcl.. o-
lu.il ( .,,.., ) 'ff ( sİJIGH) kelime
leri .......... . .-men- ıöre, 

çek (ifh),.,... •• [2]. 
ita•• Ye Beflaut lelacelerinde 

,,.,) teldi de Yanbr ki Çajrtay-
•• ..an O.awnlı metialerin

,..._ <ıelJ .... ,...... Ka. 
m " S.tlmrt lehçelerinde ( •) 
,.... daiars ( •) kullaml•s'• -

• (,.l) ... (,.I) telülleri de 
(,.)ile (o) - ~iaden 
..........., [3]. Yakutpcla -.... 
--+•ilı olan (-1) lkünün (. 

(J] Bu kelıme (ıfbu) baluiade 
allllhs eti ~elıtır 

(I] Bu 1ı..sı.ıeı ti• (ifbu) bab
--1• Mü11eektıt 
;itllıUGI: Tlrl ~.,. ,.. .. 

ol) diye ıieterilmeei de buna cle
lilet eder [4). Yakutçada (t) ol
macbğmclan bunun yerine ( •) kul
lamlmqtır. 

(Ş.), ( 111). ( o.ı), ( Ofll) (tol) 
Ye ( ,..l) kelimelerinin etimolojik 
fekillerini altalta yazarsak buola
nn birliii hemen. kendini ıösterir: 

(1) (2) (J) (4) 
Şu· Ug uş ug 
u, :µg uş 

Osu: og os 
Oşu:og + oş 
Şol: og oş og ol 
Şal: uc uş ug u1 

Soa iki kelimenin (3) ve (4) 
aUlllU'alı elemanlan doğnıdan 
dopuya (o) nun eeki tekli olan 
(ol) dan bqka bir ıey değil
dir [5). 

Not: 2. Türk lehçelerinde bu 
anlamları teyit eden fU kelimeler 
Y&rdD': 

1. I • Alamet. 
il. Ut El'an, henüz. 

ili. Şulalı Kendisi, ta kendi.i .. 
iV. Şa,i itte o, oradaki. 
V. Şa6anmalı Takip etmek, 

izini kovalamak. 
V 1. Sul-rınM Takip etmek. 

[ 4] Pelıarslri: Yakut Dili Lfı· 
K•ti . 

[5] "O" bahsine bakınız. 
1. Mukddemet-ül-Edep Leh· 
~ Osmani. 

il Di~ü Lugat ıt Türk. 
111 Radlol. iV. "Kazan lehçesi" 
iV RIMllol. iV ' Kazan le~ı 
V Ratllol. iV 'Kırgız lehçesi 
ı RNJol. JV .. Kır6J21~~esr 

• 
1 HABERLE 
alık Hruke lıl ri 
Balıke.'irde 

Balıkesir. 26 (A.A.) - Ayvalık halk

•İnden 60 kitilik bır arup Bahke•ir haJ. 

keYinin konuiu olarak huraya geldi. 

Aktam Parti tarahndan 100 lôtilik bir 

ziyafet. ıece de tehir kutubu tarafın • 

dan bir euYUe "enldi. AywabkWarın 

balkerinde verdikleri n yuzlera: halkın 

lıulundup maaamere pek muvaffaki -
yelli oldu. Konuklar busun Ayvalıga 

döndüler. 

Yüksek iktisat ve ticaret 
mektebi mezunlarının 

gezintisi 
Y tile.ele lktmat ve Ticaret mektebi 

mezunlanridan 40 lcifilik bir grup 
dün eaat dokuzda Taşbandan hare -
ket edip yaya olarak Keçiörene git ~ 
mitler. orada bir lusıru kırlarda, bir 
bnu gazinoda olmalt üzer~ öğle ye
megini yedikten aonra gene :>aya o
larak saat 13 . .30 da Çubuk baraJma 
hardtet etmitler ve çok eğlenceli bir 
tatil günu geçirdilcten sonra akpm 
llUlt yinnide yaya olarak fehtt dön
mü9lerdir 

Çocuk Esirgeme Kurwnu
nnn kutlama telgrafları 

Çocuk Eairseme kurumu ıreael 

merkni tarafından huırlanan ve 
sureti buauai:yede Viyaaada butın· 

lan bu çok zarif ve aiialü "Lükı" lrut· 
lama telıraf lıaiıdlan her tellftf 
merkezinde bulunmaktadır. Katlama 
telgrafmısm ı.u aüalü lılğwdla muha· 

tabauaa •erilmesini itteneaiz. telsraf 
münedde.miQ ... k~~ ''Lülı•'' 
kelimeaiai ya:amanıa ve telgra.f para· 
undan a:yrıca 15 kurut f az)a venne
aiz kafidir. Bu kipdlarm gelin ta· 
mamen :yurdmDum 7olıaul yavrala· 

rmm bakımma a:yrılmatbr. Kutlama 

telgi-afmızı bu aüalü kiiulla alan •a· 
hatabımııı:m fazla MViaç duyacaima 

ve aarafetiniııı:e hülrmeclecesane ıupbe

yolttur. 

VJI. iz Alim.et, emare, eaer, 
ısr. 

t.;E 
Not: 3. - Fransıacada İf&l'el aı 

fatı ve ifaret ı.amiri olarak kulla
nılan ( ce) sözü ile bunun türlu te
killeri, bizim ( fU) ile yakından 
ilgilidir. 

Bunu iyice gö.termek için, ilk 
önce bu framız sözleri hakkında 
framız etimolojisinin dediklerini 
burada kısaca toplıyahm: 

''I. Ce: (deiifmez uımir olaraJı) 
halk. latincninde [6} ''Ecce boc" 
tan gelmiftir. Eaki lrannua ıe
lıilleri .. ico'' ve "ice" tlir. Bu '•ice"
den 15 inci aırJa "ce" çılım.,tır. 
"Ça'' tabirinin Je IHqınJalıi voW 
eJehiyattan öncelıi devirde diif
mıİftiİT.,, 

''il. Ce, cet, cette, cea: hallı la.. 
tinceainde "ecce istum" don çılr. 

""'"'· E.Jıi han.ucatlalıi illı ıe
lıilleri "icest" ve '•ice1te'' llir. 14-
iiari aırda biitiin ba .öslerin bat
lannJaJri (i) uoltalleri Jiifmüftiir. 
12 nci aırda bu "icest'' ve 0 iceste" 
tahirleri, genel olaralı, •'icelui'' [7)-
7• w olan aahayı İfa'et eder. KIG
ü latinceJe "iste" ve '"ille" de 
W,,Wir (8]". 

Vll. Kamusu Tiirlrl: Türk Dili 
lfigati: Lehçei Tatarı . 

[6] Halk Latincesi (Jatın popu
laire ). klasik latincenin halk ağ
zında aldığı konuşma dili şeklinin 
adıdır. 

[1] Bu so:tün başındaki (ı) de 
onradan düşerek "celui • olmuş

tur 

(8] Oşcaı !IIoc~ 4ictıPIJRBıre 
etymfloııque qt !.a Janı•e !rMJ
çat&e 

Bolu a kt' in.it> ~az Türki. · - ,r;1111 

kur an tr;tıJ!lı'-W1t v~, ı 
Bolu. 26(A.A.) Dil• .aat 15 de 

Dr. Arif Yaman tarafmclaa halkevı 

aalonunda •enlen ae:hirli gazlar ve 
korunma çarelerme dall' konferanaa 
pek çok dinleyaci gebaqtar. Dr. Arif 
Yaman Ankarada açılan gaa kurau 
nu ikmal etmış buhmduiuradan. bu 
konferanal&rına bUDCiuı aoara her 
caunarteai simu halkevinde kura ~lr

liode verilmeaa. butiarı ogrtemen ve 
memurlann bu kuru de amlan ka 

rarlqbrdmıfbr. Kura oabet hafta aü 
recektir. Sonunda lıurı ıörenl• ha•• 

lıeblikesine l&artı korvnma luamiıyo 

na taraf.adan imtiha.a ..tilecelderdll'. 

Banua için zehirli ıaııı:lar ..,. konm

ma koaferaaalarma ~ -- wri
liyor. Hallı çolr alaka ~-Şeb· 

re yalım otuz lıoy ıınahtar e ocalr 

~anlan da bu lnına ....... et· 

mektedirler. 

Maliye tayinleri 

lataabul Pul Direkterlujiiae wan

dat Ceael Direktörlujii .... ~
törleriadela Hilmiaio, --~ de 
talu1' Ye tekif lralemi direlrtöri R• 

....... tayinl.-i 11arara......11r. 
Maliye mufettifleriadea Hulu 

Finam Balıaalıtı Midce ..würliiii 
......... tecl..U. ---- -.... ... 
Di•anı Muhaaebat ..... tut..__ ... 
Nurullah Emlaki MiJlıy• Miifettitliii

ne tayin olunınuttw. 

Hukuk 
1

~;:.n. a .1 

::a :dy<&ın~: 1 
Seri konferan larndan 1 

bu akşam 19~ da 1 
AYUlaat 8. Zihlii eli .... ''fa· 1 

kir davacdara .tewktın y .......... , 

mevzulu lconferanauu "erec-ddir. 
.,.,_,_ J 

Bu iu.hlardan •ıd.tdıyor ki li
tince "i.te'' v~ eski fnı.nsıxa ''w, 
ice•t, iceate'' aözlui daha yakmı; 
litince "ille" ve: e-skı framıze& 
''icelai'' ve "illui'' toden de daha 
uzağı itarete yanyan aozlerdi. 
Bunlann bizim (p) ~ (İfte) Ye 

(ol) sözleriyle bır olduiu kolayca 
anlqıhr. 

Bunlardan •üte, inst, ic-ate'· 
sözlerini Ye .. ce" mn • cet' •e ''.:et
te'' tekillerini ( 1fle) kelimesinde, 
"ille'' ve ·'iJlai (lui) 'kel-.ılerini 
de (ol) aözunde analiz t'deceğiz. 
Burada yalm:ı '' ce'1 ile ub olan 
.. ice'' nin etimoloıik tel&illerini 
( ff1) ile ve ''celuı' ve "icelm.,. nın 
etimolojik tekillerini ele (tol) ile 
kaJ'fılqtıral1m: 

(1) (2) ) (lf) (S) (6) 

Şu · ui u ug -t 

Ce : oğ os og + 
lce : ig ı& «-t +. + 
Şo/ : oğ oş ot: oJ + + 
c~ıw . ö.: + Öl ög + öl + lif + iğ 
l~lui· ığ is oğ öl lf + ıg 

Bu kartılaprmanm ercliii dil 
manazruı ne kadar açddır: 

( 1) :. V. j ana kökünden iba
ret olarak altı .Omn hepsinde bir
dir Y' bir anlamdadır. 

(2); v. f (.) den ıbal'et ~··
rak alb 96zun heps nde de olduk-
ça genit bir aahed. aıha köll mef
huntunm1 bulunutUDU LDIAbr. 

(3~: l1 'g Q h~ afu soz 
• .iaimlenclinc:i ıene l n •ıan ,._ 
liDii ope=ske9 

Har2 memur lar::-ıu 
çocuklan 

M......._t "• -lanr.ın. 68itılf\ 
makaatli,.le lı...... im u kt 
olan hara•ar ,ehirlercle-n uzak yerte. 
de bulunmakta ve lt•alardal çuhfa 
memw e m•tahdr lerm ~-. ..
cHb vaaıfe ba.-.ia INl-.dtıanıtftl4l)ayA 
.,. 1ıu ... IÇID ............. him "'""" 
kHl..mde oturmalar. ......,. nfd°*•• 
Whlirit-. aacala -~ :ntff. 

lrealerind. melı""9 o._.dıf:nMJ&\n tm 
memur '" mutahdemlerim Çttr.U~ ... 
..,. tahulsa ....._...._.. ~ tn'""" 
neticeaa olaralr da mateha1Mı11 !Me11Mut' 

lana hatlaamalanm temm cm'"~ 
aıeae llM'rlıezlenad• ılltiy11a1 1ek!eelc 
mekteh , .. pılmcıya .... .,. mtıMln' ı•> 

calrlarmns il .. • orta taha.ıl1e1ı8M ""11>
malan 19n mueMf!Nı,...- ay.s-nı hhı 
ma•af te1m111 etmemelr ~lıe 1'l'lW~ 
aıeaenin nııeYC'tııd •eeaiti il m\ Y•"'m 
~hir b.Nı'ba melrtebie.mwo tr•dft> 
ı lme'-i Balraalar hme>.l\ ~ 

rarla.,..fbr 

Halkevinde konit 1 ar~ 
Halke-ri~ 
Ôğrt en .Bay Saffet F.t m 

rafmdan Hallıevinde bugufl ftWli 
17 30 tUı <Yüluıelış mUt ~lıe~ 
klaeılJe ) adb hır lr.on~Rtt ve~· 
gınden eaatm Evın:u21f' ~ln f'l~m rt 
ca olun 

ilk us ke mıen1n e)~mt\1~:u r:ı t,... 
racla bitiyo •e hundan (J.lı ,~ 

iff) olduiu apaçJk f)\"b>.y • 
lnyor. 

( 4 V + l olaı-M aıe.tı 1fÇ ~t• 
men1n hep•ınde ( pı) ık ( nl) ut' 
birlefmf'~ID'J gôdermMt~T 

DeıdiiıDCu kelime de bun.dl\ t>a 
melded ı. ~ c.ı.. ve ~,, 4& 

killlrinin aul eJemanlan fie ( ıf>l). 
un hep bİ1' uıldan aela_..-1,, heY 
uç kelime111ın (,., + ol) mu ··~ 
ret oldugu. am~ılıyoı . 

Son ıki kelime e "bı.wtuuiıu 
sonra aden iltı elemandan 

<SJ Ot: Ol~ yaygın bn 
hada teceilı eden esu D'H'fhumu. 
nun ıunumiletmlf olan manwnum 
taallü e ledıii suifo •" oh~Y1 
ıo.terir 

(6) li Bu manayı u. ~ ~ ıf ~ 
de eder İgimleadiriı-
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ı · İJ>linge dair 1 -:J 1 ş HABERLER 
n güı t!rd. ö•en Ru"Clya ... !'.-ioling 

ç:n, Bernard ~how diyor ki: 
.. Ruclyard Kipling asla büyümemi• 

•lan büyük bir hikayeci idi. Büyük
hiv,unü gencliğinde gôstermiştiT. Oa
"-~ 'l>tiıyümeclen ganatının tahik.-ı:;ınil 

,_.. mi ti. 
Emperyalİ$t edebiyatı diyebilee~· 

unııt bir aahnda kendisi büyük bn 
çehre ıdi. Bu mperyalist edebiyatına 

kaı-şt uyanmı' olan bir takım .reaksi
ıroclar iddetfo enteresandır. 

ldıgı ilk tahsilin tesiriyle Kjp
lint:. daıma içinde yaşadıgı zamanın 
enıtinde kaimi§ ve cenubı Afrikada 

Pie r»aır yerlerde hayat reafiteleriyle 

Pıca•·fıkar§ıya kaldığı -zaman pek aca· 

~"IJJ bir yol tutmuştur. 
()qda V ela'in büyüklüğü görülme :ı:. 

