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l E~l HIR KA \'l ~. 

Yeni bir kanun, bütün sinema 
•lonlarım öğretici fillmler gös -
temıeie mecbur tutmakta der: Ay
nca devlet tarafından halkm tek -
Jıik bilgilerini yükseltecek filmler 
getirilecek, bunlar sinemalara, 
halkevlerine verilecek, bundan 
ba•ka gezer - makineled~ 'kasaba 
ve köylere kadar götül'ülecektir. 

Biil bu kanunu Tiirkiye'de 
f i l m ö ğ r e t i c i l i ğ i devri
ni Clcmıs olmakla selamlıyoruz. 
Rad~o ~e filmin, geniş halk ter
biyesindeki rolü, hele bizim mem
leketlerimiz için, başka hiç bir va
sıta ile kıyas edilemiyecek kadar 
büyüktür. Film ve radyo, bir sürü 
imtİy<lzları kökünden yıkmıştır: 
Samsun'daki küçük odasının kö
~esinde Paris operasını dinliyen -
ter, ufak bir kasaba sinemasmın 
salonunda Cin'i veya Amerika'yı 
dolaşanlar, .hatta, bu iki vasıta ile, 
ömiirlerini seyahatte geçirmiş 
olanlarm görmediklerini seyre -
denler ve isitmediklerini duyan -
lar vardır. Sinema, mektebin de 7a
ı-uri bir kürsüsü olmuştur. Aletsiz 
fen dersleri öğretmek bugün için 
ne kadar geri ve iptidai ise, filimle 
canlandırmak dururken çağlaya
nı sözle anlatmak, her hangi bir 
vahşi hayvanın hareketlerini ve 
hayatını tarifle öğretmek ondan 
pek ileri bir usul sayılamaz. 

Öğretici filimierin ağırlaştır -
ma metodu ile, öğrenilmiyecek ve 
öğretilmiyecek pek az şey vardır. 
Büti.in belediyelerimiz için, hu va
sıta ile, bir baymdırhk mektebi 
kurabiliriz. Köy tatbikatçılanna 
en mükemmel kılavuzu bu vasıta 
ile verebiliriz. Zevki ve faydayı, 
en yüksek fikir sınıfından, en kü
cük is katına kadar, herkesin aya
ğına götürebiliriz. Bugün, oturdu
ğu yerde ve odasında, herkese ya
bancı dil öğreten plak kolleksiyon
ları vardır: Berliç mektebi, en 
uzak dağ başlarında, bir kutu için
de dolaşıyor. Radyo, kulaktan ve
rilebilecek her şeyi, en uzak kulak· 
lara, film, gözden verilebilecek 
her şeyi, en uzakta bulunanların 
gözlerine ulaştırıyor. Bu iycadlar, 
asrımızın başındaki imkansızlık
ların ve mahrumiyetlerin bir ço -
ğunu ortadan kaldırmıstır. Ame
rika·nm yol mühendisl{ğindeki en 
yeni usulünü, en uzak vilayetimi
zin mühendisine bir hafta sonra, 
b_ütiin ayrınları ile anlatabiliriz. 
Oğretici filmi, mahdud çerçe
vesinden cıkararak. bütün bakan -
lıktarımız~n kendi geniş idareleri 
içinde, ona. hakiki, pratik, daimi 
bir vazife vermelerini aı·zu eder
dik. Bunun icin belki, hüdçemize 
a.ğ1r gelcek v~ insan vasıtaları he
llÜz olmıyan ması·afh teşebbüsleri 
bırakalım, bir küçi.ik devlet stüd
yosuna ihtiyaç olacaktır. 

F. R. ATAY 

Ol~ H\K Nll\11Z 

CENEYRE \'Ol,lli\UA 

B. Aras 1 u1.l!!ar J tas -
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l•akaniyle görüştii 
Sof ya, 18 ( A.A) - Anadolu A

jansının özel aytan bildiriyor: 
Dış İşleri Bakam Doktor Tevfik 

Rüştü Aras bugün Sofyadan geç -
miştir. 

Başbakan ve dış işleri bakanı B. 
Kôseivanof, protokol genel dil'ektö
rü ile birlikte Türkiye Dış Bakanı -
nı, Sofyadan bir önceki istasyonda 
karşılamış ve beraberce Sofyaya gel
mişlerdir. 

Tren 13.35 de gara girmiştir. İs -
tawonda dış bakanlığı genel sekre

rsn.,,, 5. inci sayfadcı) 

Adımız, andımızchr 

Oğulları başucunda bulunan 
kırala oksijen veriliyor 

Londı·a, 18 (A. 

A.) - Dr. l.ord. 
Dav:>on ile Sir 
Vilyanu, dün ak~ 
~am, fngiltere kı
ralma oksijen 

verntişlerdir. 

Or. 

üçüncü 
kimle 

Dav!'ion, 
biı· he
beraber, 

.. eceyi Sandring
ham sarayında 

geçiı·miştir. 

Deyli Tele· 

grafın yazdığına 

göre bronşit va· 

kalannda oksi· 
jen verilmesi, he
le yaşlı hastalar• 

da ı;tksrk görülen 
nefes alnıa güçlül, 

lerine kaı·şı bir ih. 
Çok hasta olduğu bildirilen Jngiltere k,,-alı oğull<Jn İt~ 

tiyat tedbirindt!n 
birlikte hükümdcırlığının yirmi be.,inci yıldönümünde, 

başka bir şey .de· T 

• 'ld" kırata mcıhsus yatın güvertesinde 
gı ... . 

Veliahd, dün alelacele Sandring 
ham :;arayına gitmiştir. Kıratın öteki 

ı>ğlu dük O'york da oradadır. 

······················· ...................................... . 
\Tı\TÜRK'ÜN TELGRAF& 

graf gazetesinin Sandringhamdan bil-

dirdiğine göre kıralın sıhi vaziyeti, 

geceleyin fenalaşmıştır. Dr. Oavson 

ile kıralın hu:;usi doktoru Sir Stanley 

Hevet geceyi kıralın yanında geçir

( Sonu 6. ınc• sayfada) 

Son lıaherlt~riıniz ij,. 0 in

l <"ii ~a~ famız•lmlır. 
~-~--

Heryerde 5 k: .. 

Yalı)'a l(eınallt~ 

Sevgili dostum Yahya Kemal, 
son bir yazısında, eski bir suali 
yeniden ortaya alıyor: ·'Edebiyat
ta ne zaman kendimiz yaratmağa 
başlıyacağız?,, 

Yahya Kemal, bu sualin Ab
dülaziz devrinde, M ü c e d d i J 
denen şairden beri birçok kim
~eler tarafından sorulduğunu 
da bilir. ·· ·- Hatta, diyor: on -
dan sonra kaç şair, kaç mü
tefekkir, kaç nasir, kaç romancı. 
kaç defa, hem de yalnız kuru id
dia ile değil, nümuneler göstere
rek, eser vererek: Kimi şiirde mil
letin zevkini. sesini, duygusunu li
san haline getirerek, kimi, mille -
tin İstanbul' da ve taşradaki haya
tından en gerçek sayfalar parıldo.
tarak, kimi tarihimizin sayfaları
nı en doğru vesikalarla canlandı 
rarak, bu özlediğimiz gelecek edc
hivatm vücudunu tebşir ettiler ... .'' 

Bizim edebiyatırnıza garb tak
ıtdi yerine, garb tefekkürünü sok
mak için en çok uğraşan dostuma 
göre, 1870 den sonra, edebiyatta, 
şarktan çıkmak zarureti vardı: 

" ... Çıktık, hu çıkış çok iyi oldu . 
Avrupa kültürünün mektebine 
girdik, orada okumağa koyulduk. 
yetmiş senedenberi de okuyoruz; 
yazık ki mektebten henüz çıkma
dık; hala bocalıyoruz .... ,, 

Nasıl, garb ôlemi içinde, bir 
rus romanı olmuşsa, ne zaman Öy-

le bir tüı·k romanı göreceğiz? Bu 
suali, dostumla beraber, onun kay
gı ve dileğine gönülden bağlı ola
rak, resim için, mimarlık için, mu
siki için de tekrar edebiliriz. 

Fakat acaba, yukarıda bahsi 
geçen, teblfirciler neden muvaffak 
olamadılaı·? Neden bir Çığır 
kuvveti alamadıfor? 

Son bfr japon edebiyat tarihin
de okuduğumuza göre, daha 1852 
de ve ingiliz - amerikan toplarının 
zoru altında, garb yabancıları ile 
temasa gelen bin sonbahar mem -
leketi'nin çocukları, bütün tercii
meleı·i yaptıktan, mektebi kur -
duktan ve bitirdikten sonra, takliJ 
devı·ini aşarak yaratma dcorine 
geçmişlerdir. 

Fakat ben sevgili dostuma baı
ka bir şey sormak istiyornm:: 
M ektebten çıkmaf:ı bırakınız, 
mektebte ruslar ve japonlaı· gibi 
okuduğumuz, okumakta olduğu
muz doğru mudur? Carbçılık ele -
ğil, fakat g a r b l ı l ı k , he
nüz, belki bütün mesleklerde, ya
bancı dil bilenlere mahsus bir im
tiyaz değil midir? Yüksek kabili -
yeller ise yüzler değil, ancak bin
ler, on binleı· içinden yetişebilir. 
Hangi türk, türkçede grekleı·i, 
lôtinleri, Fransız, İngiliz veya 
almaıı şair ve romancılarınııı 
sanat mektebi tenkidlerini. hatta 
basit metod ve teknik bahislerini. 
okuyub öğrenebilir? İngiltue Kıralı S. M. Jorj'un 

hastalığım haber alan Cumur 
Başkanı Atatürk dün bir telgraf 
göndererek kırala iadei afiyet te

mennisinde bulunmuştu.-. '' lJlıı~~ , ıın Di1 Yazıları 
Hatta lıenüz dilimizin haline 

bakınız: lstılahlarımtz var mulıt? 
Hatta, birçok esas davalarda, ka
rar verebilmişmiyizdir? Makıim 
Gorki'nin hiç bir yabancı dil bil
miyerek, garb edebiyatı hakhındaı 
mükemmel tenkidler ycıpmı§ oldu
ğunu söyler, dururu-z. Mükemmel 
değil, garb edebiyatı dahi değil,. 
şu bizim şarktan çıktıktan sonraki 
edebiyat cereyanla,-ımız hakkında 
garblı kafası ile, bir tenkid yapıl
mış mıdır? 

............................ ·~ ................................. . 
Londra, 18 ( A.A.) - Dün akşam 

neşredilen bir tebliğ, lngiltere kıralt-

nın bronşitten ve kalp zayıflığınd<"n 

rahatsız olduğunu bildirmektedir. Kı
ı·alın sağlık vaziyeti biraz kaygı u

tandırmaktadır. 

Londra, 18 (A.A.) - Oeyli Tele-

AVll~TlJ RY A 

TAHTI MI·:~El . .ESI. 

B .. Susniei.n B. Rf'ntise ., ' '-' , 
verdiği inan<·a 

A ıJustury<J hükümdarlığı meselesi ıle 

ilgili üç ~ahsiyet: Çekoslovakya Cumur 

reisi Bene§, Prens Otto ve 
B<J~bakan Şuşnig 

Londra, 18 (A.A.) - Oeyli Tele
graf gazetesinin Pı·agdan öğrendiği. 
ne göı·e, 8. Şuşnig, B. Beneş'e, küçül< 
anlaşmamn fikrini almadan Hi\bs-

( Sonu 6. ıncı sayfada) 

H. lf4·r~<tnı111 i"tifa"ı J•'nuı"a"da 
hir kahint· lıulıruııı ıloğura(·afra 

lıt·nz1)or 

(Y azıst be~İnci sayfada) 

ELEK TIRIK 
S(i7-iiniin ~tiıııoloj i. ınorf o1oj. f ön etik ve 

semantik haliıml arından anali7.İ 
Kelimenin etimolojik şeklini ve 

onun altına - ne olduğunu söyle
meksizin - başka bir etimolojik 
şekli yazalım: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
eğ .. el ; ek it ir f ik 
ay al ığ ıt ır rk 

( 1) Eğ, ay: Birincisi ana kök, 
ikincisi doğrudan doğruya onun 
yerine geçebilen birinci derece 
prensipal köktür. İkisi de "zı
ya, ışık, aydınlık" anlamlarma

' dır. 
(2) El, al: (. l); eklir. Kök 

mefhumunun geniş, engin, genel, 
yaygın bir sahaya şümulünü gös
terir. 

( 3) Eh1 ığ: Bu şamil mefhumu 
üzerine alan süje veya objeyi gös
terir unsurdur. 

(Eğ el ek - Eğelek): "en-
gin bir sahaya yayılmış bir ı:nk" 
demek olur. · 

Not: 1. - Bu kelimeye doğru
dan doğruya Türk lehçelerinde bu 
mana ile rastlıyamadık. Fakat ma
nanın doğruluğunu göstermek için 
şu iki şekli karşılaştırmak kafidir: 

l. eğ 1 el 1 ek 
n. ığ ı- 11 r ık 

1 [. numaralı kelimede ana kö- 1 

kün anlamı "sıcaklık'' tır. Ana kök 
kendisinden. sonra gelen ekle kay
naşarak kelıme - hep bildiğimiz -
" •lık'' şeklini alır ki sıcaklığı en 
geniş sahaya yayılarak azalmı~ o
lan süje veya obje demektir. 

Buna kıyasen l. numaralı keli
menin de ışığı en geniş sahaya ya
yılmış olan obje demek olacağına 
kolaylıkla hükmedilir. 

( 4) İt, ıt: yapıcılık, yaplrrıcılık, l 
yapılmış olmaklık anlamlariyle 1 
mefhumu tamamlyan bir ektir. 

Geniş ve umumi sahaya yaygın zı
ya mefhumunun husule gelmiş ol
duğunu anlatır. 

(5) İr, n·: (. r); ektir. Mef
humun kat'i ve muayyen bir nok
tada temerküz ve tekarrürünü ifa
de eder. 

(6) İk, ık: Mefhumun üzerinde 
tekarrür ettiği, süje veya objeyi 
gösteren prensipal unsurdur. 

Bu analize göre: 
1. - Elektrik: gayet geniş, u

mumi, müphem bir sahaya yayıl. 
mış olan zıyanm muayyen bir ob
je üzerinde tesebbüt ve tekarrürii
nü anlatır. 

2. - Demin ne olduğunu söyle
meksizin etimolojik şeklini yaz
dığımız kelimeyi okuyalım: Yal

(Sonu 2. İnci sayfada) 

Bizim yetişticimiz liselerin, 
en küçüğünden en büyüğüne ka
dar bütün sivil mektebleı· gibiıı 
len bilgileri kısmı garblı, öbür ta.
rafı ~arklı idi. Tefekkür medı·ese
nin zulmünden hiç bir zaman lıur
tulmcımışhr: Al·abça ve faraça 
okuyor ve yalnız divan edebiyatı 
ile, üstünkörü tececldüd edebiyatı 
öğreniyorduk: Bu tececldüd ede
biyatının, şekillerden sıyrıldıktan 
sonra, ruhça ne kadar garblı ol
duğunu ise hepim(zrlen iyi Y ahyo 
Kemal bilfr. 

Biz, yalnız bu değil, bütiiu mıe· 
selelerin lıatli içi11 iki çare iistütı
de ısrar ediyoruz: miikemmel lise 
ler ve mükemmel tcrciim~ - külli
yatla~·! 

ATA}' 

l\ ALl\..I~ 1 1A~ l i(~i 1 

"B. Fuad Unıay'ın Köylüluimizin kallımması ile alakadn.- projesi hahkındal:t 
ya:ıayı aftcncı saylamızcla okuyunuz..) 



SAYlfA 2 

Köy ekonomimiz in 
kalkınmasına doğru 

E•lıİ devirlude liatların toplu bir 

ltolJe yulı-Iİfİ, hayat pahalılıgının 

•rtııı insanlığın ustunf': çoken bır fe

laket, bu nevi sakınılmaz. semavi alet 
telakkı edılir ve bo)le bir hal olunca, 

geçmış ucuzluk zamanları ha retle 
anılırdı.811 de şımdı dunyanın halını 

•eyredinız. · Goz.ler meı ak ve endışe 
ile lıat ıstatistiklerının barometresıne 

Jılulmı , yıllardanberı devam eden 

Juıufun ne z.aman Juracagını sabır· 

•ız.lık/q beklıyerek ı.:e en lıuçuk bır 

yukıeliıı alkıflamaya hazır, ınsanlık, 

lturtulufunu1 lıayboluşiyle beraber re

lah Jevrıni lıapamıf olan pahalılığın 

tekrar gerı donmesınde orıyor. 

Fiatların yukselııı, iılerın tekrar 

IHıflaması demektir. Fiatların yükse

lifi ekonomilı hayatın omuzları uz.e

rinJe e~ci bir yulı gibi duran ıtokla

••n erİyİfi demektir. Fiatların yükse
lifi, labrilıaların tekrar işlemeye, bo

f'llmlf tarlaların tekrar elıilmiye ko

yulması demektir. Fiatların yulı-liıı 

i.pi:ıılerin lf bulması, açların doyma
sı, relalıın geri dönme.si demektir. 

Bollugan, liat duşme•İnin, bir mem

lelıet için nasıl bir lela/ııet tetkil etti

jıni, buhrandan en faz.la zirai mah

auller muteenir olduğu için, :ziraatçı 

Turlıiye herkesten fazla hıssetmiştir. 

On illi yıl süren uzun harblar netice· 

.inde elinde ne varsa vermif, bütün 
varını tuketmiı olan türlı lıöylüsıi, c:u

muriyetten sonra, tam urvetini yeni

Jen yapma/ıı ifine giriımif olduiu bir 
sıraJa, ekonomik buhranın darbesini 
yeJi. Ve bu darbenin fİddetini artıran 

JeY, liat tlÜfÜfÜnÜn her i.stihsal saha
sına müıuıui ve ôdil bir ıekilde tak

•im etlilmiı olmayıfıydı. 

.du ııdalel•İzli•İn buyukluğunü, da

laa açık gorülmesi ıçın, raltamlara 
•Öyletelım. Zirm mah~ullerin en elac

mıyetlileriıtden yedısini ele alarak Is· 

tanbul Ticaret ve Zahire Borsasında 

ltayaedilmİf fiatlarına go::r. geuire• 

lim. Şöyle bir hakikate rcutlıyoruz: 

Fıat endeksi 1929 da her biri 100 itı
har edılınce 1934 senesınde liat va

•atileri buğday 30, yumurta 20, uz.um 
40, pamuk 60, yün 51, tıftık 41, ham 

ipelt 48; bu yedı maddenin umumi va 

.atisi 1934 de 42 dir. Yanı yuz.de 58 
bir dufUf. ôte yandan lstanbul 

borsa.sında aynı senelerde kaydedil· 

mıf mamul madde liatları ara.sından, 
lıoyluye en luz.umlu olan dôrdunü ele 

alalım. Gene 1929 da liat endeksı 

100 iken, 1934 vaaatıai: ıeker 86, pet-

rol 90, kaput bezı 69, ınıaat malz.e., 
mesı 87 dir Bu dort maddenın umu

mi vasatİ•İ İ.se 83 dür. Şu halde koy

lu, 1929 le 1934 arasında bir yandan 

-ttıiı mahsullerde yu'1.de 58 bir I ıat 

l11rılıfİyle karıal"f'rlıen bu yandan da 

aJd .. ı maddelerde ancak ;yüz.de 17 
ni.sbetinde bir liat eksikligı buluyor. 

Faltıat, bolluk senelerinde, liatların 

daha fazla düpnesi Jıorlıu4ıyle, köylu: 

nun elindeki mahauli.ı, bor•a liatla
riyle kıya.slanamıyacalı ltadar aıagı 

IH1llarla aracılara llaptardıgı da he.a

k laatılırao., lıoylüJ&un •atın altı kabi

'4;,etinde bır hamlede yarıdan fazla 

6ir elısİIİf meydana lleldiğini kabul 

etrn.le mecburiyetinde kalırız.. Escıs4!n 

İf' ticaret ltapaaite•İnin buhran yılla 

rında azalı§ nisbeti de bu tahmıne 

hak a.ıerdiı ecek olçudedir. Diğt!r ta

raftan, kovlünun ödediği v'mtalı ve 
vasıtasız. vergilerin, gelirinin a:r.alı-

yle mutenasıp bir hadde İnmesine 

devle İn zaruri ihti)açları imkan ver
nedıgi ıçın buh an yuz.ünden ti.ırk 

topnık emekçılerınin ne k .. f, ı büyük 
bır sıkıntıya duşmu oldu -:ırı mey 

clandadır. Sıkıntının kalkn • , mem
lt hetirı sıhatlı bir ekonomı /ıayatına 

t ırmel'>ı, refah yıllarına tek ;ıı kavu-

ulma ı icın koylunun al 
ou af;ır şar:!a :-: rleğışme'i c. ~a lı b r 

-.ere/ lik halınde hissedılm 1. cı 1ı 

1935 senelfi, bu kotu va::r.ıyeti tas
f ıyeye dogru bir adım tefa 1 I i edilt!· 

b 0ıccegi içın, bı:z.İ tamamen !atı.: n et
mese bile, büyük umudlar uerecek bir 

sene olmuftur. Yukarda bahsettiiı· 

miz aynı maddel«rİn fiatlarının bir de 
1935 in ilk dokuz aylık vasatilerıne 

bakalım. Gene 1929 da endeks 100 

oldulluna göre, yumurtanın 1934 de 

20 ilen 1935 de 19 a, ı.ıe ham İpeğin 

de 1934 de 48 den 1935 de 37 ye duf· 

mesine karıılık, diller beı maddede 

l.ülırı sayılır bir yükseliıe ıahid olu 
.)Oru~: Buğday 30 dan 39 a, uzüm 

40 dan 41 e, pamuk 60 dan 11 e, yun 

57 den 63 e, ti/tik 41 den 43 e çıkı

yor. Bu yedi zirai mahsul liatlarının 

Jmumi endeksi İse, 1934 de 42 den 

1935 in illı dolruz ayında 44 e çıkı

yor. Bir de yukarda bahsettiğimiz. 

koylıiye lü~umlu endüstriyel madde

lere de bakalım. Kaput bezi 1934 de 
69 dan 1935 de 12 ye ve petrol da 
9(} dan 91 e yıikselmesine ragmen ıe

ke, 86 dan 80 e ve inıaat mabemesı 

de 83 den 1!2 ye iniyor. Bu dört mad 
clenrn umumi endeksi 83 den 82 ye 

,-/r.i~üyor, demelrtir. 
Ekonomik vaziyetin ziraatçiler le

hıne aldıiı bu cereyan yanında Ka

mutayın bu yıl lröy/ÜyÜ koruma yo

lı111da kabul etmİf olduğu kanunları 
da :z.ikr etmeliyiz. T opralr borçlarının 

15 senelik taksitlere baglanması, tu:z. 

: e ~ker lıatlarının ucuz.latılması, 

ohsul toprak emekfilerine tohumluk 

ı.:,. )iyecek genİf ölçüde buiday dağı
tılması, sayım vergisinin büdceden 

bet milyon lira elısiltecek nisbette in
dı .. İlmeai, ve henüz dÜfÜnÜlmekte O· 

lan diğer tedbirler, biıtun bunlar, O· 

11i. muz.deki seneler içinde tiırk ekono
rrrısınde büyuk bır kalkınmaya fahıd 
olacağımı:z.ı bize müjdeleyen alômet

ler dir. 
Turkıye ekonomisinin temeli köy

lu olduğu İspata /uzum goateren bir 
halrılıat degildir. Memlekette ticaret 

,,~ yeni dogmaltta olan endustrı haya

lı ancak koylunun refaha erİfm ı 

ve alım kapasituinin artma.siyle İn

ıu11af edebilecektir. Para tedavulunu 

v eıya mübaJelesini artırmak ıçrn 

hız.ele koy ekonomisıne ehemıyet ver 

mefden daha dogru bir JeY yapıla

ıncu. Bu halıilrattir ki, bızi, umunu 
uaz.ıyetin koylu lehine aldığı inkifQlı 

bÜyuk bir sevinçle kaydetmiye sevke

'" or. Hadıselerin takib etmekte ol. 

dugu ve bu i•tilıamette daha da hP,z;

la'1acaiı umudunu veren cereyan ya

rına ıerah a;e guvenli gözlerle bolt
mamız.ı temin edecek mahiyettedır. 