Knpl\•g'i okuyanlarm hayatlarında 
h~'-aog" bir deiişiklik olduğunu :r;au· 
•Mtıınem. Fakat ai:z bunu Valter Skot 
• aair yazıcılar için de söyliyehilir 

'8uıiıt. 
kendi hududları dahilinde K.ipling 

ıerçekten büyüktü!' 
Bir Teııam olan baba•ı ile gene v,. 

uzel anaıınm tngilterede ilk buh 

.. tudan bir golün adını taııyan ve rıı.
Jiatarun &mbay şehrinde dog 

Kir,>ling'de emperyalist bir ruh vafh 
~nası hakıız bir iddia &ayılma'Z. 'i al 
ı10t baıhca karakteri herkesin dedi
fiinin tenine ve dikine gitmek elan 
Rrtandalı muharririn yukarıki aö:zle
ı rımde haksız yer)er de yok değildir. 
P.t. IKipling'in kendi biyoğrafisiı mÜ&• 

tehzi Jrlanda edibini yalanlamağa ye· 
Hşir: 

Onun ilk ya.ı:uıgı eserler, lngilte· 

ı ede hiç bir kitabçı tarafından kabul 

0dilmemiıı. bunun üzerine Amerikada 
t"-liini aramağa giden Kipling'e ora-

aki kitabçıJar da :rüz vermemi)er
di Onun muvaffa\uyeti tekrar gerisi· 

ileriye lngiltereye döndükten sonra 

ll;endini go termiştir. 
Hayatını büyük bir tevazu içinde 

ıı~çıren Kipling ile her veaile ile püb· 
~hıite'den faydalanmak huyundan waz 

Reçemiyeın Show'un mizaç bakımın -
daııı biribirini sevmeleri pek de im· 

~anı. bir şey değildi •• 
.\~>! .\"• 

t'l..ıpimg'in ölümü, bütün dünya e· 
ehiyatını ye'ia ve acı içinde bu·ak· 

ll'.ııftır. Y ebni~ yatında meşhur ese:rle
l!"iııden birisindeki kapanan göz gibi 
lŞcgı aönen büyük edibin hayat ve 
eserlerim tahlil etmeyi ehline brraka

biliriz. 
Fakat onun hayatında matbaadll 

. nu.ırekkep kokusu, prova kolonlar. a· 
ıra md• •ünlerini geçiren sade bir ga· 

Pteci içın de aııılacak yıllar vardır. 
l!'ahsilinı lngilter~de yaptıktan son

e" .Hindı .. tana dönen Kipling, hayata 
Lahor şchrmde çıkan bir ga:ı:etede 
~I ~1.ırak atılm1ştı. Bir eserinde uzun 
ent.ıri giye:n yerli mıirettiblerJe ma
ltiuac.ılar arasında provaları naıul dü

~ .. ı hginı. telgrafları nasıl kısaltıp ü
.-.eı-terine ba !ıklar koyduğunu ve gün 
•garrrken evine dönup uykuya yattı· 

İh•u ADıa hr. 
Onun için y.inni dört saatten fazla 

.Yll~ak dava ve iddiasında ohruyan 
fll ._brlan da edib Kipling'in değil, 
ga.2:eteci Kiplinr'in hatırasını anmak 
,ç• 

"' Y••lt'Ot"U:i. 
'M. N. 

lJZI\ ~ı\ IC'f /\ 

l\'lakalle kin1in eliııde k.alacali~? (in ve J apıon.ııifı 

italuan tay!Jareleri p((gabura iki bm ru~~!l2~?!.''?r ~~~~.?., n 

bes lJii= bonıoa ottılrar mdan: 
_, • A hıısinıbov '? .zet .. t ıuhabırm n 

( f!afı l. incı 5,ıyfadcı) ltnlyaulan ı p !f. yakrnd Harraı bildirdi 1ne gc~re, Mare .al Şangkay-
Lİ.ı:d "ne bir cephe hücu.ııu yap ca ek. japon ata erntliten General lso-

iddctl.: ve 1.:a;u-.unanca :ıa ;,s~ınışlar ~ • 
nihayet çeınberı yarmnga muvaffak ol 
muşlıusa da pek çok kaylp vennişle• 

22 ıonkanunda Rıu Kaa1ı1a ihtiyacı 1 

den bırakar!lk adamtannı italyanlııınn Ö 

11
ünde toplaıru! ve wuunıı l>ir hücum em 

ri vermiıtir. Ha4>eşl.er bütün -pin ü.tiiıtt: 
hücumda. buiıuunu~I~. fakat topçu ı 
tinden kurtulan lıabet muhıııriblet; . 

111lyÖ7. ate§İ altında ezilmi!lerdir. .A& • 
7.a.yiat vennelenner ağmen, hahetl"
yükıek maneviylltlannı muhaian et 
ler Ye 23 sonkinunda, bitmez tükenr.ıe 
ııörunen habeş askerleri devamlı hücum· 

)ıırla İtalyan menilerini de geçirmi,leı 
dir. Sıyah gömlekliler birçok süngü hÜ· 
cumları yaınnıtlın-dır. Bu arachl jtalyarı 
kumandanlığı, fıtVa!• hafifletmeksi:un. 
çabucak yardıırncı kıtalaır gondermit , . 

hunlar terazinin kefeıini agır baıtırmak 
için tam vaktinde yetiımifleı·dir 

ltalyanlar, Takan:e ıııehrine doğ
ru cebri yürüyÜfİe ilerleyen İtalyan 
aag cenahiyle timdi bütün cepheyi 
kuvvetlendirdik,erinı ve ihabe~lerin 
küçük avaf uııuJlerile itaiyan hatlan 
nı geçmeleri imkanmm ruk önüne 
geçılmıs oldo,,.uno s;..v1üvo;lar. 

t enuı' ıı.·cplıelfindıe 
Royter Ajanııının HarTa.rdakı mu

habiri. ıki it Jya.n tayyare ·inin dun 
Daggaburu tekırar bombardıman et• 

tiklerini bildiriyo.-. Bml!lıdigi üzere, 
Raa Nasibu kaıraırgôhıru bıuı ~ehir civaft 
rmda kurmaft.ur. 1 ayyaıreler 2600 
den fazla bom~a "tmıtlarsa da yal
nız otuz kiıınm ötduğü kaydedilmek· 

tedir. 

Y a/.·mdtı liurrar' a ı~ ;ı,·ıını 

edilecekm,Q. 
den, 26 (A.A.) - ltatyanlarm 

Hamdi •het yolu ile Ado'dıuı Kuarehe 
doğru ıilerl,.,melde olduklaırı öğrenİ:I-· 

mittir 

ları, bu hucumJann tabiye bakım n ,aı'ye ~eç~' cuma.rte·ı o•-;ledcn aon-
clan pek büyük bır eheaııy'"b ojaca ı raki Jorüıım'!leri e ·na:Hnda .• oyJe cfo-
çünkü Atlata'ya doğru ile.rl~mekte o mİftİr: 

lan Ceneı·al Gır3:zıani'.nin ku""etle~·ı· Çin ile Ja,:>o.nya ara..>1ndaki diplo-
nin sağ cenahmı her türlü tellhked~<1 mıui nnina~bıetlerinı dfüıeltnııek için 
l..:urtaracaR"ı IAnıhnııktadır. ıı;ç bir fırsatı kaçmınamak gerektir. 

.\disababa. 26 t ~ . .\.} - Rııea.ını bu 
teblig, İtalyan tl\.yyarelerir.ıio Sidano 
bölı;e:si~i durmaksı:wı boınbardonan 
etmekte olduklarıru bildirmek~dir. 

ltaJyan tan.neleri bifhaua ttu 

bötgedeki açık ehırleri bo;ınbardı· 
man ediyorlar. Geçen hafta urfında 
İtalyan bombalan • .;o kadın we çocu
ğu •ve 2500 ba:f hay.,anı öldürımüftur. 
Şimal cepheııiiınm:ı t>omba,.dmıaııu de
vam etmekte U.>I!! de a•kerHk l'tJalıımııın· 
dan hiç bir t~'\U ~eııprnamakl:adu 

l.lfıbt:;! ıu•k.zilıieri 
di baba, 26 (A.A.) - Habet bu • 

kümeli, italyan hukünıetin.in 17 onka 
nunda Milletler Cemiyetine çektiği tei 
grafı yalanbyan bır tebliğ n~şretmittir 
İtalyan hükümef-.i bu telgrafında. Tigre
dıı §imdiye kadar 11358 adet domdom 
kurşunu bulurıt uğunu bildirmekte 

0

cfi. 
Habe hukümetr, h~lya hükümetirun bu 
kurşunları her hıılcıe ~imal cepheıindek 
muharebe meyd;1~1larındao top1ıuı:u.ıd~ğı 
nı bitdirel"ek diyol!" fi:i: 

Sü.ven kan;•Yr. ;ıdaresinin istatisf" · 
tine gôıre, bu dmndum lnıl"fUAlıın 25 ha· 
ziran ile 25 ilkiı.:amın l\rasmda bizzat hat 
ya tarafından dogu Afrikasına geçiırd 
miftir. Yekunu ıoo bindir. 

Habeş hukumeti, şimdiye kadar 
vapurun Avn.ıpaya ceman 35.627 yanlr 
tatıdıgım iddia etmektedir. ltalyanfa 
bunun için kanaı. kumpany~ ına nir '· •. 
çuk malyon İngiliz llirHı gP.Çme l.İcreti 

venni terdir_ 

Bu •a.zete, mare~al He atatemm
terin Çin He Japooya nasındaki mü
nasebetlerden iki aaat açrkça bahıet• 
mis olduidannı ilave etmektedir. Şang
kaysek'in. iki memleket mukareneti
ni vücuda getirmek icın çahpca.ğını 

soylemiştir. 

Tokyo. 26 (.-\ . ..\..) ~ Doııeı ajan· 
ısmdan: 

GazeteJer, Çin dıt i• bakanhğmm 
bir tebliğini ıne,retmekted~r. Bu teb
liğde Çin ile Japons.ra araımıdaki dip
lomatik JÖrÜtmeleırin Naınkin hükü
metinin lB. Hirntaoın 21 kanunu aanİ· 
do dRyette aöyl.-mit olduğu ııtutkunda 
münderiç Üç noktanın hakiki mahiye· 
ti ile Japony ruun iki memleket DlU• 

kaırenetini tahakkuk ettirmek husu
sundaki hakiki niyetleri hakkında &a· 

rth bir fikir edinmesini temin edeme· 
mif oldugu beyan edilmektedir. 

Tebliğde Nankin hükümetinin Ja
ponyanm niyet ve t.asavvuı lan ne ol
dugnmu dogru olarak oğrenir ôğren
me:ı japon hükômeti ;ıe ıınüzakeratta 
bulunmak üzere murahhaslar taym 
etıneğe amade oMuğu dA ilave edil

melktedir. 

J(tJJm~/ar (..ioe yt1rf.iım e.deceklvı. 
Tokyo, 26 (A.A. ) - \.şahi gaze

tesioio Nankinden öğrendiğine göre 
fİınali Çinde!d japon ~u•nretleri ku· 
ıınandanı gene'l"al Is }gai, ,eneral Şang
kanek'e Japonyanm çin - japon yak· 
latması yüzünden Çın ile batka dev
letler arasında bir anlaşınazlak çıkar
sa Çine yardım edeceği bakkında te
rniıııa t vermııtir. 

1 ~ 1ral c:orcuıı cena7.e alayına hazırlıık 
Pazar günü, İngiltere için büyük bir yas günü oldu 

#'llA~ 4'1JA ~ 

l{ahiııe itiınad 

ırc)i. alaeak nıı? 
IParas, 26 ( .A.) - Gıu:eteler per

emhe gunü ınebuslır.r meclisinde ya
pılacak olan gôrüşmelek-in neticesinin 
yeni hükümete elveriıli çıkacağından 
üphe etmemekle beraber ıyaaal mü

cadelenin çetin olacağmt tahmı'l edi
yorlar. 

Londra, 26 (A.A.) - 26 son· 
kanun pazar gı.inü tarihfo hiç ştip
hesiz bir matem pazarı olacaktır. 
:zira, s~vgili kıralı için ağhyan bir 
ulusun hakiki yas günij olmuştur. 
Cesedi ziyet için kabul edilmeşini 
bekliyen halk her zamankinden 
çok kalabalık olduğundan salon 
gece yarısından sonra aal bire 
kada'r açık kalacaktır. Saatte aıa· 
ğı yukarı 8000 kişi geçD!ekte oldu·· 
ğundan timdiye kadar 4,000,000 
kişi tabutun önünden geçmiş bu
lunmaktadır. Kıraliçe Mari ile 
prens ve prensesler ve Norveç kı
ral ve kıraliçesi Bukingham sara 
yınm hususi kilisesinde yapılan 
ayinde hazır bulunmutlardır. Bu
gün tabutun önünden geçmek im 
kim bulamıyan milyonlarca halk, 
bütün memlekette yapılan ayin
lerde hazır bulunmuılaırdır. Her
tarafta en muhteşem kiliselerden 
en mutavazi köy kiliselerine kadar 
bütün ibadet yerleri dolu idi. 

Kışlalarla vaµurlarda da ayin 
yapılmıştır. 

Ati na, 26 ( A.A.) - KRral ikin
ci Corc, İngiliz kıralı bet inci Con:: 
için ~gün İngiliz Sen pol kilise
sinde yapılan ayinde hazır bulun
muştur • 

Londra, 26 (A.A.) - Cenaze 
alayında hazır bulunmak üzere 
bugün londraya gelen ecnebi dele
geler tunlardır: 

Bulgaristan kıralı Boris, Yu
goslavya naibi prens Pol, Lehis
tan, Litvanya, F enlandiya -ve Ma .. 
cariıtan heyetleri. 

· Londra • .26t :\ .) - Kıral sekı
:zinci Edvard, Sandringham'a değil fa-. 
kat Winc1SM cı~o.ırında Sunnigdale'e 

aitmiıtt r 

Pans. 26 (.A A.J - Cunıur reisa 
M Lôbrôn ile ka-aJ Corc..ı:;."l cenaze· 

sinde bulunacak franıuz heyeti zaın 
yarın Londraya gıdeceklerdir 

Heyette B. F!anden ıl~ B. Pietri 
vard r. Fransız büyük elçiHğinde yal· 
mz M. Löhrön ki!.lacakt.rr. 