YAŞAR NABi 

DENiZCiLiGIM İZDE GELİŞME 

ük ol(·u mikdarı <hırmadan artı or 
Marmara limanlarının. latanbul 

...... elduiu halde marttan asuatoa 

n•-· laad&r bofaltma faaliyeti 530 

•• 197 tona balii olmaktadıır. Bu

- 412 bin 559 tonu yalnız latanbu

la aittir. Vapur uiraJan •e bofalblla 

faalİJ'etİ olan l 7 Mannara limanı •ar

-· h limanları• yükleme faaliyeti 

132 ltia 814 toedur. Bunun da 73 bin 

993 ... u r.ta11bulda yükletil111i,tir. 

* •• 
1935 ,. ....... ilk alb ayında mun

...... polıta •ferlerile 1a1MI- yel

e• aaldiyab - IİM..,..nıda 287 bin 
.. elal'Ü-.Wt edi._,..., ..... 

d- ...... ı 'l9 bin 801 ltat luQ •- ve 

latanbul ve iz.mir limanları dahi

linde Akay, Şirketi Hayriye, Haliç ve 

lz1nir korfez vapurlarile. 1935 yılı

nın ilk altı ayında ta91nan yolcu hak

kında fU 111ahi111ah elde ettik: 

Akay 4 milyon 733 bin, Şirketi 

Hayriye 3 milyon 990 bin. Haliç tir· 
keti l milyon 782 bin. lzmir körfez 
vapruları 1 milyoa 255 bin kiti nak

ledil1ni,tir. 

Geçen yılın ilk altı ayında Manna

ra limanlarına 6 milyon 803 bin 992 
s•yrİ safi ton laacmi11de ı 3 bin 207 

adet vapur PrnU4 ve çık .. ıtbr. Bu,. 
lanlaa ır bin 841 i tidr'Pfllileridir . 
Bunları• ...,...;. •fi tet1U _4a 2 .. ay.,,_ 

ULU...., 

l iç HABERL 
Halkevindeki konferans 

B ... ıddik Sami Hukul~ ilmiııi Yama 
J~urumunun t'dİıı<·İ koııferaııı-;ını 't-'rdi 

lstanbul HJk.ık fakultcsı dekanı 

Bay Sıddık Sami Yerd n dun Ankara 

H lkc" ınd<; hukuk i mİnı yayma lrnru. 

munun lertıb ettı ı serı konferansların 

yedincısinı v rmiı;tiı Mevzu; turk ida
re hukuktınJn t k ınuliı safhaları ve 

bugunkiı esasları idi. Konferansta Adli

ye vekili, bırçok mebuslar, profesorler 

ı;ura ve temyiz azalarıyle hakımler. avu

katlar ve hukukçu munevvreler bulun

muıtur. Halkevi salonu ve bulun loca

lar dinleyicilerle dolmuttu. Birbuçuk 

saat süren konferans sonuna kadar de. 
rin bir alaka ile dinlenmittir Bay Sıddık 
Sami, konferansına bu gibi ilmi toplan

maların kıymeti uzerindeki mutaleala -

rem ııoyliyerek baflamıt ve bu teşebbü
sü, lstanbul bukuk fakültesinin de tük

ranla kartılad.gını ilive etmittir. 

Proletör; idare hukukunun, medeni
yetin her zaman ovunebilecegi bir şah. 

es~i olduğunu kaydederek büyiık ta
rih akıtı içinde hukukun. bu hukuk 
~ubeainin kıaa bir tarihini yapmıt ve 

idare hukukunun prensiplerini fÖyle 

tasnif etmıttir: 

1 - idare, amme hizmetleri huku
kudur. 

2 - idareye halkın ittiraki ve mu -
rakabeai esaahr. 

3 - 1 darenin maluadtan uzaklatma. 

ınasını temin edecek bir tqkilat liz.ım -
dır. 

4 - idare; ferde karıı hukukan mes
ul olmalı ve ferd zarannı tazmin etme -

lidir. 

Sayın profesör bu esaslara ıore im

paratorluğun idare hukukunu İncelemiş 
ve iatili devirleriyle ricat yıllarındaki 

idare farklarına temas ve tanzimatın 

idari mahiyetini teırih etmiıtir. Bay 

Sıddık Sami. metrutiyetin idarı mahi -

yetteki faaliyetinin ancak vilayetler id •• 

reai kanununu hazırlamaga muhtac 

kaldığını söyledikten sonra cumuriyet 

devı ınin idare huk..ık.and lu ilcrlcm 

uzer:inde ılmı mutalealarını etraflıca soy

lc:miştir. 

Konferansçı koy kanunu ile beledi 

yeler kanununun idare hukuku prensıp

lerinc uygun'ugunu 'uzu hin ve geniş 

misallerle izah ettikten sonra de, Jet şü • 
rası kanununun mahiyeti ve Buyük Mıl

let Meclisinin idareyı murakabesi e· 

saııları uzerinde de etraflı mütalealaı 

serdetmittir. 

Profesör sözlerini şoyle bitinniı;tir: 

·• - B&aeunku turk idare hukuku, 
halkçı ve devletçi Türkiye Cumuriyeti • 
nin ana prensiplerinden dogan amme 
bizmetleri fikrine musteniddir. idarenin 

teı;kilatı, salahiyet ve İmtiyazları bu ga

yeye bu ana fikrin tahakkuk-una hizmet 

içindir. Türk idare teşkilatında organla
rın birçogu doğnadan dogruya hallı ta
ra fmdan ihdaa edilmekte ve ı

dari intihablar ııebebile idare hal
kın dolayısiyle murakabesi al
tında çalıtmaktadır. idare en mun

tazam ve müessir bir kazai murakabeye 

tabi tutulmut ve idarenin hukuk kaide· 

leri haricinde vaziyetler ihdas etmesine 

ve ferdi İzrar etmesine mani olacak bir 

idari kaza te,ki'.itJ yapılmıttır. idari m.1-
amde ve fiillerden dolay\tdevletin meau 
liyeti geniş bir tarzda kabul edilmittir. 

ldare kanunlarımızda bazı teknik 

noksanlar, tatbikatta acemilikler ve bazı 

aksaklılclar olabilir. Fakat cumuriyet 

vazü kanunu kısa bir zamanda en kuw

vetli ve en modern bir idare hukuku -

nun temellerini atmıttır. Ben bu temelle.. 

rin tatbikatındaki feyizli sem~leriyle de 

pek yakında iftihar edeceğimize kaniim. 
Bugün Türkiye ve onun kalbi olan An 
kara, bütün medeniyet ve yenilik abide

leri yanında. meydana çıkardığı bu yük
sek idare hukuku abidesiyle de iftihar 

edebilir .•• 

--------------------~ ... ------------------~--~---------------------
"Ulııs ,, un Dil Yazıları 
(Başı 1. İnci •ayiada) 

tmk nur, zıya demektir [t]. 
Not:2. - .. Yal'' monosilabiyle 

bundan çıkan sözlerde hep •tık, 
aydınlık, parlaklık ınefhumları 
vardır. 

Burada tu birkaç misali göste
relim: 

1. Yal mücella. 
ll. Yala sıraç. 

ili. Yalabımak jltiına etmek, 
lemean etmek. 

iV. Yalabak 
dar, rahşan. 

dirahtan, lema-

V. Yaltırmak 
vı. y aldıramak 

Vll. Y aldırgan 
Vlll. Y aldırıcı 

IX. Yaldız 

iltima etmek. 
zıya vermek. 

rahtan. 

mu" 
cila. 

X. Yalın alev, tule. 
XI. Y alınlanmak ittial etmek, 

tulelenmek, mÜftail 
olmak. 

X il. Yali ı tuleda r. 

[l] Uygur metinleri: Uygurilı.a 
ve uygun endeksi. 

/. Lehçei Osmani. 
11. Türk Dili Liıgati . 
ili. Babus; llurham katı. 
iV. Dede Korkut kitabı; Babus 

V. Balkar lehçesi. 
VI. Mu arriha-rül-esma 
V 11. Bahr-ül-garaip. 

Vlll. Musarriha-tül-esma 
J X. Kamusu '!'ürki. 
X. - Uygur endeksi: 

yim metinleri, Türk dili 
Kamusu Türki: Çağatay 
Pave dö Kortey liigati. 

Kara
liigatı: 
ICıgati; 

Xl. Biyanki lugati: Kamusu 
türltit: KamU$ tr?rCÜmt!Si; F~rhenJ 
knam~i sadi: 

JE.11. fıf amusu Türki. 

X 111. Y allamak Lemean et-
mek. 

Not: 3. (Y altmk) kelime-
sinin tam medlulü iki ıeyi biribiri
ne sürtmek suretiyle elde edilen 
şule ve zıyadır. Elektrik de müs
pet ve menfi iki kutbun kartılaş

masiy le zıya saçan bir kuvvet ol
duğuna göre, elektrik fU&ğı yal
tırıktan batka bir ıey değildir. Hk 
ateı yakma vasıtası olarak kulla
nılan şeyler iki taşı biribirine sürt
mek, daha sonra, demir bulundu
ğu zaman, bir taıı bir demire sürt
mek olduğuna göre, bu manaya 
Turk dil jenisinin bulup çıkardığı 
(yal.tınlı) sözü sonra kqfedilen 
(elektrik) admm da kaynağı ol
muttur. 

Bu isim, Grekçe delttron ve la
tince delrtrum ile birdir. Ancak 
bunun ''sarı kehlibar" demek ol
duğu yolundaki zanna mahal yok
tur. 

Grekçe ve Litince denilen söz
lerin etimolojik tekillerini ( yolh
nlı) ve (elektrik) sözlerinin eti
molojik ıekilleriyle kartılattınnca 
hakikat meydana çıkar: 

(1) (2) (3)(4)(5) (6) 

YaltırıJı: Ay al ığ ıt ır ık 

ElrlttriJı: eg el c:k it ır ik 

Elt'ktron. cg el c:k it ir on l 
Elektrum: eg el ek it ir um 

Görülüyor ki bu sözlerin hepsi 
de ıayet genit bir saha üzerinde 
yaysın bir halde husule gelen ve 
muayyen ve müspet bir noktada 
temerküz ve tekarrür eden zıya 
demektir. 

l. N. DiLMEN 

f<lll. Divanı lügat-it-türk. 
, '{•] Buradaki / n) koonsonu ( ğ) 

den değişme olarak manayı tes
pit rolünii yapmahtadır. 

T( HKÇE BfLf.~ 

" lodern l'i" rl\. i' <~ ~· 
B. • 'azan {' 

~~lıri nıizt :!r idi 

B. Dimitri J. T~viç 

Geçc:n yı!ın son aylarında lr 
na da gitmiş olan B. Toscviç şeh
rimi.zdc bir müddet kaldıktan so 1· 

ra dogruclan dogruya Praga do 
ncccktir. 

B. Toseviç yem Turkıyenın 

yabancısı degildir. Geçen yıl mem 
lcketimize gelmiş, yurdumu u gez 
miş ve General Avropen mudur 
Prof. V. Şvihavakin'in yardım 
ile "Modern Türkiye" isimli b 
kitab yazmıştır. Makedonyanı 

Vinica kasabasında dogan ve ço
cuklugunu memlekette turk kom
ıo.uları arasında geçirerek dilimız· 
öğrenen B. Toseviç'in kitabında 
türkçe bilen bir yabancı muharr -
rin dogrudan dogruya ve vasıtasız 
intibalarını taşımak değeri var
dır. 

B. Toseviç'in kitabı on dort 
kısımdır ve her bir parça yen 
Tiırkiyenin kuruluşunu tamamla
) an inkılablardan birinin tahlilin 
) apmaktadır. Bu tahlillerinder. 
son re muharrir, tur~ inkılabının 
ec.;sizligine ve cvrenselligine ışa 
ret ederek Ankarayı "şark dünya
sının örnegi .. olarak vasıflandır

maktadır. 

B. Toseviç. bir iki gune kadar 
d0gruca Praga gidecek \ e orad" 
tran hakkında hazırlamakta oldı -
gu veni eserinin basım isi ile uh 
~asacaktır. 

Artvin vilayet merkezi 
oldu 

Artvin, 18 f A.A.) - Artvin'in Ço
ruh vilayetine merkez. obaaund•n 
dolayı Artvin halkı büyük bir sevinç 

t4;zabürü gö.termiftir. Memleket b&4· 
tıtıl ba.,. clonatılmıt. birçok eilenc:e

ı .... tertib ohanmu,tur. 

Edirne parti ilyönkurulu 
açıldı 

Edirne, 18 (A.A.) - Edirne vıll\-

t-lİ genel kurulu ilbay Şahin Ba.s'ın 

bir nutku ile açılmış, encümenler ~

çilmiş, izahname okunmut ve ~h~ma
ğa başlanmıftır. Genel kurul hafta 

da iki kere toplanac:aktll'. Vilayeti• 

her tarafında kongr.lerini yapan Par 

ıa ocak ve nahiye kurumları bu to~
la..Dbb rda bir aenelik fa.aliyek .go" • 
den ıreçirilmiş, halkın dilekl•ıni l" 

pit ebnit ve yeni heyetler seçerl'll 

cbiılhiıftır. 

\ 
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·ta yan 11 Cenevreye bir notası 

Verdiği notada, i~lllyan_ lı!lkü ~~et~ lıa -
beslerin kızıllıac. ışaretını suııstı11ı.al 
eı-; ıelerinden, duındunı ı,urşıınu kul
lannıaları11dan, yaralılara, öliilere ve 

esirlere val1şice 1nııa11ıel~ler 
yapnıalarından şikiiyet edıyor 

Roma, 18 ( A.A.) _ Stefani ajansı 

iJildiri)or: ltalyan hiıkiımeti tarAfından 
Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğim: 

gônderilen telgrafın metnidir: . 
Bundan oncd i bütün bitdirdıklen

ıni tek.iden, t:kııclammııza "'ağıdaki nok

taları arzederim: 
1. - Kır.ıllıaç İ§welinin lıabe§ler 

larafuıda11 suiistimali. 
a • l tal yan tuyarccileri, 4 5onk~nun. 

da Ogaden'<le Oaggabur ü;ıerine yaptık- J 
ları harekette, bir çok habe§ aıkederinin 
burada bulunan ıeyyar hastanelere sığın
mak için koştuklarını görmüılerdir •. Bu 
ıuiiıtiınale ı·aJimen, İtalyan tayyarecale· 
ri seyyar haatane ci,·arını bombardıman 

dan çekinmiiilerdir. 
b - 8 aonkanun taribli ital)•an resmı 

tebliğinde de bildirildiği üzere, AJianıi 
gölü civarında Alamata adlı yerde, ha. 
beı askederi, İtalyan tayyarelerini gÖ · 
rür görmez, yere üç büyük kızılhaç yap· 
mıılar ve etrafına toplarunıılardır. 

2. - Habeıler tarafından dumdu11 
lturıunu kullanılması: 

a - Tigre'de S ilkkanuna kadar zap· 
tedilen habeı malzemesi arasında yapı· 
lan bir araıtırma neticesinde dumdum 
kurıunlu 1100 fişek bulunmuştur. Bu 
fişeklerin paketleri üzerinde ingiliz ma· 
lı olup Birmingham'da yapıldığına dair 
•Şaretler vardır. Ayrıca muhtelif iki cins. 
con 258 dumdum kurşunu daha bulun -
muıtur. Fakat bunların nereden geldiği· 
ne dair paketlerde ipret yoktur. Bun • 
lardan başka gra tüfekleri için franaız 

ınah kurşun fiıekleri de bulunmu.1tur. 
8unların paketleri üzerindeki işaretler 
ve cümleler poata ile bildirilecektir. 

b _ 28 ilkteşa·in, faıiıt ikinci fırkası 

mHiıle.rinden olup 3 ilkkanunda bir çar· 
Pışmada ölen Çippolina, Poz.zato, Za -
l\asko ve Garzani'nin cesedlerinde dum. 
duın kurşunu ile açılmış yaralar görün
mektedir. 

c - 15 ilkkanunda Dembegina muha· 
rebelerinde bir Eritreli yerli İtalyan as· 
kerı, patlayıcı bir kurşunla yaralanmıı 
tıı. Bu husustaki tıbbi rapor ve fotoğraf 
R'Önderilmektedir. 

d - Abbi-Addi mıntakasında 18 ila 22 
ilkkanun artısında yapılan muharebeler· 
de 7 yerli veya anavntan askeri, infilak 
hadiacai gösteren yaı-alarmdan dolayı te. 
da~ i .ıltınn alınmışlardır. Bunların yara
l rında, kurşunun giriş deliğine mJkabil 
büyuk bir yırtılma gözükmektedir. Fo· 
tograflar posta ile gönderilmektedir . 

f - Somali cephesinde 1 ı ilkkanunda 
Yapılan Hamanlei muharebesinde habeş
ler geniş ölçüde dumdum kur§unu kul
lanmış\ rdır Bu muhaı·ebcde yaralanan 
bazı İtalyan yerli veya anavatan asker 
ferinin fotografları posta ile gönderil -
ıniıtir. 

g • Somali cephesinde 2 aonkanundıı 
Yapılan Areri muharebesinde üç italyan 
askeri dum ın kur-tunu ile 7"1;l)anmıı 

ve yakalanan bir lı.lbcş csil'JOin uz.erin • 
<le cluınduın kur~unu fışcklcr bulunmuş· 

tuı . 

~erek bütün bu vakalar. &er~k bun
dan önce anlatılanlar, habeşlerin siste • 
matik bir surette muhtelif zaman ve me 
kanlarda yas.ık edilen kurşunlar kullan. 
dıldarını isbıııt eden cerhedilcmez bir 
deliler silsilesi teşkil cylcmektediı·. 

3 . _ Habeı a1ıkerleri tarafından 

;yapılan Öieki vahşetler: 
a - Makalle'nin Cenubu şııırkisiııde 3 

ilkknnunda yapılan Debri muhl\rebesİn· 
de ölen bir İtalyan yerli askerinin habq· 
ler karnını delnu~!er ve kafuını ezını~ • 
lerd.iı. Bu hfıdiseni n fotogrl\fı posta ile 

gönderilmiştiı·. 
b - Aynı muha1·ebede ölen 4 mili. 

askeri, tamamen çıplak bir halde bıra • 
kılmıgtıı'. Bunların elbiseleri ve üzerle • 
rinde bulunan her şey alrnmrıtır. Baı· 
tan baıa çamurlanmıJ olan vücutlar ilk 
bakııta ayırd edilemiyordu. Çünkü ha · 
beşler, bunlan Kalimino sularına alıp 

bırakıruılardır. 

Harrar'da habcş ;yaralılarına bakılırken 

c _ Abbi • addi'de 18 ilkkanunda ya· 

pılan muharebede habeşler: Eritre .. ~ . 
burlarmda hizmet gôren pıyadc muta -
zimi De Mnrtino'nun cesedini parçala . 

mışlardır. . 
d - 27 ilkkanunda Tamroka'da yapı· 

lan muharebede onba§ı Cercda ile Ama
to, Frangiso ve Mazzeo ismindeki üç m.: 

ferin cesetleri parçalanmıştır. Bunlarııı 
fotogı·afları posta ile gönderilmiştir. 

c • Makalle civımnda 28 ilkkanuııdu 
yapılan bir muhaı·ebcde olen 44 itnlyan 
askerinden 25 inin cesedi, mubarebede•ı 
sonra habcşler tarafından pnrçalan!nış. 

tır. 

f - 24 ilkkimunda Ogaden'de esir dü
şen asteğmen tayyareci Minniti'nin k · 
f sı kesilerek öldürülmiiş ve mülazimin 
kafası habeş kumandanına ganimet oln
rak götürülmüştür. Habcşistan'dan döıı· 
melde olan ve jzinli balunan B. Lip • 
mann ismindeki biı· franıız subayının 

:llazı ile ve ıerefi üzerine teminat vere • 
r1k Cibut.i ıtıalyan 1'onıolotuna bildirdi. 

iŞ ER E 
B. Edenin nutku İTA AN - HABEŞ HARBi 

D staya İmdad g1

•• ıde ·ild. İngiliz gazetelerince 
eyi kar~ıland1 

Londra, 18 ( \ 

A.) - C 7.('t lcr'rı 

cogu P.. ı-:dcn'in 

• nutkunu m mnıı -
niyetle kaı ılıou.ık

tndırlar. 

1 Habeşler, ital.lJall zaferiniıı o l~adtır 
bütıük olnıadığıııı sö '}lüyorln -- -H< 7>eş 

tay11areleri ital~J!lll lıatlarınıır 
Tıtyrnis ı::-ızctı.: -

si diyoı· ki: 

" - Bu nutuk
tan ç.k.m netice 
1 ngiltercnin millet· 
ler cemiyeti ''c cm. 
niyet politikasıııa 

devam edeceğidır. 

B. Eden'in ınillct· 

ler cemiyetinin ht.>r 

türlü hücumlara 
karşı kuvvetli ol . 
ması \'e fakat aynı 

" zamanda bazı de-
ğişiklikleri yapnM -
ğa da hazır bulun -
ması hakkındaki. 

sözlerinin ehemi)'e
ti açıktır. Eğer 

milletler cemiyeti 
kendi statülerinde 
yapacağı bazı lü -
zumlu değişiklik -
terle harb aebeble· 
rinin önüne geçme
ğe muvaffak ola • 
mazaa, bu kurum 
öhime mahklımrl · B. Eden 

Milleılı•r f't•miy"•ti malıfilln·irult· 

fw~11111Jlu I.· 

Cenevre, 18 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti mahfilleri, B. Eden'in 
dünkü nutkundan dolayi hoşnut
luk göstermektedirler. Bu hoşnut· 
luğun ebebleri şudur: 

1 - Tecavüzün' mükafatlan
dirılmaması lazım geldiğini baka-
nın teyid etmesi, 

2 - Bu söylevin bazı fıkral -
rınm, İngiliz politikasının yalnız 

habeş anlaşmazlığı ile değil, fakat 
bilhassa Avrupamn emniyetini 
sağlamak hususu ile de alakalı o1-
duğunu isbat etmesi. 

!\ "1111.- I tal.Hula m ii .... ai<l 

faır::iılmımadr. 

Roma, 18 (A.A.) -B. Eden'in 

nutku sıyasat mahfillerde müsait 
bir tesir yapmamıştır. Nutkun ge
çilmez setler dikmediği ve fakat 
znten bilinen prensiplere kapalı 

bir surette işaret ettiği bildirilmek
tedir. K"ollektif emniyet prensibi
ne gelince, bütün arsıulusal diplo
matik italyan görüşmelerinde İ

talyanın bu prensip lehinde bulun
duğu hattrlattmlmaktadır. İtalya, 
kendisiyle Cenevre ara mda bü
yük görüş nnlaşmazlıklarma ve 
-mütearriz- olarak ilan edilmesine 
rağmen, Milletler Cemiyetinden 
ayrılmamı"tır. Bununla beraber 
kendisinden A vrupad kollektif 
emniyet adına sömürgelerdeki em· 
niyetinin müdafaasından vaz geç
mesi istenilmez. İtalya hu kollekw 
lif emniyetin kurulmasına, ancak 
do~u Afrkasındaki keııdi emniye
tini temin ettikden sonra yardım 
edebile<.ektir · 

cine gorc, bu subay Dirednua'd , şahit 
ler önünde, bu İtalyan tayyarecisinin 
öldürülmeden önce müthiş i~kcnceye ta
bi tutulduğunu İiİtmiştiı-. 

Bu iştilmemiş vahşet • 'katarı, her 
türlü İn&ani ve kanuni pren İpleri ve 
hele yaralılt\ra, ölülere ve esirlere saygı 
gösterilsneıini ve kızılhaç iıaretinin aui
İ•timal olunmanıuını istiyen Ce:ıevre 

rn~veleai lıülr.-iimlerine aykırı olduğuu· ı 
dan b:ı ~kalar, gereken tedbirlerin alın 
ma11 zımnında kınlhaç beynelmilel kG • 
mitesine 1-ildirillr. 