Oteki zatlar otellere ıne.:eklerdıır. 
Kıra) sekizinci Edvard, M. Löbrön'ü 
Bukingham ıarayında kah11.!l ederek 

yemeğe lıkoyacal<tır. 

Parıs, 26 (A A J - Mmr elçiliği, 
Be!İnci Corc'un cenaze alayında Mı
.sır kıralı Fuad'[ veliahd Prens Fa
ruk ile luralın baf mabeynclsi Hasuz, 
kıralm yaveri albay Fethi Beylerin 
ve Mı ırın Pari& 'ile Bem elçisi Fevzi 
Paıannı temail 1:feceğini bildirmekte

dir. 

Londra, 26 (A "'·) - Amıralhk da~ 
ireai, iki torpido. muhribini kıral Cor
cun cenaze alaJ'ma ittirak etmek üze
re Londraya gelroif olan hükümdar
larla devlet reislerinin emirlerine ha
zır tutmaya kaıraır vermittir. 

Londra, 26 (.AA.) - Hukümdar

lanna bir saygı: göstermek Üzere geR· 

mit olan ingilMzler, gece Yansma doğ

na, VeatministM etrafında iki kilo
metre 111zunluiWlda bir alay vücuda 

getinniılerdir. Birçok zatlar da gel· 
miftir. Bu arada, etrafında Avuatur
ya elçilifi ilel'i gelenleri bulun~ 
Pll"enı Stahremb«g de 'V·aırclır. 

Pöti PansıJ en dıyoı:- lkı : 

"Mebuslar mecii&i koıddorları dun, 
sakindi. Koridorlarda, mecliste yapı
lacak konuımalarm n~tkeai hakkın· 
da ~edbince "?<e ~atta mütereddidce 
nıütalea beyan eden hiç kimae ·yok· 
tu. Tamtersi imdiki hükiımetin en 
belli baflı dü~manlanndan biri, hü
kümetin 360 ırey kadar bir ekseriyet 
alabileceğini kabul ediyı,ırdu. Mem
leket, her seyden evel, yeni bir buh
ranın önüne geçrnek arzusundadıır-

Komüni t Humabİte gazeteai. diyor 
ki: 

0 1Bizim iıukumete kaır~ı alacağı· 
mız tavır, yolumuza faşjzmin hücum
cu vaziyetinden dolayı olacakbr. 

11:. Ffondtm r uval ı.i~ nst•tinP 
tlı•ı•rrnı eıl.Pce1' 

IParis, 26 ( :\..A.) - Dı§ iılerı ba
kanı B. Flanden, demokratlar birligi 
komitesinde uzlaştırma ve milletler 
cemiyeti çerçevesi içinde kollektif em
niyet sıyaaasma devam edeceğini b;ı. 

dirmiş, dıt ınyasada B. Laval ile a)

nı fikirde bulunduğunu. aralarmdakt 

farkın usule ve bazı noktalara mÜn· 
hasır olduğunu aöylemiştır. Mumai

ileyh. B. Lavai ıle kendisi arasında 

dıt aıyasa sahasında hiç bir anla . 

mazhk çıkmamış olduğunu ilave et- , 
mittil". 

Bu toptımbda azadaııı 1 $0 kifi ha
zır bulunmustur. 

B. Bek Rt·rl~ndt-
BerJi. 26(A. ~.} - PoJonya dıı •f' 

leri bakanı B. Bek. Cenevredeıra men.· 
leketine dvnerken clün Berlinde bir 
kaç aat kalmıs ve ueneral Görinı: --~ 
B Yon Neurath ile <?orüsmu§lÜır 

Vur~·'• .::ı.> \ .A.) - Jl. Bek'io 
.tlcriıni zıyareunueırı oahsecien Kınıcr 
Porarı.aj 1 u..1 • (!lU, <ııJor iki: 

\.:~nevrede gun ırı n1esc!elerı elt°P.u 

fm..ıö oıg r dt:ıdeue.-~n bakanfarı rl~ 

g4.1 J mÜ§ olna 6. Bek, milletle.- ceıını· 

)Ctı ıin çahfmaama ı tirak etmemek·· 
e bu unnn Almanyanm da bu b p lsı 

rıliır.erinı Ögrenmek istemııtir- ~ ~ 
km .z:İ)iareti 26 ikinci kanun 1934 ta· 
uhli alman - leh &aldınnıi.zbk ani f· 

masınm yıldônümüne ırut gelrnistjr. 

Hl'I• - 1''•.m \foJral gifr~nu-)/.c.•ıii a.ı.ı 

uimmı sa.z••teleri 
lierlin, 26 (A.A.} - Bwlirıer T•·· 

.,.eblat ile BerJiner Bönea Saytunıe 

ve Fölkiter Beobahter, B. Bek'in (;&. 

nevı-eden dönüsünde F. Fomı NoFftlt 
ve B. Göring ile Berlinde JapIDllf ol-
duğu ı:örüşme hakkında uzun Ul!adt.-· 
ya fikirler yürütmektedirler. 

Berliner Taı>eblat. di) or ki: 
"Bütün gayelerin elde edilmeli ;... 

cin daha birçok uzun çalquaalara İll~ 
uyaç olıa bite bir alm11n - leh pakh 

kollektif emniyet hayaH arkaınnrla im· 

ıan milletlerin ~11 hayaline kar:n ~r 

:ı:aman müsbet bir aut·ett.e .,,.ıay J. çr·· 

kabilir ••• 

YUNANl T N'DA 

SF,C1 1 B SLADI 
J • 

Secirn süku11 . 
içiııde yapılıyor 

( Bafl 1- incı sayfada) 

olan on parti bugün iN\ vaı hatt.uıa g.-. 

tnPldedir. H kikatta ilimlerin •e 9e~ 

rin şatafatına :rağmen durum ÖWPceki ıP· 
bidir. Bir taraftan libenl\er, öte tara( 

tan halkçılar ki bugün Ça.1daritiq halk'*' 
tisiyle a.eçimde K.oodiU.in milli ıradibl 
partisiyle itbirliii yapmakta olan Teot.
kıin milli halk partüine a7nl1111tlardır, 

Savaş prenıiplerl dairesinde olmak "' 
ziyade tahı&lar arumdadır. Manlekelİ• 
cogı·afi Taziyeti ve mim mealaatJerinı• 
mahiyeti dıt ııyuaayı halletmdrtedir ki. 
bütün partiler bu lııuıuıta matah ktırı.. 
Ekonomik ııyaıada memleket ekont: ;" 
ainin !Afmaz '8rtlan ile bağlıdır. Di• 91! 

ırk tecr..nuau ile, kuvvetli azlıklara m ''k 
bulunan memJeketleri üzen meıeleleri 

bertaraf etmektedir. Bunun için h · 

ta inhiaan hiç bir partiye aid buluıl! 
yan telakkilerin tatba~ tan.lan meu:uıt 
bahistir. Rejim nıe.elesi a.-blı ıınev J•ı • 

bahis değildir: 
Felaketli tesirleri olacağa , umH 

aoylenen &on bahar gerginliği kama•İ 
rolünu anlayan devlet adamı ııfatiyte 

ıryasa üstünde azinıle yerini tutan de?· 

Jet reisi tarafından bertaraf edilmiştir e 
ıeçimden sonra sıyaaal ic ... aattan Y1"' k 

formül ve pratiklerini uzl\klattmnak la· 
znn geldiği ıranı.an da kenclisiniııı ırııtifu 
zu na giivenimektedir ~· 

IHl~JH'OA rt 
K \HiNE BUHRAl l 

ahr: s Pa.~a kali)" · 
n eııi kı ı rflrfı ı- nı '? 
Kahire, 26 (A.A.) - Hukumet 

buhranı henüz haUed1lmemiştir. 
Vafd partisinin bitaraf bir kabinesi 
bir ingiliz • mısır andJaşmıw yap. 
mak için işbirliği partisinin de cağ .. 
nlması şartiyle. iyi ka\'fdaya~ 
ıam1rnaktadJl". 

.. Kahire. 26 (A.A. · - Vafd par .. 
bsme mensup Elcihad gazetesi Na. 
has Paşanın İngiltere ile hem.en gö.. 
nişmelere başlanmafmı ve -bu gö • 
nişrnelerin mesuliyetini derubcle et
~ek için bitaraf tarnayüllü bir ka • 
bıne kunılmasm, kabul ettiğini ya.. 
zıyor. 

Nahas PB.:ia, bu gbrupnelero itli
r~~ t;decek komisyonun b.pna be
dısmın geçmesini ve komisyon ek
St>rİyetinin Vafd partisi mensupla ... 
·~dan teşkil edihneiini pıt olanll. 
ileri ıünnü ür. · 





6 PAZARlE 1 

.. 
akaları 

Ankarada: Kırıkkale Gücü Demir Sporu. Çankaya Güvenç Sporu: 
istanbulda: Ortaköy Kasımpaşayı. Vefa Hilali. Beşiktaş Galatasa.rayr: 
İzmirde: Göztepe Bucayi, Altay Ş. Sporu, Altınordu K. yakayı yendiler 

Ankara güreş heyetınin tcrtib et
tigi güre~ te~vik müsabakalarının bi
rincisi dün Evkaf apartrn1anındnki gü
re~ &alonunda yapıldı. 

Müsabakayı görmeğe gelen büyük 
kalabalık aruında BB. Şükrü Sar
racoğlu, Ati Rana Tarhan, askeri 
fabrikalar genel direktörü general 
E, up Duruk an gorülüyordu. 

61 kiloda: Ankara gucundt•n H •. 
sib birinci (rakipsiz), 

66 kiloda: Ani ara t{lİciindeıı Alı. 

ıned bir·inci (akipsiz), 

Ankara ıık mnçlıırrna diın de dc\'8111 J 
dildi. Birinci maç, Oemirspor - Kırıkka

le gücü arasında idi. Kırıkkaleliler b;.ı 1 
oyunu J - O kazandılar. Bu yıl içindckı 
ilk galibi) etleri dolayısiyle Kırtkk.ıı.1 
Giıciıniı kutlarız. 

lkinci oyunda Çankaya. Güvcnçspor 
karşılaştılar. Çankaya birinci devrede 
biri penaltıdan olmak uzere 2 gol yaptı 
Cüvençspor buna bir golle cevab \erdi 
ikinci de, red• Çanknyanın ) aptıgı gol 
itiraz den Güvençsporlular alanı terk · 
ettiler. Bugunku oyunlarını beğendiği -

. k .ı·' rnız Güven; porhılann alanı ter . 
rini i i bulmadık. Hakem kararlarını he· 
utcn kabul sporcuların daimi bir prcnııi 
pi olıni!l•rl•ı 

lstaııuuı Lik Maçiarı 
lstanbul, 26 (A.A.) - lstanbuı 

tampi) onası futbol maçlanna bugiırt 
41e devam edildi. Hava güoeıli ve çok 
llDÜsaiddi. Bu itibarla yapılan maçlar, 
cüzel havadan iıstifade eden kalaba
lık bir meraklı kitlesi tarafından ta

kib edildi. 
Bctıktaştaki Şeref stadında, yal· 

oız günün değil, belki mevaimin en 
-.ıühim maçlarından biri olan Gala· 

tuaray - Beşiktaı müsabakası yapı· 
lıyordu. lııtanbul, ıampiyona.aına nam· 
z. d olan üç kulübden ikisini kar ı· 
lattıran bu müsabaka, lik ınaçlnnnm 
birinci denesinde tehir edilen ve fADt• b. t 
JIİ.yonanın en mühim üç maçından ı-
rini teşkil eden bir müsabaka idi. 

Urwhii) - }}asmıp<ı§U 
Günün i.Jk rnaçını Ortaköyle K.a-

~wrpaıa aptılar. Maç, 1-0 Ortakö-
yün galibi) etiyle bitti. 

J ı•f n - lhliil 
ikinci müaabaka birinci kümeden 

ltilalle Vefayı kartıla§tmYOTdu. Zevk· 
Atı eeyredilen bu. maçın birinci de • 
resi 2-1 Vefanm lehine bitti. 

Vefalılar, ikinci devrede de ikı gol 
attılar e maç,ı 4-1 galibiyetle bitirdi-

r. 

He~ll· t<ı:ş - CuluU.ı:Kıru~ 
Sonuncu maç, büyük karşılaşmay-

dı. Saha ·a evvela galataaarayhlar çık
tılar ~e alkıtlarla karıılandılar. 

K.JSa bir fasıla ile de beşiktşlılaı 
göründü. 

ları IHJ&a • Alide bulurunaktadır. llaJ 
nın buradC\ $U meselesini halledebilir

k:r , yalnız Nqüs ihtiyat k.uvetJerioin 

000 binle 200 bin arası) Dessiye değil 
a)•ni zamanda Ksuaram \C Amba - A 
laıci'> e tanrı·uz etmek imkanını bula· 

cnklar "e böylece Raı; Malageta ordu· 
•unun çekiliş yolunu keseceklerdir. 

Esasen böyle bir sürprize mani olmak 

açindir ki, habeş'er Deniye'de bu dere
c kuvvetli bir ordu bulunduruyorlar 
Rns T taç'ın 60.000 asileri de burada
dır. çölü aşarak Asab'a doğru ilerliye 
rnedikleri için italyan•ar şimdilik mü 
d.,(ııa ''aziycti de kalmamaktadır. 

Bu sefer daha kuvı.etli bir alkış 

koptu. Takımlar yerlerini 11.ldılar. 
ilk hücumu, rüzgara ve güne e 

kar§• o) na) an be§iktaşlılar aptdar. 
Bu hücum. ortadan inkişaf ederek 
Galataııaray müdafaasına kadar indi 
, e u:r.un bir vurutlıı geri döndü. 

Bunu taldb eden dakikalarda, Ga· 
latasaraym gittikçe ku-netlenen bir 
tazyiki Be§İktaş kalesini tehdid bat· 
lndıgı gorüldü. Galata aray muha
cimleri netice almakta da gecikm di
ler ••. Üçüncü dakikada Gündüz, tah ı 
bir inişi vole bir şütle tamamladı e 
kaleci, hiç ümid etmediği vaziyette il· 
tılan bu şütü aglara takılmaktan m . 

nı•demedi. 
~u J:Ol, Gıılata6arayı teşvik etti. 

yunun bilhassa bu tesir altında kaldı· 
ğı aşikardı. Hakemin, güzd bir Caln -
laaaray hücumunu ofsaydlıı. kesmesi 
ve; Beşiktaş kalecisinin Gündüzün a · 
yağına sarılmc\Sını tecziye etmeme~i 

bu inirli havayı artırdı. Ve sert bir O· 

yun gÖ7.Ükmcye başladı. Fakat, :ı, · 

tarafın da sportmence hareket ede
r k gerilen sinirlerine hakim olmala
rı bu sert oyunu kısa bir müddete 

münhasır bıraktı. 