SUVIÇ 

gerisine lJeııan nanı.eler atıyorlur 
Londra, 18 (A.A.) - Röyler 

Ajansının Habeşistandan bildir
diğine göre, Ogaden'deki askeri 
harakat bir durgunluk devresi ge
çirmektedir. Bu sırada İtalyanlar 
yeni işgal edilen bölgelerde kuv· 
vetlerinin iaşesi işini teşkilatlan
dırmaktadırlar. Fakat öte taraftan 
sanıldığına göre, general Graziani 
geri çekilen habeş kuvvetleri
nin perişanlığından faydalanarak 
mümkün olduğu kadar kısa bir za
manda yeni bir ileri hareketine 
başlıyacaktır. 

ltalyan öncüleri habeş ordula
riyle temas halindedir. Bu sebeb
len bir taku:n çarpışmalar olmuş-
tur. 

75 bin kişi sanılan bir kuvvet
le general Graziani, 700 kilomet
reden fazla bir cepheyi tutmakta
dır. Bu cephe Dolo'nun garhinde 
bu şehirden 80 kilometre kadar 
uzakta bir noktadan ha~lıyarak 
şimali sarkiye doğru gitmekte ve 
Gorah;i ve Sassabaneh yolu ile 
İngiliz somalisi sınırına varmak
tadır. 

Cenubi İtalyan orduları nez. 
dindeki muhabirler, Deata'nın 
simale doğru çekilen kuvvetlerini 
7o bin kadar sanırken Adisababa
daki ha veş yüksek memurları ge
neral Graziani'nin büyük bir za
fer kazandığım yalanlamaktadır
lar. Röyter'in Adisababa'daki mu· 
habirinin bir telgrafına göre ha
bes ytiksek memurları mevzubah
soİunan muharebeye ancak dort 
bin habeş askerinin girdiğini, csa· 
sen Dolo'nun 65 kilometre yakın
larında Gano1edorya nehri üzerin
de bir tek ehemiyetli habeş ileri 
garnizonu bulunduğunu ve öte ta
raftan general Garaziani'nin de 
ancak 65 kilometre ilerlediğini söy
lediklerini bildirme tedir\er. Ce
nuptan Adisababa 'ya gelen son 
habel'lere göre Ras Desta nakli
yat güçlüklerinin bir kısmını gi
dermiştir. Kendisine imdat yollan
nuştır. Decazmaş Makonnen Vos
sen, 30 bin kişi ile Ras Desta'mn 
merkezi olan Ergaalem şehrine 
hareket etmistir. Decazmaş Bey
nemred de Sibeli nehri istikame
tinde cenuba" doğru ilerlemektedir. 

ltulymı re. mi tebliği 
Roma, 18 (A.A.) - 100 nu

maralı resmi harb tebliği: 

ların işgali altmdak ı toı,ru l.ı.ı.rda 
oturanlara hitab eden \'€ im:ta YP-
:rine bir Koptmeryem re.smini ih
tiva eden bu beyannamede 1896 
dan beri İtalyanların Habeşistanc 
ikinci plana indirmek için yap· 
tıklan faaliyet hakkında laf ilat 
vermektedir. Memlekete ekono
mik bir yolla nüfuz lan e~na:ımda 
İtalyanlar, halka silnh dağılmışlar 
ve halkı merkezi hükümete :karşı; 
ayaklanmaya te~vik etmişlerdir. 
ltalyanlarm yani başında harhet
mek üzere hain Guksa'nın babası 
da, daha o zaman bazı vaitlar al
mışh. Habeşistan'm Milletler Cc· 
miyetine girmesi için ltalyanm 
yaphğı yardım sırf kendi fena ni
yetlerini gizlemek içindi. ltalyan
ların sözlerine rağmen Eritre ve 
İtalyan işgali altındaki yerler hal
kının İtalyan rejimi altındaki hür
riyetleri, habe lerin kendi öz va
tanlarındaki hürriyetten pek çok 
daha azdır. 
f tcıl)·arılar. yıkııkfon l;ili. ''leri 

~·erıirlt>fl ')'UJ><ıNı 1.larmı ... 
Dessic, 18 (A.A.) - İtalyan 

tayyarderi dün Dessienin 160 kilt>
metre şimalinde Koram kasabasma 
bombardıman etmi lerdir. lnsanca 
zayiat olup olm dığ-ı belli değildir. 

Dün Valdia'run bombardmwlll 
esnasında eski bir ingiliz tarafın ·· 
dan idare edilmekte olan seyyar 
tane civarına gelindiği zaman tay -
yareler binlerce beyanname tmq ·· 
lardır. Bu beyannamelerde habeş D. 
lis .. lerinin mecburen ya hasara .. 
ratıldığı ya mahvedildiğinden dola~ 
teessür beyan olunmakta ve bunla
nn eski hallerinden daha iyi suret
te İtalyanlar tarafından yeniden ya N 

pıl w 'P,1 vadolunınaktadır. 

l>o•;u 4/rilm. m<lahi tı. lıf•rin 

. ıluıti )eriııde 
Asmara. 18 (A.A) - Doğu Af

rika ordulan sağlık genel müfettişi 
profesör Kastellani cepheyi teft~en 
dönmüş ve gazetecilere diyevinde,. 
gerek na vatan, gerek yerli asker -
lerin ve ym zamanda işçi kurum -
lariy!e sivil halkın 1hhatinin Cök iyi 
olduğunu bi1dirmi tir. 

ll"bı•ı-/(1rİn tek:.i/Jlı•ri 
Adisababa. 18 (A.A )- Ha~ 

resmi mahfilleri, Raıı Desta kııv
vetlerinin Dolo civarmda geri ÇE>fol
meye mecbur edildiğı ve h lbe:_ öiü · 
lerinin dört birt kadar olduğı.; haİ>!· 

Ganale civarmda general Gra
ziani kuvvetleri taraf mdan elde 
edilen muzafferiyet, gittikçe daha 
kati rnuvaffakiyetler elde edilme-
si suretiyle devam etmektedir. 
Kaçmakta olan düşmanın kova· 
lanması esnasmda kuvvetlerimiz, 
hic bir ciddi mukavemetle karşı
laşmamışlardır. 17 sonkiınuııda 
motörlü kuvvetlerimiz, 200 kilo
metı e ilcrlemis bulunuyorlardı. 
Cephenin her n~ktasında askerle
rimiz e irler almışlar ve düşman 
tarafından birakdan harb malze. 
mesi ele gı?çirmişlerdir. Düne ka· 
dar tesbit edilen düşml\n zayiatı, 
5000 ölüdür. Tayyare kuvvetleri· 
miz. düşmam dağıtma faaliyetine 
devam etmiş v~ Ras De taıom Ne
geli' deki karargahım bombardı
man etmiştir. 

rini yalanlamaktadır. Resmi m<''' 
filler, general Grazianinin ilerledi~ 
bölgede ancak bir kaç haheş muf t"'" 
zesi bulunduğum.ı d:\ ilave ey1eme'c
tedirler. 

Eritre cephesinde ı<ayda. değer 
bir hadise olmamıştır. 

HcıbC§ler de tay)arc ile 
bcyanrıame atıyorlar 

Adisababa, 18 (A.A.) - Son 
üç gü,1 içinde hah-et tayyarecileri 
İtalyan hatJuı g~rilerine beyaz, 
kırmazı, aarı renkli bir çok beyan- 1 
nam<!ler atmıflardır. Amharik li. . 
aam ile Eritre halkına. ve italJan-

--·-=====-:: 

imparator lltinci Vilh~lmin fOCUltlt7i• 
(''Çem"'1c)'ft'tn ltatıral...r teF.;lrıı

,... tlörtl~ •aylııtloJır.} 
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Iliada ve Odisenin 
kayna.kla 11 .. ınaclar 

> 

Kitlling de öldü 
Lonclra. 18 (A.A.) - Ruclyard 

Kipling, dün gece .M iddleseks has· 
tahanelerinin birinde 70 yasıııcla 

olduğu halde ölmi.iştiir. 

biy.üında gôriilen fazla f.uıte;ı:İst 
bir ekzotİ/.me kar~ı re:-ksi_·on yap
t T. 

Dunya -'eblyctmda pek büyük 
'Lir yf!ri oiıım lliada ve Odise destan
ları yakm tamanlara kadar eaki yü
:nanın varattığı orijinal bir eaer ola
rak tnnılır: f çindeki tarih ''e coğraf
ya bilgileri d~ bu bakımdan tetkik 
cdiliıdi. Son zamanlarda Anedolu
mın eski ti1rihi lir.erindeki araştır
malaı e kı yünan l..i.ıltünine hız ve
ren bu <'tlk rJ.,.ğerli r~erlnin bir ik
tihastan başka oir '""Y olmadığını 
meydana t ıkaı maktadır. Bu yolda
ki bulu~lcır · rasınd<t Rf"rlin 1iniver
aitesi prole-.orlerinden Or Emil 
Forrer 'in ge~en ••ct•ne Rri.iksel'de top
lanan dınler tarıhi kongre!linde 'er
diği bir kontemns bı7lt"ri yakından 
alakadıu edecek m.,hiyettedir. 

Forschung und Fortschritte der
gisinin ~ 1 numarah "e 1 - 12 - 1935 
tarihli miııhasında çıkan bir hula
Mya göre bu konferan~ın ~.sa nok
talan şunlardır: ["') 

Anadolu yaylalarında yaşamış olan 
Etilerin kültür tarihi tetkik edildiği 
zaman bilhassa Hurri1erin fikir ha
yatı bakımından diğer Eti ulusların
dan yi.iksek olduğu, Eti ilahlar 
dünyasını bunların zenginleştirdiği 
görülür. Lehçeleri türk diline en ya
kın bulunan Hurriler miladdan ön
ce 2000-3000 yıllarında şimali me

zopotamyada yaşayorlar, zaman za
man. Sümer ve Babil ülkeleriyle 
Anadolu Eti devleti a•asında bir 
köprü veya bir dıvar vazife.sini 
görüyorlardı. 

Bunların fikir hayatındakı n ıl 
kuvvet daha ziyade ilah masal
larında toplanıyordu. Bu masallaı 
sanat bakımından Proto Etileri. hat
ta Lu-vi'lerin kısa, basit ve viizuh
suz masallarından çok yüksektir. 
Hurrilerin uzun destanlarında en 
kiiçük motifleri bile anlatan bir in
celik ve tatlılık, düşünce ve sözler 
deki açıklık göze çarpar. Doktor 
Forrer henüz pek azı neşredilen 
Hurri destanları okunduğu zaman 
Homer destanlarının bunun bir de
vamı olduğuna hükmedilebileceğini 
M>ylemek tedirler. 

Bütün tarihi dökümanlar bize 
gösteriyor ki, eski şarkta dünyanın 
gidişi pek esrarlı Lir şekilde anlatı
lır. llahlarla in:ı&nların hadiseleri 
müvazi giderdi. Uluslar harbı i18h-
. r harbırw; bir kopyem idi. ilahla
rın önünde kırallar ve kahramnlar 
satranç oyunlanndaki tatlardan baş
ka bir ~ey dt..ğildi. Bu sebeble ilahlar 
dünyamım la:ihi :ınyı zamanda mil
li bir tarih kıymetini haizdi. Hurri 
dest,ınlarmrla i~hlı!.tr tarihinin mu
ayy ... :n Jo:v:ir!.,.ri auje olarak almmıt
tır. f f,., h.m7i büyüle bir ilahın haki
n•iy .. :i yı~::::-'ı~ı _11man halka bu altın 
de•.rrinin neden ,~;hayet bulduğu i-
7ah r.dı!=rdi. 

(:f.] Bu kor.fe.'ıansın ulı: 
A. :ııı!l:!:r "~ J' En~tıtüt de Phılolojie · 

et J' r-'i .. toi.~ orientales ce BruxeJ/l'S 
lV r;.,; ı!a im· .ar edece ti bildirilmek
tedir 

Emil F orrerin izahma göre, Hur
rilerin ilahlar bahası Kumarbi (2388 
Bo neşredilmemiş) destanı Hurri ha
kimiyetinin ilk devirlerini anlatmak
~adır. 

Bu münasebetle geçmiş ilahlar kı
rallarının tarihine dair de bir mukad
dime yapılmıştır. Buna göre: önce
leri ilah Alau sekiz yıl ilahlar kıralı 
oldu. Onu Sakisi Anu yendi ve 

mevkiinden düşerek aşnğı diinya
ya indi; bunun \izerine sekiz ilah
lar yılr Anu hiikiinıran oldu. Doku
nıncu yılda hunu da Sakisikumnrbi 
yendi. Anu kuş olarak göğe kac
mak istiyorsa da Kumarbi onu avak
larından yakalayarak aııağıya çeki
yor Sava~ t•snasrnda Amı KumnrlSi
bin vikuduna biitün erliği ile çarp
tı ve o anda kendi erkekliği de elden 
gıttı. Bunun iizerine Kumarbi 
çok sevindi, Anu ona : "Benim vi.i
cudumun haline eviniyorsun. fakat 
k"'ndi vücudunun h<ıline de hiç se
vınme; çünkü ben seni gebe bırak
tım. senin ''tİcuduna çiban gibi iki 
korkunç ilah sakladım .. diyor. Çok 
yazık ki Kumarbi masalının bundan 
sonraki parcaları pek bozuk bir .e
kilde bulunmustur. Bu üç ilahlar kı
ıalı (Alau, Anu. Kumarbi) Etilerin 
devlet muah""deleinde de şahid ola
rak va7ılır. Babillilerde tarihi sıra 
bo:rnlduğu halde Etilerde sıra muha
fo.7a edilmekte ve b<>ylece re mi 
dtinva tarihi mahiyetini alıyordu . 

Eski vunanlarda ilahlar kıralı U
ranus, Kronus, 7 ens·in tarihi sıra 
ile 7ikri tabii bir şey gibi gi5rülemez. 
Yunan masallarına Kumarbi masalile 
o kadar uyuyor ki ilahların bicimin
de bile aynı motifler tekrar ediliyor. 
Yunanlıların gök ilahı "Uranus., . 
Sümerlerin ve Etilerin gök ilahı (A
nu) ile tevafuk eder. Gök ilahı A
nu'nun yerine Kumarbi geçtiği gibi 
yunanlılarda da Uranus'un yerine 
Kroniı.s geçer. Böyle Hurri masaJ
larınm eski dünya tasvirleri Ho
mer, Hesiocl destanlarında da ufak. 
tefek değitiklerle modernize olmuş 
bir tekilde tekrarlanır. Aynı zaman
da Hurri masallarındaki iki kor
kunç ilah de denize düşen kan 
damlarında vücud bulmuş olarak 
gösterilir. 

Emil Forrer. "bu mutabakat hiç 
bir zaman tesadüfi olamaz. Bu bir 
ikbbastan başka bir fCY değildir . ., 
diyor ve iktıbasm hangi vasıta ve 
ıekillerle yapıldığı hakkında bir ta
kım fikirler ileri sürüyor ki bunu da 
gelecek yazımızda göstereceğiz. 

H. S. SELEN 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir haf ta içinde ıümrük mu

hafaza örgütü, ikisi ölü, 103 kaçakçı, 
3.109 kilo gjimrük kaçağı, 127 kilo 
inhiaar kaçağı, 3 tüfek, 2 tabanca, 48 
nıermi, 394 defter aigara kiiıdı, 647 
çakmak ile 87 kaçakçı hayvanı ele 
geçinnistir. 

Ankara Gücü Çankaya ile 
kupa maçı yapıyor - Ga

latasaray ve Fenerbahçe 
gelmedi 

Hemen bir haftadır bütün Ankara 
spor muhitinde Galatanray takımı· 

nın Ankara gücü ve Çankaya takım
ları ile iki maç yapmak Üzere Anka
raya gelecekleri havadisi yayılmıştı. 

Biz de yaptığımız tahkikatta bu ha-
vadisin doğruluğunu anladığı 

mızdan okuyucularımıza bildirmiştik. 

Evelki günkü nüshamızda Galatasa· 
raylılar ile anlaşmazlıklar üzerine 
bunların getirilmesinden vaz geçile
rek Fenerbahçe takımının geleceğini 
yazmıştık .. 

Son dakikalarda aldığımız haber
de maalesef iki takımın da gelemiyece• 
ğini ve bu münasebetle geri bırakılan 
lik maçları yerine Ankara gücü • Çan· 
kaya birinci ve genç takımları ara· 
sında genel merkez baıkanr Aziz ve 
ikinci başkanı Halidin koydukları ku
pa maçlarının yapılacağını duyduk. 

Galatasaray niçin gelmedi? Yaph· 
ğımız araştır~ada geçen yıl lstanbu· 
)un en kuvvetli takımlarından olan 
F enerbahçe, Güneş ve lstanbulspor 
takımlarının Ankaraya çağırıldığını 

düşünen spor idarecileri bu sefer de 
Galatasaraylıların gelmelerini dile· 
miş ve ikinci mevki yataklı tren pa• 
rası ile Ankarapalasta yemek ve yat
mağı temin etmişlerdir. Calataaar&J'• 
lılar evvela bu şekli kabul ettikleri 

halde 50nra dan aktam ekspresile ge

lebileceklerini bildirmi§Jer Ye bu va
ziyet kartı5ında akf&Dl ekspreainde 

yer bulamayan idareciler C.Jatuara
yı getirmekten vazgeçerek Fenerbah· 

;e takımına müracaat etmitlerdir. Fa 

kat vaktin darlığı dolayısiyJe oyuncu

larını toplamaia vakit bulamayan An

karanın özlediği sarı lacivertlerin de 

gelmelerine imkan kalmamıttır. 

ANKARA GÜCÜ - ÇANKAYA 

Bu suretle bot kalan pazar gününü 

spor aeverlere doldurmak için Anka· 

ra gücü - Çankaya kulüpleri yukarda 

haber verdiğimiz Aziz ve Halid ku

palarını birinci Te genç takımlar ara

sında oynayacaldardr. Bu ehemiyet

li maçta her iki takıma da ınuvaffa

kiyet dileriz. 

Kış olimpiyadları bugün 
başlıyor 

Münih, 18 (A.A.) .:_ 1936 kıt o-
• 

limpiyadı oyanlan, 19 sonk&nunda 

büyük merasimle açıla .. ak ve o ~Ün 

saat dokuz buçukta Mün.ih - Garmiş 

Partenkirhen yolunda bir açıı yürü

yüşü yapılacaktır. 

Ölümüne sebeb olan buhran 
pazartesi gecesi vaki olmus ve er
tesi sabah, hastanın midesinden 
ameliyat yapmak lazım gelmi§tir. 

Mide ülserinden muztarib bu
lunan Kipling, 45 saattenberidir 
hemen tamamile bitkin bir halde 
idi ve arada sırada, kısa bir müd
det için. kendine gelebiliyordu. 

• 
Taliin bazen hakikaten garib 

cilveleri vardır. Fransanın yaşa

yan en büyük muharriri sayılan 
Paul Bourjet'mn öliımiinden he
nüz daha bir ay geçmeden İngilt~
rede, hayattaki ediblerinin mün~-

Ru4yarll Kiplin6 

kaşa götüıme.ı bir surette en yük
seği olan Rudyard Kipling'i kay
betti. 

İngiliz edebiyatına hind yabani 
ormanlarının buruk ve garib lez
zetini tattırmış olan Kipling 1865 
de Hindistanm ticari merkezi o
lan Bombay'da doğdu. 

Anayurdun büyük mekteple
rinden uzakta yetişmiş olan Kip-
1 ing gazetecilik mesleğile hayata 
girdi ve ilk eserlerini 23 yaşında 
yazmaya başladı. Daha o zaman 
"Bahirlerin basit masalları" nda, 
içinde doğduğu memleket ve bu 
memleketin dillerini pek iyi bilr 
diği yerlileri, ingiliz memurları 
ve askerleri hakkında hikayeler 
anlatıyordu. 

Realist ve imajlı sanatını bir 
hamlede büyük bir olğunluğa çıka
ran bundan sonraki eserleri on
daki cşsi.z kudreti daha iyi mey
dana çıkardı. Kipling yol açıcıla
rı. hareket ve faaliyet adamları
nı perestiş derecesinde bir sevgi 
ile sevdi. Bu suretle de İngiliz ede 

Hare! et, her zaman 11.ızik ve 
kibar deeilriir. Ağn küfürlerle do
lu askerleri veya a 'agı tahakadan 
insaııları tasvir ederken sert ve 
hatta kaba bir ifade kullanmak la
znncJı. Çok eski hir mecleniycte 
ve anananclere sahih bir yerlı 
haJf<;a garbın getirdiğ· i yenilikler 
ar::ısmdaki carpışmalan anlata
bilmek için. garbın, en kanh harh
lar yanmda bile muhafaza etmek
ten geri kalmadığr asil i.is!Uhu 
terketme:< gerekti. 

Kipling'in ~iiri, yarı barb.ır 

temlerine uyğun bir çe~ni alına
smı bildi. Biribirini si.iratle takıp 
etmiş olan yazıları, seçtikleri he-

' defe. bir kurşun gibi doğrudan 
doğruya gidiyordu .Her ci.imledc. 
her mısrada iklimin. tabiatın. sıh- • 
hat ve yorğunluğun his haline ge
lişi duyulur. Kipling'in yazılarına 
geniş bir evrensellik veren iste bu 
vasfıdır. 

"Cangl'ın kitablan" nda Kip-
1ing diğer bütün eserlerinden fu
la şairdi. Dünyanın bütün çocuk
larını teshir etmiş olan da bu şıır 
kudretidir. Bu çocuklar, eski yu
nandan çok daha 4::amanımı.1.a ) a
kın bir mitolojiye muhtaçtılar. uıı
lara bir hayvan mitolojisi lazımdı. 
Hind dillerinde hayvan mitoloji
sine ait dinlemiş olduğu hikayeler
den bütün bir mitoloji yaratmasını 
bildi. 

Kipling, insanlık alemi için o
lan edebiyat değerinden başka. 
ingilizler için, ir·paratorluğun şa
iri olmak, imparatorluğu en iyi an· 
)ayarak sevdirmeye çalışmış adam 
olmak gibi büyük bir meziyeti var-
dır. Kipling, fransız ekzotikleri gi
bi, yerliler lehine, ingiliz görüş
lerinden ayrılmamış ve onları hep 
0 büyük imparatorluk" adesesin-
den görmüştür. 

Kipling de öldü, İngiltere bü· 
yük bir misyoner'ini kaybettiğine 
yanacaktır. Fakat, biz de Hindis
tan ormanlarında bize o kadar ta • 
ze ve kokulu bir hava getirmiş o
lan bu büyük muharririn ölümünü, 
insanlığın yeni bir kaybı telakki 
edeceğiz. 

Bugünkü konser 
Cwnur bafkaahi• filarmonik Ol"• 

keatruı tarafından aaat 15 de Cebe· 
ci müzik öfretmen okulunda vsile· 
cek konaerin pl'OA'l'&m• tadur: 

1 - A. Bruclmer: Dördüncü 8en

foni (Romantik senfoni) Türkiyede 

ilk defa olarak çalınacaktır. 
2 -- Muuorgay: Çıplak dağ Üatün

de bir gece. 

3 - Zoltan Kodaly~ Maroıek dans· 
ı .. rı. (Türkiyede ilk defa olarak). 

Çf;MBERl.JEYNiN HA'l11Rj41.i.4R.J 
almış olmasıdır. Eğer sen, bir memleketin 
gençliğine, kudret ve kabiliyetlerinin, başka 
milletlerinkinden daha üstün bir mertebede 
olduğunu durmadan telkin edecek olursan, 
gençler buna can atarak inanacaktır. 

T'\f"' 1. 1 
ıl • 

• 
• t 

• 

Numara: 7 Türkçeye çeıııren: Hikmet TUNA 

Genel Kurmay Ba~ kam kadar miikemmel 
bir çiftçi olan Moltke, 

- Patatesin fiatı üç fenig yukseldi. 
Cevabını veriyor. Bunun üzerine dostu, 
- Canım, şimdi böyle abur cubur şeyle-

ri düşünmenin sırası mı ya?! Ben. işiniz ba
tınızdan aşmıştır; samyordum. 