Dakikalar ilerledikçe Bcşikt'1ş, hu -
cum hatbmn ''tUiyete daha hakim oldu
ğu görülüyor. Fakat, devre bittiği :ı.a -
man iki taraf da faz.la gol çıkaramadan 

sahayı J - 1 beraberlikle terkediyorlar. 
Birinci de\Tenin bıraktığı ınt ıbıı şıı 

Jur: 

' 

A.t.ri"/ıtale - Demir9por maçından bir enatantene 

11
. ,,11 l.ie§İkta§ hatlan araınndanı 

~1 • k.ırmız.ı futbolcular iizülüyor 
, e dakikadan dakikaya ikinci bir ol 

aziyetine akla ı) orlar. F ak&t, al· 
bncı dakikada Fazılın :r.a) ıf bjr §Üt\ı 
kalecinin elinde kalıyor. 

Galatasarayın hakim oyunu, Be 
şiktaşın bu tazyikten kurtulmak ıçm 
bütün enerjisini sarfetme~ine rıı.ğmen 

deı.•am ediyor. 
Dokuzuncu dakikada Mehmed A

li Necdetin uz.un bir §andelini mü.§· 
k~l~Lla ve oldukça tehlikeli bir 'ıuİ· 
yetle kesti. 

Beşiktaflılar, 00 beşınci dakılııii 
dan şonra Galatasara) ın baskısını 
kaldırmayll muvaffak oldular. E'" e· 

la muv.\z.eneli, ondkll 50nra da a-.·at 
yavaf Betiktaşm tesiri altına giren bir 

oyun aeyrediyoru:.ı. 
28 inci dakikada: Bir Betikta.~ a 

kını •. Şeref, topu Eşrefe geçirdi. Os
m1L~ pıu;ı kesmek Üzere ko§u)·or. fa· 

kat, A'•ni lüzumsuz bir çıkıtla hem 
kaleısini bo§ bıraktı, hem de ıı.rkada· 
şını 1ıqırttı. Bo~ kalan topa E~ref l 
tişmekte ve müdafaasız kaley< ok 
ml\lrta müşkülat çekmedi. 

Beyhude yere kaybedilen bu go· 
ıün galatasaraylıları sinirl~ndirdi 
goz.e çarpıyordu. Yeniden bn.~lıl an o· 

Galataaaray, !fil111DJ beyhude yer<. "' 

raf ti. V pekala kazanabileceği bir 
maçı, kalecisinin ekseriyette teker. :ir 
eden bir hatası yüziind •inirl ner l< 
tehlikey koydu. 

Bctiktaf'a gelince: ilk daJUlra arda'<l 
durgunluğu kaybettiği bir sayının tesi 
ri albndaki şaşkınlığı r;üratle telafi et -

meye muvaffalı: oldu. Kazandıkları sa 
yıdan ziyade, vaziyete hikim otmakt 
gösterdikleri mU\·affaki) et 411.yanı tFıı 

dirdir. 
Oyuna Galatasaraylılar başladılar. 

Fakat, ilk hücumu gene bqiktaşlılardıı 
görüyoru7" Galatasaray defanıı bütün 
enerjisini sarfederek maglub olmamaya 
ç.alıııyor. Fakat, baskılarını gittikçe artı. 
ran bqiktaıtiılar muhnkkak bir gol ihti 
maline gittikçe yaklaşıyorlar. 

Dokuzuncu dakika: Hayati'nin bir or· 

talayışını Hakkı kaçırdı. Fakat. Şeref to 
pa ) etişti ,.e ıüzel bir tütle tnkımın , 
ikinci golü kazandırdı. 

Oyun bu golden .onra yeniden heye 
uuıl ıbir safhaya girdi. GalatasarayWar 
canlandılar \C oyunun ilk anlarındak 

ı-efev uku dde ettiler. Bu Üstünliıgim 
n :ticesi, on ıekizinci dakikada Dan a.1111 
guzel bir tutla attıi',rı beraberlik ta)"IS• 

oldu 
Galatasnra). daha agır basnn O) unu· 

Müsabaka, falso uz ve heyecanlı 
bir haVR içinde geçti. 66 da Ankara 
gücünden Ahmed, 72 d Demir spor
dan Halil, 79 dan Demir spordnn Mu
harTem çok beğenildiler. 

Musabakaların neticeleri şunlar

dır: 

l'ecrii bt>."iİ:;/~~,.: 
56 kılod : Demir spordan Hasan 

birinci, Ankara gücünden Mustafa 
Hüı;eyin ikinci. Ankara gücünden Ni
) Rzİ üçüncü, 

61 kiloda: Demir spordan Rec p 

birinci, Ankara gücünden Salih Hü
ıı ~in ikinci, Gençler birliğinden Hay· 
ri üçüncü, 

66 kiloda: Ankara gücünden Hü
se)' in birincı, Ankara gücünden lsma
il ikinci, Muhafız gÜcünden Ahmed 
üçüncü, 

72 kiloda: Demir spordan Halil 
birinci, Muhafı;ı gücünden Mehmed 
ikinci, Muhafo~ gücünden 011. ud Ü· 

çüncü, 
79 kiloda: Demir ııpordan Muhar· 

rem birinci, Muhafız: gücünden Meh· 
med ikinci. Muhafı7. gÜcündt-n Hll· 
san üçüncü. 

87 kiloda: Muhafız gücunden Ka
ya birinci, Demir spordan Bekir ikin· 
ci, Ankarıı f?Ücünden Mehmed ücim 
cü. 

Ağırda: Ankara gÜcÜnden Mu la
ftı. Hamdi birinci 

1 Prrii l11•li ler: 
56 kiloda: Ankara gücünden Mu-

11a birinci (rakipsiz), 

n.ı ı.nuvattakıyetJe devam ettiriyor. Fa 
kat Beıikta ı.n çok encı·jik oynı an mü 
dıttaası sa •ı unkanı ermiyor. 

28 inci dakıka: Beııktaıhlar dan 
bir iniş yapı) orlar. Galatar.aral müd.&fa. 
aaı bir firikik vuru§una sebebiJ et erdi. 
Fakat, Hüsnu, hakem düdük çalmadan 
\Urut yaptı ~c tam bu sırada hakem dü· 
dügiinü çaldı. Galatasaraylıların kıpır 
danıruunna imkan kalmadan Eıref topu 
kapt1 ve ısıkı bir ıutla takımına ıalibiyet 
1&) ıaıru kazandırdı. Ga'atasara;) ldar bu 
sayıya itiraz ettiler. Beşıktatlı o Nncu· -
oun düdük çalmadan vuruş yapbiını ile
ri sürdüler. Fakat hakem kabul etmedi. 
Bunun üzerine Galatasara:rlılar aahadan 
çıkmaya k lktılar. Bq dakika tonra ıü· 

kunet avdet eder gibi old'1 ve maça yt'!· 

niden başlandL Faakt, iki taraf da Iİnir
lennüıti. Fu-uller, hatta tekmeler sö •• 
ı-ulmeye baflanda ve oyun bu tekilde so
nuna kadar devam etti. Hakem bitit dü
düğünü çadığı zaman Besilctat 3 2 p 

libti. 

İzmir Lik Maçları 
lzmir, 2 (AA) - Bugün apıbn 

lik maçlım.nda Gö.z:tepe bire kar§ı h ile 
Bucayı, Alta $ıfıra kartı dört gayı ile 
Ş nı Sporu ve sıhra ka111 iki il de Al . 
tınordu Karşı~ akayı yendiler. 

72 kiloda: Ankara gücünden Ah· 
mctl birinci. Demi1· ı;pordan Şinasi i
kinci, 

79 kiloda: Demir ııpordan Raif bı· 
rinci, 

87 kiloda: Demir ııpordnn Huıımi 
birinci 

Tecrübesizler arasında yapılan 

müsabakalarda Ankara gücü 14, D -

mirspor 14, Muhafız gücü 10, G nç· 
ler birliği 1 puvan; tecrübeliler r • 
ınd yapılan müııabakalnrda da An

kara gücü 12, D mir spor da 8 puvan 

almışlardır. 

Buna nazaran her iki kategoriden 

Ankara giicü ceman 26. Demir spor 
da 22 puvan kazanmış dldular. 

Çekos1oval . 'anın 
Kiiçiik antanta 

bağlılığı 
Belgnd, 26 (A.A.) - "'Avala ajan

sından,.: Çekoılovalı:ya'nın Belırad el • 

çisi Politika sazeteıine oları eö1ledikle· 
rinde, B. Şuşnig'in Praı ziyareti etral111-

da ve Çek0&lovakya'n111 guya küçük an. 
lantan müttel'ek aıyuaaından ıuzaldatb· 

ğma dair çıkan pyialann tamamiyJ,tı 

olduğunu aö:rlemittir. 

Prag'daki görüımelcr aıruında yal 

nn. Çekoslo >akyanın değil, Avuıturya'· 

mn küçük antantla münasebetleri de 

me-.-nıu bahaolmuştw-. 

Nihayet elçi, Habsbur~ Hanedanı • 

nm Awıturya lunıllıima teJaar aetiril
meleri bahıında, Çekoslo alrya'nm Bled 

itilbfnuıı tamamiyl bağlı bulunduğunu 

v bu keyfiyetin B Şuınig tarafından da 

pek tabiı örüldüğünü ıö lemi tir. 

Sovyetler birliğinde bir 
casusluk davası 

Mo kova. 26 A.A.) - Ta ajanaı 

bildiriyor: l<Abaro ık uken mahkemw 

20 aonkinunda bir casuslulı nnıhakeme

aine batlamatbr. 

Mançuri'deki bir yabancı devlet aı -

ileri heyetinin emri ile harclcet eden ıuç

lulann la)'ısı 21 dir. Bunlarm araımda 

Harbin be)·az ruıları tqlôlabnın Klare

cilerinden biri de '·ardır. Bütün suçlular 

cuualuk faaliyetleri hakkında tahilat 

ermiılerdir. Ve 1Uçlannı itiral etwiı · 

lerdir. Limıendo, Sovyet topraklannda 

ma.lUınat toplamaya memur olarak Man· 
çuri sınır kıtalan tarafından gönderiJmj 

e bu lutaatla daimi temas halinde ol -
dugunu aöylemiıtir. 

Bu kıtalardan birinin damı olan Mİ· 

zunonun iımi aık ıık geçmektedir Bu 

dam ca uslara ilah e talımat veriyor· 

du. Muhakeme devam tmektedir. 

lJ tc 'un romwu: 
Tefrika: 97 Madam, bö) le denildiginı bilıyor, t_akat 

heı eyin tamamlaruru olduguna pek ına~-
kın sanatını betirmı ıerdir. Ronessans İsra
ililerin e eridir, Madam. İ te bilinmiyen ve 
muhakkak olan hakikat! 

U.zun boylu. ay ıf, beli bükük La Biş tek 
rarlıyordu: 

ırmızı Zanbak 
Ya.ıan: Anatol ıtRANS 
1 ürkçeye çenren: Nasuhı BAYDAR 

Terez, şüphesiz Döşartr'ın salonda bu 
iundugu ve gelip Mis Bel'i selamlamaktan 
geri kalmıyacağı cevabını verdi. . . 

Perde valsin renk renk kasırgası uzerme 
kapandı: Herkes koridorlarda iti§iyordu; 
ınaliyccilcr, artistler, mebuslar, bir anda, 
locanın yanındaki kiiçük salonda t~plandı· 
lar. Hepsi Mösyö Marten - Bellem ın ~tra
iını çeviriyor ve bir takım tebrik sözlen mı
nldanxyorlar, öndekilerin arkasınd?11 başla
nnı kaldınnağa çalışarak zarif vazıyetler a-
lıyorlar ve elini srkabilmek için de adeta bo
gu uyorlardı. j ozef Şmol, aksırıp tıksırarak. 
or \e sagır, küçük gördüğü kalabalık ar~
ndan kendine yol açıp Madam Martene Y 

Yaklaştı. Elini eline alıp nefes nefese kok-
1 dı, Öptü. 

- Kocanızın mali\ e nazın oldu· u Ö\ le
r nog-ru mu? 

d ·d· Kendı mıyordu. Zaten kocası d .. ora a ı ı. 
sinden sorulabilirdi. 

- Ya, kocanız, deme ki, daha naıır de
gil? Nazır olur -0Jrna.ı sizinle bir dak_ika _k~ 
nuşmak istiyeceğim. Çol ehemiyetlı bır 1 

bahis mevzuudur. 
Sonra, tabiatinin ne oldugu bilinmesin~ 

rağmen altın gözlükleri altında onu bi~_n;\rı 
mistisizm içinde buluntluran kör ve goru~
rniyeni gören insan hali: lt sustu. Birdenbı-
re sordu: 

- Madam, siz, bu ) r1 hal) aya gittiniz 
mi? 

Ve, cevab ,·ermesine ~akit bırkmaksızın · 
- Biliyorum. Bili) onım. Romaya gitti

niz. MeJun Titüs'ün afer anıtını, yahudiler
den klma şeyler arasında yedi kollu şamda
nın göründüğü iğrene mermeri seyrettiniz. 
İşte, size söyliyorum Madam bu anıt bütün 
cihanın yüzünde bir utanç lekesi olarak ora
da, papaların, kuyumcu ve sarraf olan } ahu
dilerin sanatı sayesinde tutunabilmiş olduk
ları Roma şehrinde hala ayakta dunnakta
dır. Yahudiler Roma'' a Yun2nistan'la sar-

Ve bunları söyledikten sonra, ziyaretçı
ler kalabalığı arasından, ezdiği şapkaların 
boğuk çatırdıları içinde, çıkıp gitti. 

Bu sırada, prenses Seniavin, locasının ke
nanndan, kadmlardalti güzelliğin ona za
man zaman verdiği tecessüs hissiyle, Madam 
Marten'e dürbünle bakıyordu. Yannnda dur
makta olan Pol Vans'a işaret ederek: 

- Madam Marten'i. bu yıl, harikulade 
glızel bulmuyor musunuz? 

Işık ve ) aldızlar içinde yanan fuayyecle 
general dö La Biş, Larivyer'e soruyordu· 

- Yiğenimi gördünüz mü? 
- Yeğeninizi mi? Lö Menil'i mi? 
- Evet, Robcr•i. Demin salonda id1. 
La Biş, bir an düşündü ve sonra: 
- Bu yaz Sernan~il'e geldi. Kendisini tu

haf, dalgın buldum. Sempatik bir delikanlı
dır. Altın g·bi bir kalbi \ ardrr. Zekidir. Fa
~at kendi ine bir is, hayatta bir gaye tazım~ 
<Ur. 

Perde arasının bittiğini bildittn çmgırak 
esi bir andan beri dnrmu tu. Boş fuayyede 

iki ihtiyar gidivorlardr. 

- Hayatta gaye •.. 
Bu ırada, hafifleşmı en le mi olan 

arkadaşı, ondan kurtularak sahnenin med 
haline yaklaşıyor-Ou. 

Margörit, koruda hem şarkı söyliyor, 
hem çekiliyordu. Şarkı bittiği zaman Mis 
Bel Madam Martcn'e: 

- Oh! darling. Mösyö Şulet bana pek 
giızel bir mektub yazdı. Pek meşhur oldugu
nu söyledi. Ben de bunu öğrenmekle çok 
memnun oldum. Bana şöyle diyor: .. Başt~a 
şairlerin zaferi kokulara dayanır. Benimkı 
bir taş ve midye kabuğu Yağmuru altın a 
anayıp inliyor. "Sahiden fransızlar bu 1 •ı 

\."Ürekl' Mösyö Şulet'i taşa mı tutu\ arlar' 
Terez Mis Beri temin ederke; Luva\ e 

sert ve biraL giıriıtlülü. locanın kapısını ac
mdı. 

- Elize'den geliyorum, dedi. 
İlk önce Madam Marten·e i\ i haber ver 

mek nezaketini gö terdi. 

-: Karama!Ueler imza}· ndı. Kocanız m · 
llY.eyı aldı. Bu ilLel b" r nezarettir. 

(Sonu vrr) 
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Gizli Mahkemelerın Sırrı 
H(trb -:;anıc.nwruufo, f;ww~fo k ınııluıkernde..-i., d•·t'leü· tıitl ,.J1~· mi_~ctli u·fon11 kormiJıdnw.~r 
dolayısi)·lı•. ço'I.· d'4a gizli olaı·llla. yapılır. Fnl.-at "'Hi.H' uıdlti (~ . .rıh .zmntmformda do ytıpıl· 
mı~ bin:ok ırfoli ruulwlamıelf'r ka~ıdetmi~tfr~ F rwı. tz yıız(ulurmrfon P«ll Ular, b11 rnii.m.ı

se.hcıle T it nu•<-·mttosnulo bir ,·azı 1w,. n•t111i~tiw. Hulii:-a edereJ.. rı::aifı,a 'k~).nt;,·oruz. 

Giz.b -celse kararı verilmiştk. Adliye 

lı.mıvetinİn en yüksek kontrolörü ohm 
e.geım-:n halk salondan çıkarılmıştır. 

A-vııııklll.'tlar protesto ediyodar. Işık, bol 
ı~ık stiyorlar. Halkın ark.alarmda 

1:ıe-.ı cut olması onlara ;;esaret verecPk · 
11. Ve biJ·denbire bu boşluk, bu süki'tt 

bu kap!llı kapılal·, ve hakimleri~ po

ii3Ieırden mürekkep bu profesyonel 
füpleyiciler onların canını ıkıyor. 

Giz!i muhakeme deyince bunlann 
ttipik önıeıti olan Dreyfüs'ün muha· 
kem4'1t hatıra gelir. Bu muhakeme 

ıt Rlkkanun 1894 de yapılmt~hr fa· 
bt 1935'in ilkkanununda. :ı:ihinlerd~ 
f'ltır&ktıgı tesiri hala kaybetmemi§tfr. 

Miralay Dwnulen geçen ayın 7 sin 
f.!e temyiz mahkemesinin gizli cebesi 
ımumda hüküm giydiği zaman, sol 

Je aağ''ın avukatlATT "bu yeni bir Drey

füa meııelesidir" diye haykırddıu·. 
Ne yapıla., gizli muhakemeler 

f!llafıkta iyi. bir ıöbrete sahip değildir. 
Ve bu kanaati doıiurmuı olan da Drey• 
ffiı'ün 1894 de yapılmıt olan muha· 

kemesidi.r. 
Dreyfüs'ün mahkUıııiyetinde kt>n· 

ı::lr.•inin de suçu vardrr. Çünkü mahke~ 
ıı.ede pek beceriksiz ve müteı·eddid 
dan·annıış, kendini müdafaa etme~ini 
frJ.ç bilmemittir. "• 

Sabık komünüst, Farmason, "ordu 
ve deıırıokrasi0 mec:mua"mın ıahibi O• 

tup temyiz mahkemeısinin he§ seneye 
•:tııabkômiyetini tasdik etmiş oldugu 
t!nİrala-,· Dumul"'n de, kendisine İsnad 
edilen suçu heyecanl reddetmesine 
i!'ağmen, muhakemede bir şimaladann 

be.lind", ağrr ve sessiz da,,.rıuımış ve 
ı.Ju ha! aleyhi.od" bir te~ır hasıl etmİs· 

Hır. 

Gizıa .,,...,duıkem.elerin tehlike~i 

Yüz batı Oreyfüıı "e ~iralay Du· 
, ıııuleıı, muhakemeleri her kese açık 
•ıl&&J dı, halk öaünde kendilerini daha 
r.vi müdafaa edebilecekler miydi? 

tulmalr.tadır. Harp zamanmda 1Pari11 
harp divanlaı-ı tarafından görülm:.ış 

olan casusluk muhakemelı::rinin evra· 

krnı tetkik etmek i~tedı~l. 
Harp bakanlı •ma dedim ki: ·• Jl;1a 

ta Hari'nin masum öldüğü id<l\aıun:.ia 
olan bir ürü ırıe.;ıı·iyat ynpıhyor. Gene 
Piyer Lönnar içi dıe va7.İyet boyle<lH 

K~nıse bu caı;u.;larm dü11mana hangı 
sırları teg{i.m et.mi~ olduklarını öyJc 

medi, çünkü 1935 de ~rşi,,Jerini-z 

1916 nrn .aınrrlan kadar kapah dur
maktadn·. 

fakat kati bir red. cewab' aldını. 
bu dosyaların tamamen gizli olduğunu 

söylediler. 
Aradan yirmi sene geçtiği. halaıe 

gizli .::else devam etmektedir. Piyer· 

Lönnaı-, şefi olan binbaşı Ladu'nun o

lümünden a.ı: xamazı cince bana .11Öyle· 

miş olduğu ~ibi., masum muydu? ı 

kinci büronun diğeı· b;.- memuru oian 
Mata Hari, müclati!e.rinin iddja ett•k
leri gibi baksu: olarak mı hüküm g1y· 

miıtti? 

Gizil .ımahakemesi es-na31.nda Mata 

Hari kendiıni fiddetle müdafaa etti. 
Ladu'nuon yüzüne eldivenJerini hr· 

latarak .. yÜ:r: bası tıİ'Z bir alcaksrnız !' 

diye haykırdı. 

Muhakeme ıüpheli bir ı;eyir takip 

etti. ldd~aların hilafına ola:rak. Mata 
ittifakla mahküm edilmoedi Bir re } 
farkla ax kalsın bere.et ediyor<lu. Har· 
bıa en h~ye.::anh zamanmda bu va!<a 
çok düşündürücüdfü·. 

Ve· Mata Han•yi tanıımı~-olao me • 
hur fra.oıuz casusu Mart Risar, geçir· 
diği tehliketeri hatn-layarak bana şun 

ları söylemidi. 
- L.ajyon !Donôr nifan«nı aJacRk 

yerde, ben de onun gibi k,-ı,ısuna dizi. 
lebilirdim. Bizim mesleğimn:de kan 
yıı kurban gibnek ihtimaU fazladır . 

P.i t·e.r J,ö,,,narw ~izli nmlwl.·emesi 
Piyer Lönnar da casusluk ikinci bü2 

rosuıııda memurdu. Casuslu'< yÜzünrlen 

mahkemeye ~·erilmit veye hüküm giy 

ınit olanlaırm çoğu esuen bu büro'nun 
memunı ln.ılunuyorlardı. Piyer Lönn-

ar, şefi yuz baıı ı Ladu'nun emrile, i~ 

kınci bürG n e sabma, Berlinde vaztfe 
ile bulunan Türklerle temasa girdi. 
Onlara tekliflerde bulundu. fak.at 
cınra nasıl bir "aka -geçti? Dava.iJnffll 
sürdi.ı~ 35 gizli cels-= -ı:arfmda ma· 
;um o!duıiU hususunda isr ar etti. V .J.· 

zj fesini ;i\.ltt.->timal etmemiş olduğımu 

.• öylüym·<lu. 

Fakat Ya ziyet birdenbire değişti. 

34 Ü.ucu cebed~ mahkemeye ytni 
bir vesika 4eldi. O zamana kadar id
dia makami. maznunun aleyhine kuv
veti\ bir de1'1 bulanu,.mİ.~b. Dava sd~ 
rüp gidiyordu. 

Ortaya. ç1karılan vesikanın, 4'.l~ 

ı:nanlar tıuatından. Belçikayı aceleyle 
boşaltıp kaçarlarken Brükselde unu· 
tult ... uş oic!uğu ileri sürülüyordu. 

Bu vesıka 1915 nisanında Afmttn· 
ya har·ciye müsteşarı Yon Jağov ta· 
rafından BriıkııeJcie Baron Von Lan
ken'e gönderHiyoa- ve ondan fransu: 
gazetelenn;n ıratm alınnuuına dair 
!;'eniş proje:!erJ~ kendisine oğlu Piveri 
gönden~cegi Al fons ,.önnar \ıakkında 
malumat i~tiyordu. 

Fakat ortaya konulan ve;,ika, ha{· 
hk::ıız İmT.a:.u baııit bir kopyeden ibe 
J"etti, ve onu, bir ıernniyet ıınemun.ı 

·•doğruluğuna yakın bır kanaati old"~ 
iu" kaydiyte mahkemeye gönderr111ır 
~a. lşt.e boyl~ belirsiz bir vesika Piyer 
Lönmu"ın ~d3mına. 'hütnned\lmesi için 

kafi geldi. 

Fakat :M>:nradan anlaşıldı ki bu •.e· 
~ika, oncl! söylendiği gibi Brükselde 

bulunmamıs, bir alman memuru ta 
rafından Serlin Hanciye dosyasmdR.n 
rralmarak fran:ff7 emniyetine pek pa• 

halıya sabhmsht'. Halbuki, böyle hir 

:re~ikanrıı:ı paraya tama.an alman me
muru taa·afmdan uydurulmuş olması 
\htimall w·ardı. Para için vataoma iha
net eden bir adamın vesikası, idam 
için kafi l>iır ebe'b olmalmuydı. Sonra-

dan Piyer !Lônnar'm masumluğunu 

belirtnı~k için yapılan bir toplantıda 
Pol 80111"-w· da düşüncede butunmuş· 
tu. 

.. = .... 

27 SON KANUN 1936 r AZAK'l r:.sı 

Hava hücumu hakkında 
Evıetki aksaın nkara radyosunda 

~ . 
veriten D- onferaııs 

1( ffolwuhk S1:·fıube:rli1,- .)u.be~i llfrektörü B. Haban l 'ehmi Siie,.... 
r!N11 'üt. l rı kanı r<ulymmmta lw ı-a fdicıouform.a l..'ıfu fi koruırumı 

mnı ;;ıuı t•tnıfımfo tJf!rdiiii iH< iki lwrıf••ı·wı.ı~ı al.11.r'lanm»;ıı ~uırn-
nı'1.~tui• .. 

Ol<•ygii rı ı't' riloın 
ıfon ya.:;ıJ or11z.: 

Hava tehli.kesinıe kal'~ı sehiı· ve inşa· 

a ı planfarı nda yem es;ı:;lanrı nelerden 

İi:Mf'el olaıc:ağnı.ı ~eıı.pit 'i!deı·dı: bütün 

jpl.anfarı bu esasiara göı·e tan:ı:iın etmek 
piA..;İf müdafaa bakımından pek büyük 

Önemi hai:ıdiı;. 

Bu yeni eı;aslara göı·e kul'uJnıu~ .bir 
Jfehrin, bir fabrl\ıanın bit sanat evinin 
.bava lıüown!arın.a . karşı dayanıklığının 

nisbeten çok faıı:la ';>la.cağına f,iiphe yok· 
tuf. 

-~~hir' pfonlıu-ı için :ff:'tli e ... "s'"',. 
ıfü !e.h.İ.t planının tanı.iminde. şehir· 

ci.ık b.ıJ.:ımıodan bir çok e1111slarm dik· 
!,,;at n.u.arma .alınmas1 \c;a\ı edeceği tabi· 
idfr. 

Mode<"n bir i!e~~- · k:uı·mak·İçin «ÖZ 

ıiiniinde l>ulı.:ındıırulma~u gereken l>t.1 
esaslar şu •uretle hulasa ~dilebifü: 

1 - Seyrisefer; 
2 - Sıhnt; 

3 - Ekonomi·~ 

4 - Güz.ellik · 

Çok mulıim olao bu ~ıoas~ann en ~a· 

~mcla yer afrı..a..u l.B:r.ım geien diğer \,İ.w
e:$a&I da ( em niyet) me~e~eaidir. 

Eski zamar\larda anılanlar. kendilen
cıe barınaca~ 1<asa~la~. ıtehirler kurar
ken da.ima bu (emniyet) ilini Öflemle 

düşünmi.i!ilerdir . 

birine yakın b~lundurulıtuyarak dmır. 

muhtelif yerlerine dağıbhnasui.u·. 
Şw hale göre •İU( önce bu beddl«in 

nelel"dett ibaret olabileceğim te"Mt tt:• 

mek faydah olur, 

b'lı~miyetli lıede/14.!ı· 

Şeb.i.r dah~iind-: veya civarı Mi.a düt

man için ca:tib olan hedeAer ıu su.'l"-... Jıo 
s ıraJanabi lir. 

A - Hava kuvvetleri, fabd~alan ve 
imaJathanaleri; 

B - Büyük iıtaıyonlar~ hi!}ıaı:;ı;a 1n~ 

dirme ve bindil"tlne istasyonla.ı:_1. de " ~-· 

yoUarımn mühim birleş~ n<ık~aiat.ıı. 

köprüier ve ti;nelleq 
C - Liruaııw. tenaneJıe.ı· ; 

D - Müh'm ıenayi iıtihsai<h mer~ 
kezleri, fabrikalar \'e İmalatha.neil!r; 

D - Cephanelikler, a:ııkerı oiNıAt ev~ 
teri; 

E - Hükümet ve kumaodaohık cfa. 
iı·eleri; 

G - Postaharıoeier, .a.ş• ve ~e;om mu .. 
· esseseleri; 

H - SHolar, aın.l>;\rla, d~olıv, 

po)ar~ 

1- EJd<trik, ılıa va guı. ,·e s11 mÜ• J 

sese.leri, f.abı;kalan we depola.M; 

(;ekü-i ~eıhi11ler 

.: 

O ı.amanlar için en büyük tehlike Jka. 
radan geldiği için; ka~balar 'll'e şehirter. 
~u tehlikeyt: kat·~ı müdafaası kolay ı· 

Jan yerlerde lmrulmuş ~ e bazılarmda 

ı~ateler, sıurlat', siperler ve ltendekler de 
"Yl\pılnuttır. 