Diye haykırınca, Mnltke, 
- Ben işimi dün bitirdim. Şimdi bana, 

on gün ihtiyaçları }'\Jktur! 
Karşıltğında bu1unl.lyor. 
Öyle sanıyorum ki, Spich:!r (Şpiher) de 

harbın ilk meydaı1 muharebesi yapılıncaya 
kadar, tam on dön gün geçmisti. Tekmil 
harb ha.crlıkJ;\rının ne kadar bü; iıi{ bir ıhu
mamk y:ıpll<l·ğ·ım, almar.ların, Fı·ansaya 

girecek olcmların biımelerı çok eh~miyetli 
olan her ŞP.yi, r.asıl inceden inrcye te .kık ve 
tesbit t·ttikleı in: ispat eden. d,;\ha bir süı ü 
hik:iyelcr vardr. 

henüz bu gibı düsüncelere alışkın olmıyan 
genelik telakkilerim üzerinde çok derin bir 
tesir yapmıştı. 

Bu tesir, davetlerde yahut da balolarda 
karşılaştığım üniversiteliler veya gene su
baylarla görüştükçe. daha çok derinleşiyor
du. 

ÜNİVERSİTEDEKİ DERSLER 

Ancak, bana a:;ıl ifşaatı, üniversitede 
P!ı.1sya tarihi ders takrirlerini muntazaman 
dir.Iccl:t,-im ll einıich vo,-ı Treitschke (Hayn
rih fon Tr:ı}·çk~) yapmış olju. 

o.mn t::1~_;;·lerindcn edindiğim intiba ve 
tesirlt:ri 31 birinci tı;şr!n 1887 tarihiyle yaz
dığım hir mektubta tesbit etmiştim. Bu mek
tub~a ş·ınları yazcy'lrdum: 

Bu dersi veren hocaya gelince, o da, hem 
halk tarafından sevilir ve hem de pe!iinde 
büyük bir dinleyici yığını sürükler. Fakat hu, 
çok tehlikeli bir harekettir. 

Ben. benim yaşımda olan alman nc:ıliıı· 
den korkuyorum; daha genç olanları ise, çok 
daha zorlu olacaklar ve 66 ile 70 i kazanmış 
olanlardan daha ziyade faydalanmak istiye
ceklerdir. 

Burada, Fransamn askeri mektebi kadar 
tehlikeli bir mekteb yükseliyor. Günün birin· 
de bu adamlar cepheye gidecek olurlarsa, 
karşılarına düşecek olanların çok sakmmak 
zorunda kalacaklarına şüphe yoktur. 

Bunlar, harb hareketlerinde temayı.iz et
mek hırsını taşıdığı ve, gerek militarist par
tinin, gerekse gençliğin tapmd:ğı prens 
Wilhelm'in şahsında, kendilerine bir rlnst 
bulabilirler .•. 

C rmherleyn'in nıahmu::ılarınclan b'1hselliii 
lmııar<Y'or ikinci Vilhelm 

Çoğu, bugi.ın arttk hafızamda kalmaın1ş 
ofmakfa beraber, bı.J hikayeler o zamanlar. 

"Trei!s..:hke, bana. alman karakterinin, 
dar zihniyetli, kendini hcğenmiş, toleranssız 
Prusya şovinizlııinin yeni bir sayıfasını da
ha aYdırılattı. 

Bunnn en fcn3 t;ıraf ı. bir mekteb halini 

Ertesi yıl 11 son kanun trril-ıivte Y"?., . .11· 

ğım b!r mektubta da diyordum ki: 
(8("\n" · ~ ~ '\ 

• 
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B,. Her)'~o istifasıı11 koı1sey 

toplantı~ından sonra 'rerecek 
l~tifa J\.n bine lltıhranı doğuraeağa benziyor 

P.riı, 18 (A.A.) - fyi haber ;r.lır 
b'-' 1&.avnakt.n ._k,am bi)dirildiğine 
,.,,.., B. Heryo, i~tifa etmek kararını 
B. 1.&"•le bildirmi,tir. Fakat .onra
ıian İki bakan bu istifayı B. Lavalin 
C-.ıe,·ı·cden dönü~üne bırakmak hu
-.-.cıda uyu:,mu~lardır. Bu i'!Uretle 
"eıen Cenevredeki mün.kereler i~ki.1 
o4~nmıyac:ak, hem de lüzumsuz ye ya
lun bir kabine buhranının önüne ge

çitrniı ol acl'lktır. 

Kabin'' lmlrnuıı (ılmcaµ<J 
lumzi~·or. 

Paris, 18 (A.A.J - B. Heryo'nun 
kabineden çekilmesiyle :;ıyasal hir 
'-uh:-an çıkmak ihtimali vardır. 

Tahminlerin tersine olarak, B. Her
)o, radikal parti başkanlığına nam
~İğini koymamakta israf etmiş
tir. Bu yüzden, tek narnzed kalan es- • 
lııi baıbakan B. Oaladye yarrn bu par

"9ti11 batına geçecektir. 

B. Heryonun iatif ası ağlebi ihti· 
bttll B. Laval'in Cenevrede konsey 
loplantu;ından dönü,ünde resmen ilan 
•dilec:elctir. 

Radikal parti icra komitesinin ya
rınlti toplantıemda. partiye mensub di· 
-ıer bakanların da kabineden çekH
rneleri lazım gelip gelmediği görüşü
~ektir. 

P :. ı·ti m;oıhfillerinde, deniz ticaret 

bakanı B. Vilyam Bertran ile ticaı-et 
bctkanı B. Jorj Bonne'nin de istifa e
decekleri söyleniyordu. Finans baka
nı B. Marsel Renye ile iç bakanı B. 
Paganon, ne yolda hareket edecekle· 
ri hususunda çekingendirler. 

Paris, 18 (A.A.) - Deniz ticaret 
bakanı B. Vilyam Bretrant, B. Heryo 
ile birlikte kabineden istifa edeceğini 

söylemiştir. 

Paris, 18 {A.A.) - lç durum, deni;ı: 

tecimi bakanı B. Bertronun bir beyanatı 
üzerine v11.him viı· şekil almıştır. Öteki 
rndikaJ • sosyalist bakanların istifasının 
hükümet buhranı doğuracağı tahmin e • 

dilmcktedir. 

Purltmwrıımwrı rudil.-al ~ruvuu

da fi lı·ir a)·nlığı 
Paris. 18 (A.A.) - Parlamentonun 

radikal sosyalist grupunun kabineye 
aleyhtar hizbi, dün Bay Heryo nezdinde 
yapılmış olan tetebbüs hakkındaki izah
ları dinlemek üzere toplanmıştır. Dünkü 
toplanbya iştirak etmemi§ olan radik~I 
sosyalist mebuslar salona girerek, parh· 

nin öteki kısmını bir tarafa bırakan bu 
toplontrnın dürüst olmıyan mahiyeti 
hakkında arkadaşlarının dikkatlerini 
celbetmişlerdir. Aynı zamanda müzake -
reye karışmaktan çekinen mebuslar: 
''ayrıhklar böyle hazırlanır,, demişlerdir 

~------------~~ 
İranda yenilil{ 

hareketleri 
Tahran, 18 (A.A.) - Pars A

Jangı bildiriyor: 
Kadınlar arasında eski kılık 

"Ye yaşayı9tan kurtulma yolunda 
l>aşl.yan hareket gün geçdikçe in-
1'iıaf etmekte ve her tarafta bü
yük muvaffakiyet görmektedir· 
Gerek Tahranda, gerek vilayetler
de, muhtelif sosyal sınıflar arasın
da Yapılan toplantı ve eğlencelere 
davetliler aileleriyle birlikte git
ınekte ve kadınlar buralara çarşaf 
Yerine medeni kılrkla gelmekte
dir. 

Kadınların medeni kıy af et ve 
!a.şa.yışa geçmelerinde görülen bu 
llerleyi§ ve hız göz mnüne alınır· 
aa ~adınlarm yakın bir gelecekte 
eaka kılıklarından hiç bir eser kal
hlıyacaktır. 

--------... ·---------~~ 
Çankırı memleket hasta

nesinde rontgen 
Ç&nkırı, 18 ( A.A.) - Geçen yıl 

}' 'Mırılan memleket hastanesi için bir 
tt.ntgen makinası almması kara.rla~tı
• ılnıış ve makina pazarlıkla İstanbul-
d~.., rnu··b d'I . . ayaa e ı mıtlır. 

'Röııtnen mayısta işe ba~hyacaktır. 

Staviski davasında 
mahkum olanlar 
Paris, 18 (A.A) - Staviski da

vası bitmiş, mahkeme hükmünü ver· 
miştir. Bayon kredi münisipal direk
törü Tisye yedi sene kürek ve Ba
Bayon belediye reisi ve saylav Gara 
iki sene hapse ve faili müşterek ol
mak ve resmi evrakı tahrif etmekle 
suçlu bulunan Hayot yedi sene 
sürgün cezasına, Bayon kredi müni
sipali muhammini Kohen beş sene 
sürgün cezasına, 

Kredi d'orlean'ın eski direktörü 

Debros beş şene sürgün cezasına, si· 
gorta kumpanyaları direktörü Ge • 
ben beş sene sürgün cezasın&t tahrif 
edilmiş resmi evrakı kullanmakla 
ıuçlu bulunan uki general Bardi dö 
F urlu iki sene ha.,ııe. 

Faili müfterek dmak ve resmi 
evrakı tahrif el.J:w.b" suçlu bulunan 
Hato iki sene hapse. 

Paria mebusu Gaston Bonnor bir 
sene hapse mahkWr. olmuşlardır. 

Pari.'ileki talebe grevi genişliyor. 

Paris, 18 (A.A.) - Talebe grevi 
geniılemektedir. Tezabüra.tcılar, gre
ve iıtirak etmiyen talebeyi fakülteye 
girmekten menettiklrinden tıp fakül
tesi dersleri de tatil edilmiıtir. Fen 
ve edebiyat fakültelerile Nafıa mek· 
tebinde de grev kısmen mvcuttur. 

1 AJ:__H i' \ \ :-ıo~H I:t;J·: 

lı ALMAK l"STi\OR. - - - ---
B. Göhelsiıı nutku 

Berlin, 18 (A.A.) - Bedin n<l.:>
yonal sosyalist teşkilatına menıub 20 
bin kitinin önünde bir söylev veren 
Dr. Göbels şu sözleri söylemiştir: 

"- Biz, fakir bir milletiz, ne &Ö· 

mürgemiz, ne de ilk madde kaynağı· 
mız var. Fakat, başka milletlere tunu 
l'Öylemeliyiz ki, müstemlikelirimizin 
l,t'l i verilmesini istiyeceğimiz saat bir 
gtin gelecektir. Bütün dünya varlık 

içiı.de yüzerken bizim yoksul memle
k .. ~t halinde yaşamakta devamımız 

doğru ~eğildir. Başkalarının, bizden 
aldıkları sömürgelere ihtiyacı yok
tur. Biz bitaraf kalmak istiyoruz. Fa· 
kat ltalya gibi bir milletin yaşaması 
la:nm geldiğini de anlıyoruz. Dünya· 
nın bu gibi istekleri hoş görmemesi 
tfoğru değildir. Çünkü bir gün bomba 
ate~ alacaktır., 

U. (;i>hds umerik<m ;ı<ızeıele

rine de çalll. 

Berlin, 18 (A.A.) - Dün, Berlin'de 

Döyçlandhalle'de, yirmi bin narinin ö • 

nünde bir nutuk veren B. Göbbels, ez · 
cümle demiştir ki: 

·• - Amerikan gazeteleri Almanya'yı 
yahudilere zulüm etmekle itham ediyor· 
lar. Bunlar, kendi ülkelerindeki haydut· 
ların çocuk çalmalarına ve mim bir kah
ramanı meleketinden kaçmağa mecbur 
etmelerine dikkat etseler daha iyi eder
ler.,, 

Bundan sonra Almanya'nın ia~e güç
lüklerinden bahseden Bakan: 

•· - Bi.zim tereyağına değil, kendi -
mi;1:i müdafaa için orduya ihtiyacımız 

vardır . ., demiştir. 
Nihayet. B. Göbels Nasyonal. Sos

yalizmin sermaye aleyhtarlığını tebarüz 
ettirerek şu sözleri söylemiştir: 

" - Alman bankaları alınan devleti· 
ne tabidirler.,. 