Şimdi bar de lııangi 1ehirleriırı dü,_. ırıı 

için cWuıı ehemi,retH ııa.yılac:ağı.;ıu tetki~ 

edelim: 

Bu gün Ye yat-ın ise en büylı; tehJike, 
havadan geieceği için~ ıtehi.r ve l<aııaba 

ı:ıilanlan yapılırken en evvel düşünüle
cek cihet "Havaya kart• emniy·et .. mese
~eııidir. 

Bu buııuııta gÖ7- öniind" butundu1•ul

m:uı icab 1:deo birinci ·esası d.üpnan için 
eheumiyetli ve cazib.olan hedeAenn, hir 

Bir tehri11 ı0.üfııa1-ta ııe kadar fozJa er 
!ursa; idari1 sanayi, ekonomi we ıukeın 
kurum.tar ne kadar çok olurta o fehrİn 
düıman için o kadar ca:ıib 00- hedef te,,... 
kil edeceğine şüphe yt>ktur. 

Avukatler buna, "adamma göre" 
cev&bmı veriyorlar. Bazı ııuçlu ve aVU· 
katlar müdafalaarmın gazeteler 
ta.2"afından tahrif edilmeyecelderinden 
er.ııtin olduktan ı:aman gizli muhake· 
ııııeierde dah.a ~rl>eıt daVl"amnakta • 
tfotlaır. 

Cizh celse u~ulı.ine, en fazla bu
, ada raahısetmeyeceğim ahlaki dava
f:&rla, casusfuk muhakeııneleırinde ba!l: 

iT ALY ADA PETROL MUCADELESI 

Böyle büyük pelıirler~ ayni zamandı. 
ordunun her •anif Hıtiyat aaft,itlerini~ 

en fazla bulunduğunu ve bir ıefeırberlik 
vukuwıda köylerden, kaNlbalardan ır• 
len ikmal efradının, en çok toplandığı 

yerler olmakla. ft.eıraher çok zaman laf«· 
mn döküm noktalarım da ibtava ettik~ 

lerinclen, bun\arın ha"'a bücwınlarım 
daha çok uğruyacak.l-Rn !tabiidir. 

Dütman tarafmd;ıın boı>mba..dumaıı e

diJdilderi takdirde bizim için çok zararlx 
o1arı bedeller tesbit edildikten 30nn 

Vl'ıllnılur. 

Casuıluk denince, milli müdafaa 
ur aırı hatıra gtıılir. Müthi§ sırlar!. .• 

?eki ama, gizli muhakeme usulü 
pratik sahada, bizi garib bir tesadüf 
)~raroda bırakmaktadır. Meşhur 
" .13 numarah casu&lar ,. davasında, 
kanunun müıın.ade ettiği profesyonel· 
1 erden başka hiç bjr fransız bulunma· 
dı. Ve hatti. - her 2aınanki nıüsama· 
h.a hilafına - !lVUkatlar bile :mahkem~ 
kapılar•nr önlerinde kapalı buldular. 
l3uruı karşılık caswluk zannı altında 
l.>ul.unan ve bir doktor, bir kimyager. 

llir l:ıeykeltraf, bir dişci, bir ~oya tÜc· 
can:, bir kazancn, bfr kadın muamm. 
t"JroEeaör ve talebelerden ıre '"omen, 
~eh, çekoslovak, letonyah. ~ırp, yugo -
l"v, rus, Kanadalı ve Birleşik Amerİ· 
kah adamlardan mürekkep olan suç· 
'folar, bu pek gizJi celseleri, başından 
ııoıııuna kadar takip ettiler! Mukabil 
casusluk te~kilatile ve emni;, et memur· 
~annı tanımak e 'bunların usullerint 
oğrenmek ve serbest brakılır bra
krlmaz ögrendikleri kıymetli sırları 
toenaup oldukları gizli teşkilata bil
ıUnnek imkanını buldular. Hakikat.en 
ınükemmel bir srır tutmak ıusulii. 

Su dava ile alakalı avukatlardan 
lt»ıri bana şöyle demişti! " Muhakeme
lerin serbest olmasında büyiik bir fay· 
da vardı. Fazla çekinir olmayan fratt· 
Ezlar casuslara kar§ı nud ihtiyatlı 

dawanılnıası gerekdiğini ôğretiyor· 

~ardı. Bilakis, casuslara, mukabil c:a· 
usluk te~kilatma karşı ihtiyatlı dav
•".l!lnm~ları öğretildi. 

Bu ~izlilik resmi teknigi vakb geç· 
•m" ... ı. j tf.:ııvalar hakkıttda mer'' h1 

Noye Zarheır Saytung ga..ı;ete'luıe 

Romrıdan ya.,lryor; 
ltalya. hiç bir tezahfö·de bulun

madan, hatta halktan bile temamiyle 
gizli tutarak, öyle bir ekonomik -
endüstriyel bir rnüçadeleye girişti ki, 
bu mücadele, kendi ekmeklerini, ken
dileri temin edebile.:ek bir hafe ao~an 
"buğday mücadelesi,. inden daha de· 
rin mana ve ehemmiyettedir. Bu ikin· 
ci mücadele, İtalyayı, petrol ithali.~ 
bndan kurtarmak gavesini güdmekte· 
dir. 

''Mayi halindeki tahrik ıınaddelera 
daireai., adı altındaki husu&i bir dai

renin kurulmasını derpif eden 24 bi· 
rinci te~rin 1935 tarihli kara.mame 
ile ' 'petrol mücadele5İ'' başlamıştır. 

Bu dairenin vazifeleri !}'Unlard1r; 

memleket içindeki petrol ıh~tihaalile, 

dıtardalt'I aabn alma işinin tanzimi; 
piyasaya satışa çıkarılacak olanlann, 
her şe,yden önce askeri ihtiyaçlar göz 
ö.nünde tutularak, kontrol altına ahn· 
maaı, dııardan satın alma ve ~ç piya. 
&a fİiltlarmm tespitidir. 

Mu~olininin bu tedbirlerı, ~üphe 
yoktur ki büyiik bir cüreti ifade ediyor. 
Çünkü, bu güne kadar, petrol ithali.
tına bağlı olan hiç bir devlet, Ameri· 
ka ve lngilterenin petrol kodamanla~ 
rına ka.f a tutarak, petrola dilediği gİ· 
bi fiat koyamamıftır. 

Habeıistandaki petrol imtiyazlan 
dolayiıile, bir çok dedi kodulara se· 
bebiyet vermif olan Riket bile, Mut10• 

lininin bu iatiklal ilanı hakkmda ıwı· 
ları söylüyor r 

Musolini, bir çok tehdidlerle tica
reti öldürerek, ftalyaya petrol ithal e
den büyU.k tirketleri kendine diif~ 
etti ... Hele bızmetlerine en çok mub· 
taç ~fduğu bu srralarda, artık onlar~ 

dan yar<fon umud etrn~tıi bir ç•lğın · 

lık olur. 
Rik~t bu aô.ıderile. A fTikadaki ha

re keti günün birinde akamete mah~ 

!kum edebılecek petrol ambargosu 
tehdidi brşJı.unda, büyük petrol şir · 
ketlerile, balyanın iyi geçinmek :ı:a
ıruretinde olduğunu aöyleme~ İstiyor. 

Fifüakika M ı.aı;olioi, petrolu dev· 
let kontrolu altma almakla, büyük bir 
··eziko'yu ııizerine almııı bulunuyor. 

BüyÜk petrol şirketlerinin biribir
leriJe çaırpıfan menfaatleri yüzünden. 
Arahistaııım ateş tufanı altında kaldı· 

ğı, petrol rekabti dolayısiyle, cenubi 
Amerikadaki bir çok devletlerin, ar
dı arkası ge1miyen isyanlar içinde ya• 
pdıkları 'l'te büyük devlet politikast~ 
nm, kısmen de petrol menfaatine tabi 
oludğu düşünülecek olursa, hiç fÜphe 
vok ki. Musolininin jesti hakikaten 
hayret uyandıracak biı· meseledir. 
Çünkü bu jest, harba girişmiş olan!
talya için, her petrol daı:nlasmrn kan 
kadar kıymetli oldağu bir sırada, bü
tün dünyanın petrol müteahhitlerine 
meydan okumak auretile yapdmı~lrr. 

Anlaşdan Musolini, politikaınru 

tartarke1ıt devletlere daha üstün o
lan kuvvetlere kartı ltalyanm iıtikla· 
Iini Uan etmesine ttalya uUusunun ba
yatı kadar ehemmiyet vermektediı·. 

Heaaplarını yaparken, psikolojik 

ıfoktörlere kadar ekonomik ölcüleri 
ele almıyor. 

MUJOBiıııi, ltalyada yeni bir petrol 
nizamm~ kurmak ceaaretini göatermit· 
tir. Çünkü, uımn yıllardanberi biribir· 
!erile boğazlaf&ll petrol tirketlerinin 
İtalyaya karıtı cephe almak için. bir 
türlü anla~ıyacaklarmı, daha önce
den kestirmitti. En can alacak bir an
da,' lnnıl~rd"'n her hangi bir gurup, 

koca ltalya.ncn pe~oa piyauım~ ele 
geçirmek için kurdukları c~11heden 

ayrılacaktır. 

Bunun içindir ki~ !'ıllllOlini, ıııe ı>el· 

ıı-o( kodamaınlaruÜn güc:enmelerinde~ 
~re ne de am'barg~dan korkmuyor. Ro-. 
mııda ağızdan ağıza dolatan hükWıa. 
foıre göre, ~erek Standard gerekae 
JRu.vayal Duç §İ~ketlerinin ltalyaya 
ıı>etrol vermeqıel~ gibi, güç bir vazi· 
yet karf••mda bi,e, .Petrol ihtiyacmı, 
Venezueladan getirecekleri petrolla 

1 • 

Yılapayabileceldetj. .töyleıııiyor. Bundan 
başka, Cenubi ~e1"ikadım petrol 
getirmek Üzere j~po~ Jemileriaü de 
l,,;ullanabileceklerinden lbahaediliyor. 

Ancak~ Muso~ini ;t.Cbğı bu petrol 
ıınıücadelıi ile nereye varmak utediği 
bem değil. Çünkü, 1~131 aya petrol U
tlhsal eden bir memleket denemez. 
Sicilya adasında devede kulak kabi· 
ilinden çıkal'danlar ile Obruzzen' de İ• 
tii.haal edilen petrol, bir ydda 13.000 

tonu bile geçemem.ittir. Buna kartı İ· 
!talyanm bir :rıllrk petrol ihtiyacı 

1.500.000 tondur; Her ne kadar Aırna• 

v·utluktan yılda 60.000 ton petrol ala .. 

çağını hesaba katabilirse de. bu mik· 
dar, vaziyet üzerinde tesirini göstere
cek mertebede bir şey· değildir. 

Sentetik benzlııe gelince, İfalya, bu 
metodun endüstriyel tertibini biç ak· 
t!D'!ldan bile geçimıemittiır. Çünkü böy-
Ue bir ınetod için her feydeıı önce kö
llllkÜ:r ithal etmek lazmıı geldiği gibi, 
ll>u tesisat, ltaly~da rantabl olmıya• 
cak kadar büyük sermayeye lib:um 
rrösterıı:aektediı-. 

Bütün b111 nlii'lahazaiar dolayiaile, 1 
balyaya~ drşardan petrol ithal etmek· 
teııı batka biır çar~ kalmıyor. Peki l't>ötle 
oiıunca da. 1tl.\lyanm, yabancı ...,mle-

va bücumlarınm zararlarını en az haddib 

ne indirmek tçİn 3Ö& önünde bulıın ·1 .J•· 

nılması gereken ~Hlart ~ Nretle ••· 
ıralayehiliri:z: 

_yeni e u. .. Jar 
A - Ehemiyetli hedefler;: ~ehi!· ıçm. 

de li ~ya yakininde li>iribirinden o kadar ,,.. 
u.k olmaluhrki bir hava hücumunda bun-
lardan yalnız birine etdacak ibombalar8 ·' ' 

dan, aynı zamanda diğerlellİ dP. müteeı.-iir 
olmaıın.. 

Biliyoruz ki, bir hedefe atılan bom~ 
balann hepsi o hedefe isabet etmez, ..,,,. 

çoğu yakınlarına n ! b<\zaııa da ~pice .a~ 

~arlanna düşe.-

Sonu yann 

ketlerden petrol thatü:ııııden va:ı; geçme-
si, anlqdmaır bill" itezad h.aliıni alma;ıı: 
mı? 

Mwolininio açtığı yeni mücadele~ 
Öyle kaşla göz arasında bitirilebilecek 
bir mücadele olmıyacaktır. Bu :müca
dele~ bugün, adım admı ilerl.i. or. Ve 
her şeyden önce. Musolini, ll>etırol ka·· 
ramamesi ile~ büyük petrol ~irketled~ 
o.in burunlarını kırmış oldu. Bu şir~ 
ketler bugünkü günde hila balyaya 
petrol satıyorlar; ancak, bu aatııla0 

rmı memleketin korporatif ekoırtomik 
bünyeaine uyduıııınak mecb~riyeti• 
dedirler. 

Burada temin ~dildiğine göı·e, b-.ı 
suretle, spekülas:von ve fiatlan yük~ 
seltme imkanları ortadan kaldrrda .. 
bilmİftİI'. Bu intikal devresinde itala 
yaya liznn olan şe1·, iyi ve ucuz mal 
satın almaktır. '>nun için ltalyaııılar ·bııı 
makaatla. petrol istihsal ~den tekmil 
ülkelerde, bir türü kontrol teşkilab1, 
alnn. satm alına 11.iiırola:rr lkur:muşla:r~ 
dil'. 

' ·' 
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BlıJT 
Akkoptii D&klyıe de~unda 

mevcut ( 3200) adet bensin tene
kesi ne (842) adet bot ıu aaa • 
dığı satılacaktır Tenekelerin 
beheri (5) nruttur· Ve sandıkla 
nn beben (10) kunıf olarakli 28tah1-
mm edilmiftir· Satıt cin · -
936 sah günü saat 10 dadır. ts~ek
lilerin teneke ft l&lldık1an gor· 
mek üaere .Akköprit nakliye • • 
posu müdUrliiğUne mUracaat ve 
satışa gırecelrlenn belli gi1n ;,.e 
aıaatmda paraıariylt birlikte · 
Jıl. v eatmahna lromısyonuna gel-
melm. :ıs ı--279 

) opha111ede ltıı1a11b11l Le· 
.,..... Amlrliji Saim 

1 K nmi"vono 

!LAN 
H ı bıye kul içın 17 ton sa

• E yagı sı. -936 cuma gün saat 
t Tophanede Satınalma ko 

mısyoamıc kapalı zarfla alıııa-
ktu Tahmin bedeli beher iri. 

.,_ 105 hrilfbit. tık teminatı 
8 nı 's uıtur Şartname· 

8 K~~lr: istek 
da bmın veıtblde •r• 

bet tekbfle iııd ihale .atından 
b r 11Ut enel KonlltfJııoM verme. 
e (!75 UO l-151 

Doktor 

anıf r 
DUL ~ O BSLSO
Ctntt.UötJ RASTALIKLARJ 

JIVTERASSISI 
Tabalrhafte cacWni batmda Al. 

tmtaş •bll No. tt llntalarmı 
~ t· ıs ve U-•"' kadar 
ltab efon J2'8 

ULtJ'5 
2i 3 ı sa 

Sıhhatveiçtirnairnuavenetvekaleti: 

erkez Hıfzı sıl ha Müessesesi 
gbn alma ktlm.İ onu reis

lijinden: 
Kapalı zarf ıl1ulile ekc:-1' trne ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 7400 lıra tahmin bedelli 37 adet At. 
2 - Eksiltme 5-2-1936 çarşamba ~nü saat (ıt) de Merkez Hıf. 

ı:reerhh• mftessesesinde vapılacaktrr. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliylıe yapılacaktır. 
4 - İlk temınat mıktarı (555 .• ) 1ira olup hudut ve Sahıller Sıh 

at Umum Mudilrliığu veznesıne yatırılm1$ olacaktır. 
5 - Zarflar ihaJe saatrndan bir saat evvel komısyon reıahtine 

enlmiş olacaktır. 
1 6 - Taliplerin 2490 savılı kanunun ıstedıgi evrakı gosterme erı 

liznnd r (111) 1-222 

METROPOLİTEN 
Vir~inia Bnıce - Lawrence Tibett 

-:el ilba hiından: 
Kaoalı zarf usulile ek.~i itme ilanı: 

~ 

ı _ Eksiltmeye konulan iş (İçel viliyeti ilbay evi inşaatı 
bbay evinin keşif bedeli (27362) lin. {05) lrunı' i• 4e-995 yıh 

büdçesindee (20) 1-in lirahk i' y~· 
2 - h işe ait şartnameler ve e.ı:aklar pınlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele proiesi 
C) Nafıa ıfleri şeraiti umumıyesi 
D) Kirgir ineaata dair fenni prtnaaıe 
Ji:) Hulhılsf şartname 
F) Keşif cetveli. silsilei fı.at cetvdi. aıetNJ cetTeli. 
lstiyenleı bu şartnameleri ve evnılıı bede1s\a olarak lçe1 Nafıa 

Direktörlilfünde görebilirler. 
3 - Ekıilmw 22.1.936 dan itibattn 7.2.936 cuma günü saat 15 de 

:hale edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı nrf usulü ile .,apılacaktır. 

! 2 2 

•••• , 2 bötll il 

Ankara Levazım Amirliği a 

Alma Komi yonu ilanlan 
Polatlı garnızonu kıtaatı ıbtiyacı ıçm 155000 kil 

lı zarf usula ıle 10 ubat 936 gUnlemecınde ihalesi y..p 
2 - Taliplerin 813 nra 75 kurut tem.matı muv ltat 

iltR 10 şubat 936 pazartesi günü saat 16 da krta&t 
omisyonuna muracaatları. 

3 - Şartnameaını gönnek iatiycn talıpler her 
ra komisyonumuza müracaatları. (191) l 

iLAN 
ı - Bayramiç gamızonu ihtıy c içın 112 ton nun 

a alınacagı hakkında evvelce ılan dıl p ih e günü t 

gmdan yeniden ve evvelce alrnacak kilo ın kdarmd 
r k kırdırmaya konmuştur. 

2 - Beher kilosuna 14 kuruş 50 santım fı t bıçılm 
2 ubat 936 gunu tum satın alma komııyonu bi md 
tır. 

- EV1iaf ve şartlar hır evvelkı ılanda bıldıriJ n rt 
aynıdir. 

4 - Eksıltmeye gıreceklenn 2490 numaralı bnunu 2 
sıne göre ıstenılen vesaik~ muvakkat ttmıpat tutarı o 
lıranın ihaleden bır sa.at evvel makbuzunun Jromısyo~ \i 

şarttır. (90) 1-17~ 

İLAN 
J - Ezine garnizonu ıhtiyacı için 10.S ton unun kapal 

satın alınacagı hakkında evvele~ ılan edilip ynmi ihale R: 
2-12-935 gilnu talip çıkmadığından yenıden " evvelu 
kilo mikdarınd.an tenzil edilerek kırdrrmayıı konulmuştur 

2 - Beher kilosuna 14 kuruş 50 santim fıat biçılmi,nr t 
2 '11hat 936 günü tüm aatınalma komiayonundl yapılaca t 

3 - Evsaf ve fartlar bır evwnri iland bi1diriJ~ sart 
frnın aynidir. 

4 - Eksiltme~ gıreceklerin 2490 numa.-al• ununun 
Btnt göre istenilen vesaıkle muvakakt temuıat tutarı o • 
81 llurufun ibalden bır saat evvel m kbuzunun lromisvon 
mea şarttrt' (89) 1-1 5 

İLAN 
l - Garnızon eratrnın ihti

yacma sarf edilme1ı üzere onbin 
lııilo kırmızı mercimek O 2 930 
tarihine mil•dif per~ gü· 
nü saat 15 de açık eksiltme sure 
tile alınacaktır. 

ı - Şartnamesı komisyonu
muzda her gün paruız görülür 

3 - İ!hu mercı~ in tutarı 

2200 lira olup temıaatı m 
k:atesı 165 liradır 

4 - Mijpafntaya ı~ 
deceklerin 1JlUayyea giın 
atte teminatı muvak te 
buz veya bitn)f mektub 
Ankara levazım amırli ı tnı 
alma komisvonuna ~lmelna. 

(141) ~ 

5 - Eksiltmeve girebilmek için isteklin~ (1500) lira munlı· -------------------------· 
kat teminat vermeai bundan batka. •'8tıdaki fttlfblan haiz olup MUH 1' ~EBE MEM u 
getı~si 1izrmdrr . .ftı., 

Bu işe girecelderi.ı ticaret odası nsikalarnu n ihale F~en 
en aa 8 giin evel Nafia ftkiletine milraCUt edettk ehliyeti fennıye ALI CA 
.esikaJannm aJmabılmesi için iate-kliJerin ba ~ betle.Ji tuta? 
derecesinde bir yapıyı muvaffakiyetle ba..,a bildıkterinı ~ır 
veakalan ibru edenlere lçel Nafıa müdUrl6ğil tarafından ebHyetı 
fenniye ttsik~arr verilecektir. 

& - TelrHf mektuplan yukarda (3) ilnctl maddetie vazıh saat. 
tan bir aaat evehne kadar rilbet encüıPeninde Retirilerek ebilt· 
me komısvonu retslitine makbuz mubbttlııde verilecektir. Potta 
ile gönderilecek mektupların nihayet (J) iincil maddede vasılı a
ate kadar gelmit o11JUllt n d~ sarim mtihür mumu ile iyice 'kapa· 
trJmr$ olması 1izrmdrr Postada -olacalr l!'tcikmeler kabul edi1me:ı. 

1~5 

Devlet Demiryolları ve 1i manlan umum 
müdürlüğü satınalma ~nmisyonu ilinlan 

!LAN 
Teahhüdi.ın ıfa edilmemesinden dolayı mukaffkıli bozulan ve 
hammell bedeli 14383,98 lira olan 419,4fi6 m3 ı çam diJme Ye tahta 
~ bat 1936 puarteli günü saat 15 de açık elmikme uaulli ile An. 
ka!°da ıdare binaamda satın alınacakıtır 

B fC girmek lstiyenlerin 1078;80 lirabk muvakkat teminat 
makb':ı; veya mektuplarını hamilen. yukarda yazılı saatte komia.. 

· l"ği mıllraeatlan lia.-du 
yon reıs 1 ne Ankarada Mabeme dairelinde ve Haydarpapda 

Te!~~vk MildUrHiifltl• görülebilir. (179) l-329 

tLA N 

Muhammen bedeli 7500 !ita olan 6 tane motörlU yqın tutlum
t-S-936 puartffi g6n8 (lat 15,30 da Ankarada idare biııumda 

~ı sarf utnıll ne atın aıınacaktır. Bu ~ ,ırmek iltiJenlerin 
liral t munkkat temiolt De kanunun tayın ettiği 911Dblan ve 

562 
1 

... nn t ıt.30 a kHar lDomiS)'OD lmüiilne ftf-
tekbfleriıu aynı ·~ıer ~ olarak Aıılrarada mal&eme 4a 
melert lbnDchi'. Ş da .ıfesettUm ve Sevk ll&dllrlllğilnde .._ 
ITeebıde 'We B;7c12q)aija ı~ 
ğıtrlmaktachr (162) 

Açık eksiltme ilam: 

li ~kalHinden, 
ı _ Ebiltmeye konulan it (Ankatadüt temyiz mahkeaııeeı ıl

tısak yolu, mabkemeaua .-ı .. •ebuleenup kap
1 
ı~armı )caddeye baib

acalc elup (tı'9,70) ıı. bo1U8 , unan yo ı~tı , 
'1 lnıutın kefif bedeli (3000) bradır. 

2 _ Bu ite ait şannametet ve ftralt tunlardır. , 
A) Jtbiltme jllltftameli 
B) Mukavele projem 
C)Hmall.-rtname 
D) Kqif oetftli 
E) Plaa. 

t.ti~ a prtaame1l " ...-ala (30) 1runıt bedel mu1cabf1bıde 
ıırau,e VeJraleti JIWt ..... .ııerıttiOndea alabllirltt. 

a - ......,. ıo ...ı..t P8 ~ g&nı mt 15 te Maliye v-e. 
kileti JlilH B11111k llldlrJlll dairffhide yapılaeakm. 

4 - Ebilt1$e 8'* eblltmt turetile yaptlacakt:rr. 
5 _ &Uila.e,e pıı•flı111t iıteklinin 225 lira mu•Mlmt temi· 

nat -.ermetl-ve Nafıa Vekileti Yapı İşlen Umum MildUrliliiln • 
dıeft verilıniı fennf ehliyet veıık...., gôstermit olmuı aa ....... 

(163) 1--ZSl 

n: 

ünden: 
1. - Enstitümiız Genel Muh~bc Servı&ıne sınaçla bf.c ~ı 

alınacaktır. 

2. - Alınacak memura smaçta gösterec:.cıci yara.rhga gou •'
~ ~iioaıet. ~~ 
Arandan prtlar unJardır 
.a - TW-k olmak. 
b - En az: lrir li&e veya muadili mektepten muun olmak. 
c • Yatı 23 - 35 arumda oım.lt. 
d _ EcneW dili (bilh•aa AlDYP>Ca) biknlft' uatöD tutuıac* 
c • Aakerlilde aJakw "Jmamak 
f - llubaarbt işlerinde en u üç tıene ~ bukmmak 
g • İmtihan dcrecesı için giızel yazı ve ınııAıJD pened roaaııııırı 

tibare almac:alı::tu. 
h • Dilekçesinde hakkında malUınat alınebılece.k Mi reiel'Mll! 

goatermek 
3. - Mülılli>aka ımdhanı Anbrada 10 fubatta puartnı ~ 

yapılacaktır. 

4. - İmtihanda muvaffak. olupta angaıe dılen ıJYaı 
eoatitümtirin tensibi de hudutlarımız dahilm.cte her. 
den sahasında çalışmayı tıeabhüt edecektir. 

5 - Sınaç aorgulan 
a - Ticari besap, 
b - Usulü defterı, 
c - İktıaadl umwnı malCUnat, 
d _Lisan 
7 - lateldilrın nufm cıudanı, bil&nühal vwaır.aı.ı, mcık~p ....._ 

df/t118111e9ı veya onlarm tasdikli suretleriyle 4 bta fotoinf w p... 
diye kadar çalıştıkları yerlerden alci*ları ~le. 4'ki;e 
erini en ıeç. 8 ıubat cumartffi gün aq&mma adar Emtidl QeMl 
Dilfttörltlğti adresile gondeımeleri veya biu:at ~le w _.. 
llhab imtibaftlna gırebi.Jecoldertn, nqm;u-Qı ~ım, almk 
8 IQbat cnmarte9i günü mıtitUye m{lracaat etmelen ~ 

Satmalma komisyonu reisliğinden: 



SAYfFA 8 

R E v u E ~aatf. 
30 sen elik b i r ıtecrube mah sufüGl u r . 

Her nevi kol ve cep aantıaı-1. 

Kontörler, t< ronograflar 

Spor saatleri 

ea,ııca ıaatçilel'd• •• tılır. 

İ(:<·I il havlığ1ndan : 
Kapalı zarf usulile eksi itme ilanı: 

1 - .Eksiltmeye konulan iş Mersin _ Silifke yolunun 2l 200 
- :l5 400 kilometreleri arasında şosenin in~aatıdır 

Sose insaall Keşif bedeli (38821) lira (97) kurustur 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evraklar Stınlardtr: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri seraiti umuınıye:.i 
D) Tesviyei turabiye. şo e inşaafd dair fenni ~nııam~ 
E) Hususi şartname 
F) Kesif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
i,,tiyeı;ler bu sartnameleri ve evr.akı bedehiİ1. olat<ik Jcel Nafıa 

.. Direktörliiğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 22.1.936 dan itibaren 7.2.936 cuma guııu :.aat 15 de 

ıhale edilecektir 
4 - Eltsiltme kapalı zarf usuliı ıle yapılacaktır. 
5 - EksiltmevC" !!İrebilmek icin ısteklinin (2912) liıa mu.vak 

kat teminat verme~i bundan baska asağıdaki vesikaları haiz olul 
~etirmesi lazımdır. 

Bu işe gireceklerin ticaret ocJası vesikalarını ve ihale güniındeı 
en az 8 gün cvel Nafia vekaletine müracaat ederek ehliyeti fenniye 
vesikalarının alınabilmesi icin isteklilerin bu inşaat bedeli tutan 
derecesinde bir yapıyı muvaffakiyctle basara bildiklerini gösterir 
vesikaları ibraz edenlere İcel Nafıa nıüdiirlü~ii tarafmdan chliveti 
tenniye vesikaları verilecektir. 

6 - Tek1if mektupları yukarda (3) iınciı maddede yazılı :.aat. 
tan bir saat eveline kadar viUiyet encümeninde getirilerek eksilt· 
me komisyonu reisiiğine makbuz mukabilinde veı ilecektir Postcı 
ıle gönderilecek mektupların nihayet (3 ı ünciı marld"dc yazılı ,;,n 
ate kadar gelmiş oJma-;n ve dış zarhn mühür mumu ile ivıre kapa 
trlmtr;; olması lazımdır Po<:t:ırhı nl;ı,·;ık gecikmelet kahııl eılilmez 

(167) 1~286 

~ rşelıi r ltrha~71 ı~111da11: 
Krr::.ehir ilinin 75 lira ücretli uray muhasibligi açıktır. Bu iıc

ret 1936 yılında maaş olarak biidceye konulaca~ındaıı memurin ka. 
nununun 4 iincü maddesiııclekı şeraiti haiz olanlardan, hesap isle 
rinde bulunmu$ oJanların evrakı ınüshitelerile şubat ba!!langıcma 
kadar Kırşehir Urbaylığına bas vurmaları ilan olunuı. (183) l-3Hı 

hi~ar uı·hayJığııulan: 
Akhisar kasahasrnın elektrik tesisatınm tevsii içm Baymclırlık 

Bakanlığından tasdikli projesi mucilıince 17.800 lira ke~ifli Loko
mobil, Alternatör, Tevzi tablosu ve bunların montajı ve sail'esile 
il4,819 lira 8 kuru~ keşifli şelıekenin ıslahı ve muhavvile merke<'İ 

yapılması ve sair teferrüat yapılma bi 45 giin müddetle kapalı zari 
ı.ısuliyle eksiltmeye konmustur. İhale 9-3-936 pazartesi güniı <>aat 
15 de Akhisar Belediyesinde yapılacaktır. 

Kapalı zarfların bir saat evvel verilmesi ve zarfların 2490 sayılı 
artırma, eksiltme ve ihale kanununun ahkamına göre hi.itün vesaiki 
ve teminatı havi olarak kapatılmış bulunması ~arttır. 

İsteklilerin proje, keşifname ve fenni şartnameyi Akhisar Uı a. 
yından 2 lira 65 kuruş mı,ıkabilindc alabilirler. ( 184) 1-331 

raın U~ta OkuJu dircktiirliiğiindcn: 
Okula açık eksiltme ile alınacak 36 metre mik'ap kereste için 

i6.l-936 tarihinde komisyona istekH gelmediğinden bu ihale 30-1-
936 perşembe güni.1 saat 15 de Okııllar Sağtsmanlığmda tekrarlana. 
caktrr. ( ı 78) 1-328 

[-afıa Bakanlığından: 
13 mart 935 cuma günü saat 15 de Ankaracla Nafıa Hakanlıgı 

malzeme eksiltme komisyonu odasında 132 000 lira nnıharnmtn be
delli 20 adet on birer tonluk bııharlr yol c;ilindirinin kapalı zarf 
u~ulü ile eksiltmesi yapılacaktıı. 

Sartname ve mukavele proje~i 060 kıırıı~ mııkalıilindı: Bakanlık 
Malzeme daiı·esinde verilecektir. 
l\lalzem.: dairesinden verilecektir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve sartnamede yazılı vesıkala. 
rını 13 mart 936 cuma günü aat 14 ~ kadar Rakanhk Malzeme Miı-
durlü~üne vameleri lazımdır. (165) 1-325 

{ili v•· ' ' ck:a it· tinden: ,., 
Açık bulunan Uzunköprü Noter1igine ımtıharısız veya İmtıhan 

vermek suretiyle Noter olabilmek sartlarınr haiz taliplerin Adliye 
Vekaletine müracaatları ilan olunur. (175) 1-321 

,. ıık<ıra 'f'apu I\liidiirJlübriiııdeu: 
:Balkat köyünün Jruyucak öıti mevkiinde kain olup Hasan oglu 

Nabi tarafından te~rini ı;ani 339 günlü ve 33 sayılı tapu senedi mu
cibince tasarruf edilegelmekte olan tarlanın' ölçüsü tapu kaydmda 
l6 dönüm olarak kayıtlı olup kendisinin vukul>ulan talebi üzerine 
yerinde yapılan ölçü neticesinde (lll dönüm bir ev 180 arşın) bıı-

·r;rünkü ölçümüze göre 9 hektar 3620 M. 2 çıktığı görülmüş ve bu öl
çü üzerinden tesciline de Vilayet Tapu komisyonunun 8.12-929 
,.ünlii ve 433 sayııtile karar verilmiş olduğundan bu tashihden dola
yı hudut ve htl'kuklarına dokunanlar varsa ilan tarihinden itibaren 
lO güne kadar Ankara Tapu idaresine baş vurmalan ve bu müdde
tin içinde bir itiraz vukubulmadrğı takdirde karar mucibince tes· 
cil yapılacağı bildirilir. (180) 1-330 

nkar11 ''alili.ğindeıı: 
3-2.936 tarihine rasthyan pazartesi günü Saat 15 de Ankarada 

vi'ayet binasında vilayet dainıi encUmeni odasında 831 lira 60 ku· 
rus k<'şif bedeli ile mevcut bUz bacalarına izkara· konulma r isi açık 
c!l'Sİltme'\·e konulmuştur. 

Şartname, keşif, mukavelename ve ekc;iltme ~artoamesi Ankara 
.. dıa Mildürlilğünde görült:bilir. 

l.~11vakkat teminat 62 lira 37 kuruştur. İsteklilerin muvakkat tt". · 

nnatları ve nafıa müdilrHiğlinden bu. iş için ~l!caklarr ehltvet ve. 
ttkalarm hami1 lbıllunmaları lazımdır. (190 1-t«n 
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·------'-----------------------------------------------------~.........__--
\ <:tımurlıa~kanhğt Filaı·mon ik Oı·· 
l{t-·~trası ~e{liğiııden: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere ataıunak üzen:' Piyano. 
Keman. Viyola. Viyolonsel. Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet. Fage, 
Korno, Trompet, Trombon, Tuba, Alto, Saksafon. Tenor Saksafon, 
Akoediyon, Caz baterisi sazları calanlarm, 7-3-936 cumartesi günü 
saat 10 dan 17 ye kadar istnalıul ·Galatasaray Lisesinde sınavları 
yapılacağrndan bu sa:ılarr çok iyi bir surette çalabilen Aı tistlerin 
]cendi enstürümanları ile birlikte sınav komisyonuna lıirer rlilekc:e 
ile başvurma lan. ( 142) 1-296 

sk er i l/ahrikalar tİ•·aret. lialeınin

den: 
300 Ton Kur~un 

150 Ton Yerli kok 
500 

" 
Lavemarin kömürü 

Yuakrda yazılı maizl'.ı.c acell· pazarlıkla satın alınacaktıc 
Taliplerin .'i - ~ubat - 936 ~arsamba e:Unii sac 15 ~e g-elmeleı ı. 
Sartnameyi ı::örmck istivı:nlet her giin ticar.:t kaleminde görehı 

lirler. 1-3E\3 

G ii 01 r ii k v • · i u lı i ~ a r I a I' 
,, ··ka l•·ti ru ı~n 

1 - Gumrük ve İnhisarlar Vekalı:ti l\'I uhasebı; Müdürlüğü hina
srnda Vfiptırılacak sabit rafların imali pazıırlığa konmuştur. 

2 - l'azarlık 7-2-lq36 cuma giinii :-.aat 14 te Vekalette kuı ula
cak sıtınalma komisyonıında vapılacaktır 

. 3 - İ~in t~hmin edilen bedeli (l.020) liıı::Jrr. 
4 - İsteklilerin belli gün ve s;ıattcn evvel (76) liıa 50 kuru~luk 

muvcıkkat teminat p:-ıralarınr Vekfilet veznesine yatırarak alacakları 
mak1 uzlarla ikinci maddede vazıh giiı' ve sa,ıtte komisyonda haztr 
hu l uıınıa la rı. 

5 - Bu ise> ait scırtııameleı Vckaleı LC'vazını Miidiirli.ığiıncle her 
g-iiıı ~örülebilir. (141i) · !-?fi3 

i\ la 1 iv•· ' ' <' kalt· l i n<leu: . 
- 1500 kilo cıclcle malı parca lıııliııde tamkıarabi k:qıalı zarf 

usulik satm alımıcaktır. 
2 - Muhammen kıymeti l8UO liıadır. isteklilerin 135 liralık 

muvakkat teminat mektuplan ile birlikte 7.2.1936 tarihine müsa
di f cuma günü saat l.'i ele Maliye vekaleti kırtasiye müdüı'lüğünde 
rnütesekkil komisyona mürcıcaat etmeleri. Buna aid şartname mer. 
kı:zde kırta:;iye miidiirlüğünden. lstanbulda Dolmabahce kırtasL 
ve denostınclan alına1 ilir. (126) i-251 

--~--· -------------
i (•<• I i 1 ha _y lığındau: 

Kapalı zarf usulile eksiltrrıe ilanı: 

l - Ek:siltuıeye konulan is Mersinde ın ·a edilecek ılk okul lıı

nası insaatı. 
1n~tın Keşif bedeli (43/86) lira (37) kuru;, ise de 935 yılı bud-

ce~inde mevzu (23665) liralık is yapılacaktn. 
2 - Bu ise ait sartnameler ve evraklar sun lard ır: 
.A) Eksilt~e şartnamesi · 
B) Mukavele projesi 
C) Nafia iııleri şeraiti umuınıyesı 
b) Kargir inşaata dair fenni şartnaın~ 
E) Hususi sartname 
F) Kesif c:.tveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
İstiyenler tu sartnameleri ve evrakı l'Cdelsiz olarak lçel Nafia 

Direktörlii~ünde görebilirler. · 
3 - l'~ksiltm~ 22.1.936 dan itilııueıı 7.2.936 cuma giinü saat IS de 

ihale edilecektir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uı>ulü ile yapılacaktır. 

.'i - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1775) Jira muvak· 
kat tl:minat vermesi hundan baslca ıısagrdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Bu i~e gireceklerin ticaret odası vesikalannı ve ihale gününden 
en ~z 8 gün evel Nafia vekaletine müracaat ederek ehliyeti fenniye 
vesıkalarının alınabilmesi icin isteklilerin bu insaat bedeli tutarı 
derecesinde bir yapıyı muvaffakiyetl<.• başara bÜdikleıini gösterir 
\'eısikaları ibraz edenlere İçel Nafıa miidiirlüğü tarafıııdan ehliyeti 
fenniye vesikaları verilecektir, 

6 - Teklif mektuplan yukarda ( 3 ı ünciı maddede yazılı saat -
tan bir saat eveline kadar vilayet enciimeninde getirilerek eksilt 
ıne komisyonu reisliğine makbuz mukahiliııde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihavct (3) iincti maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dıs zarfın miihür murnu ile iyke karatılmrş ol
ması lazımdır. Postacla olacak g-ecikmdc·r kabul edilm~z. 

(168) 1-28i 

f:nnıivt"l islt·ri l ı nıu1n 
'! 

~liidii rl iioii11 1c·n: -. .... 
1 - ZaLrta mcmurlnrının 935 senesine ait kaputları 20 giııı müd. 

detJe \ e kapaJr zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Beher kapu
tun ınuhamm~n fiatı 1300 lrnruş olup 1800 adettir.· 

ı - Şartnamesini almak ve örneğini görmek htiyenleı- her gbn 
Umum Müdürlükte müteşekkil komisyona gelebilirler. 

3 - Eksiltmeye girecekler. bu kaputların tahmin bedeli olan 
23400 liranın yüzde yedibuçuğu tutarı 1755 liralık ilk teminat pa· 
rası: mektup veya makbuzlariyle kanunun ikinci ve Uçlinc:ü madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale günU o~ 
lan l0.2.Q36 glinU saat t5 den bir c;nat evet komisyona vermeleri. 

<1321· 1-?73 

si 
BU GECE 

Miııivatt 
J ,anıha '( 

Dünyanın kulağı' dır 

R.ADYON UZlJ 

PHlllPG"MINIWI 
ilo 

Yenilestiriuiz 
' Ankara }Ubemizi ztyflt'et ediniz 

Bankalar caddesi No: 45 

TÜRK PHİLIPS 
LİMİTED ŞİRKETİ .. 

lııtanbul - Galata, F renkyan ban. 
Telgraf: FHILİPS-İSTANBUL 

~ teı10 alına.cak ır 
l'i.irkiv~ (~unıhuı"i 'Pi 

. leı-kcı: Banka..:ından 
Ankara merkezı.miz için gayet iyi stenografi ve daktilog.f.lıilfl; 

bilir bir steno daktilo alınacaktır. Taliplerin kinunusani 936 llOOli .... 
na kadar bizzat veya tahriren umum mildilrlUğc veya: İstanbul i U'" 
rıemizı:- ·1ıüracaatları. t-256 

Belediye rei~lipı.1 den: 
ı -- .belediye zabıtası için yaptırılacak (75) tak.mı e nse (~ 

ket dahi1 ) ile (75) çift fotin açık eksiltmeye konmu§tur. 
2 - İhale 7.2.1936 cuma günli tam . ut on be'te belediye le•v;ıtW 

direktörll\~ünde vapılacaktır. 
!\ - Mtıbammen bedeli Muv kk*t tcmin.W 
EJb•sder ıçin 1742 130,65 
Fotinler içitt 318 28,3S 
4 - Şartnam~ ve nlimunelerinı görmek istiyenler her gUn mc:y,,. 

lrOr dirPi-tXrfü<i:e ~elebilirler. (125) t-21S 
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B~ttan başa oeşe1i ve heyecanlı gii ~~t 

bir ık hiki.yetli. 

Horthyan M u m ya Filminin eml'>ıal&i .. 
artisti BORIS K ARLOFF'uo 

emıalsi:r eseri 

f'RAN.KENŞTAYNIN NIŞANLl!ıı 

Heyecan · e5ra.r • korkv ve delı-Ht fihıı 

Cö NOL lSTEDIGtNE GlDt::R 

Kate ır-on N agy .. Villy Frit tch 

ALI BABA ve HAR,UNRF.Srr - Tifrhçe bi.iyük ~:nk <>Qc..-eoJ~ 