Milletler Cemiyeti konse

yinin toplantısına 
hazrrlrk 

Paris. 18 (A.A) - B. La~al, 
gazetecilere beyanatında, Anvergnee 
hareket etmekte olduğunu, oradan 
Cenevreye gideceğini, Cenevrede 
mümkün olduğu kadar az kalacağı -
ru ve dıt bakanlariyle ve bilhassa B. 
Eden ile görüf4!Ceğinİ IÖylemi,tir. 

Cumur bafkam B. Lebrun, B. La
vali bugün FJize aarayma çağmnış
hr. 

Cenevre, 18 (A.A) - 8. Yas -
ko~sellos geldi. Konsey ve on sekiz
ler komitesi azuiyle tanışmadan on· 
sekizleri toplanmaya çağırmayı dü -
ıünmekteclir. 

Moskova. 18 (A.A) - Sovyet 
-. .ısya dış işleri halk komiseri B. 
Litvinof, Milletler Cemiyeti konse -· 
)'İnin toı:>lantısmda bulunmak üzere 
• -nevreye hareket etm · ·~ir. 

İl{i11ci beş yıllık eı1diistri 

11lanımız h.azırlanıyor .. 
Komisyon bugün çalışıı1aya ha~l1yaeaktır 

ikinci beş senelik endüstri planını 

tetkik ve müzakere ehnclc Ü7,ere yann 
toplanacağını yazdığımız komisyona a· 
ş11.ğıda adları yazılı zatlar iştirak ede· 
ceklerdir. 

BB. Rahmi Köken (İzmir saylavı), 
Şakir Kesebir (Tekirdağ saylavı), Ha
san Saka (Tı·abzon saylavı), Muzaffer 
Göker (Konya saylavı), Faik Kurtoğlu 
(Musteşar), Hüsnü Rıza (Sabık müste· 
şar). Sadullah Güney (Müsteşar), Mu
ammer Eriş (lş Bankası umum müdü. 
ı·ü) Nurullah Esat Sümer (Sümer Bank 
umum müdürü), Adnan Delan (Sümer 
Bank miidürlerinden), Fazıl Turgay 
(Sümer Bank müdürlerinden) , Celiıl E
rige, Kemal Zaim (Ziraat Bankası u
mum müdürü), llhaı11i Nafiz Pamir (ve 
maiyeti), Sami lşbay ( Başmüşavir ), 
Von der Porlen (İktisat vekaleti müşa
viri), Recai Turul (İktisat vekaleti tef· 
tiş heyeti reisi), Kazım (Türk şeker 
fabrika]arı A. Ş. U. Md.), Refi Bayar . 
(Milli Reasürans şirketi müdürü), Be· 
kir Vehbi (iş Bankası), Esat kömür 
lş müdürü, Süreyya (Yüniş), Mehmet 
Rüştü (Maarif vekaleti mesleki tedrisat 
müdürü), Mecdet Türkofis reisi), Reşat 
(Sanayi umum müdürü ve sanayi tetkik 
heyeti reiıi), Proc. Halid (İstanbul 
tahlilatı tüccariye Jabaratuvarı baş kim
yageri), Cevat Eyüp (Maden tetkik 
petrol arama müdürü), Hamdi Toker 
(E.lektirik işleri etüd idaresi genel direk· 
törü), Mitat Recai (Feshane şirketi u
mum müdürü), Bedri (EtiBank U. Md. 
muavini), Halil (Maden ser mühendisi), 
Bayan Dr. Saffet (Üniversite doçenti), 
Adnan (Cam fabrikası müdürü), Şerif 
(Ziraat Bankası müşaviri), Gencer (Ma· 
adin tetkik enstitüsü reisi). Mithat Tu
ran (Turan fabrikası) , Hadi (Maden tel· 
kik ve arama enstitüsü altın arama mü. 
dürü), Salahattin (lç ticaret umum mÜ· 
dür vekili), Hüsamettin Yahya (Cam fab. 
rakası baş mühendisi), Cemil (Fabrika ve 
havuzlar müdürü), K8mil lbrahim {ipe· 

Mançukuo sınırında 
Vahim neticeler tloğurabileceh· 

bir lıiidise oldu. 

Harbin, 18 (A.A.) - Resmi bir 
kaynaktan haber verildiğine göre dış 
Mongolistan askerlerinden otuz ki
şi Mançuli'nin 75 mil cenubu garbi. 
sinde Heilomoto kuahasmr İfgal et
mişlerdir. 

Röyter muhabiri, bu ukerlerin 
Mançulruo ımırmda. yedi poli.i esir 
aldd<larmı ve Heilomoto halkını ka
sabadan çıkmaya mecbur ettiklerini 
haher almıştır. 

Mançukuo smınnda, dün, yirmi 
mongol askerinin taarruzlli .a uğra -
yan Mançuli' deki japon süel heyeti 
başkaniyle maiyeti, çelrilmeğe mec
bur olmuşlardır. 

Bu hadiselerin vahim neticeler 
verebileceği söyleniyor. 

kiş ınüdürii). Ali (Vekalet balıkçılık fohn 
müşaviri), Dr. Nuıi (Beykoz deri fabı·i
kası baş mühendisi), Nadir Hakkı (altın 
arama mühendisi), Sabri (Mensucat kim
yageri), Sanayi tetkik heyeti azaları: BB. 
Kudret, Hikmet, Sudi, Abdülhafiz. Sa
nayi müfettişi: BB. Halid, Etem., 

Tarım ve Sü Bakanlıklarından ikişer 
ki,i . 

Ol~ HAKANl~llZ 

(E:\'E' RE YOLL1''DA 

R. Aras hulgar ha~ -
hakaniYle göı·üştii 

(B~ı 1 . inci ,;ayfada) 

teri, saray nazırı, dış bakanlığı erka
Sofyada bulunan yunan, romen el

çileriyle Yugoslavya işgüderi ve el
çilkiler erkam Doktor Arası karşıla
mışlardır. 

Trenin durmasından istifade ede
rek Türkiye Dış Bakanı 8. Köseiva

nof'la gann salonunda yanm saat 
kadar görüşmüşlerdir. Saat 14.35 de 
tren hareket etmiş ve Doktor Aras 
aynı merasimle uğurlanmıştır. 

Sofya, 18 (A.A) - Türkiye Dış 
Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras
ın iki komşu memleketi alakadar e -
den meselelere dair başbakan B. Kö
seivanof ile yapbğı görüşme iki 
memleket arasındaki münasebetlerin 
bu iki memleketi bağlıyan dostluk 
andlaşmasmın ruhu içinde inkişafa 
devam etmesi hakkındaki karşıbkh 
arzudan mülhem olmuştur. 

Bu mülakat esnasında, Türkiye 
Dış Bakanı ile hulgar başbakanı ge
nel sıyasa hakkında da fikir müda
velesinde bulunmuılar ve Balkan 

devletlerinin barq eserinin muhafa
zası ve kuvvetlendirilmesi için sa -
mimi gayretler sarfettiklerini mem· 
r: .:niyetle müşahede ve tesbit ebniş
lerdir. 

Nöbetçi eczaneler 
G .. un: 

Cwn._ 

Cwnarteai 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 

Eczanenin ach : 

Ege E:czanesi 

Sebat - Yeni tehir 

eczaneleri 

latanbul eczaneai 
Merkez 

Yeni 
Ankara 
Halk 

.. 
" ,, 
,, 

1.1.1936 tarihinden itibaren iki ay 
müddetle, tehrimiz eczaneleri yukar
dak.i cedvele göre nöbetçi kalacak
lardır. 

.!!J-L 'un rumwu: Tefrika: 90 yordu. Asırlık koru içinde yürüıneğe başla
dılar. Yaprakların hafif iniltisi içinde susu
yorlardı. Karaağaçlarm harikulade dizisi ö
tesinde, son bir güneş huzmesiyle yan~n 
solgun renkli akça kavaklar ve gürgenlenn 
yer yer kestiği sık çalılıklar uzanıp gidiyor· 
du. 

kara kütlesi karşısında buldular. Akşam ye
meğinin çanı çalıyordu. 

Prenses, o günlerde, Şantiyyi yarışların
da koşacak olan bir at lehinde büyük bir id
diaya girişmişti. 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çe\•iren: Nasuhi BAYDAR 

Bununla beraber, güç ele geçirilir tanılan 
ve çılgınca intizamsızlığmm kendisini sok
.ı1.1ğu sıkıntılara rağmen zengin bilinen bu 
'\iizel kadına temellük etmiş olduğundan do
layı Terez ba1'asma hayran oluyordu. Pren· 
ilesi çok güze~ bulup bulmadığını J ak'tan 
oiOrdu. ]ak. kendi zevkine göre eti fazla le.z-
etli sandığı prensesin alımlı bir kadın ol-
4uğunu da teslim ediyordu. Şüphesiz güzel
di. Fakat vücudunun esmer şekillerinde si
yah yuvarlak ve sarı lekeler tahmin ediyor
du. Terez, dediklerinin mümkün olduğunu, 
fakat prensesin gece bütün kadınlan gölge
de bıraktığını Jak'a söyledi. 

Sonra J ak'ı alıp mağaraların arka tara
fından geçerek, pembe mermerden bir yala
Aın ortasında bir tutam kurşun sazdan ibartt 
olan "Uvaz demeti" ne götüren yosunlu 
merdivenlere doğru sürükledi. Orada, parkırı 
kenarında, biivük ağaclarivJe orman baslr-

J ak Terezi kolları arasına alarak gözle
rinden uzun uzun öptü. Yavaş yavaş gece 
oluyor, ilk yıldızlar dallar arasında titreşi
yordu. Islak otlarda kurbağaların sesleri işi
tiliyordu. Daha ilerilere gitmediler. 

Terez, Jak'la birlikte. gece karanlığında, 
şatonun yolunu tuttuğu zaman, dudakların
da naneli bir öpücük tadı ve gözlerinde de. 
bir gürgen gövdesine dayanarak. ayakta, bir 
fon'a benziyen ve zevkten öldüğünü sanan 
Terez'i belinden tutup kendisine doğru çe· 
ken dostunun hayali vardı. Ihlamurların al~ 
tında, çocukken ağladığını görmüş olan nen-
folara gülümsedi. Erç yıldızlardan yapılma 
haçını gökyüzünde yükseltiyor ve ay da ht
ce boynuzunu Taç havuzunda yıkayordu. Ot
lar arasında böcekler sevdalı sevdah bağırı
Y.orlardı. Terez'le jak şim§ir dr.,an döner 
dönme2' kendilerini şatonun korkun~ ve kap-

Ter ez bağırdı : 
- Giyinip yemeğe gelecek kadar zama

nım var. 
Ve sonra, taş arslanların önünden fırla

yıp_ dostunun gözlerinde bir peri masalı ha
yalı bıraktı, gitti. 

Yemekten sonra salonda Mösyö Berti
ye. d'Eyzel gazete okuyor ve' prenses Seni. 
avın de, masanın başında, reüsit açıyordu. 
Terez, gözleri bir kitabta yarı kapalı, bacak
larında dikenlerin acısını hissederek, bir 
nenfo ile oynaşan bir fon gibi, otlar arasın
da kendisine temellük etmiş olan sevgiliyi 
titreye titreye anıyordu. 

Prenses, okuduğu şeyin alaka uyandırı
cı bir şey olup olmadığını ondan sordu. 

- Bilmem. Okuyor ve düşünüyordum. 
Pol Vans'ın hakkı var: "Kitablarda hep ken
dimizi buluyoruz." 

Kapı perdelerinin ötesinden, bilardo sa
lonundaki oyuncuların kesik cümleleriyle 
bilyalann sert tokuşmaları işitiliyordu. 

Prenses iskambilleri fırlatarak: 
- Reüsit, diye bağırdı. 

Terez, Fiezole'den bir mektub almış ol
duğunu söyledi: Mis Bel yakında, prens 
Özebyo Albertinelli della Spina ile evlene
ceğini bildiriyordu. 

Prenses gülmeğe başladı: 
- İşte ona dehşetli bir hizmette huhınd-

cak adam. 
Terez sordu: 
- Hangi hizmet? 
- Canım. bunda anlaşılmryacak ne var: 

erkeklerden onu iğrendirmek hizmeti. 
Montessüi salona pek ne~eli giı dl. Partı

yi kazanmıştı. 
Bertiye d'Eyzel'in yanına oturup bir ka

nape üzerinde açık duran bir gazetevı eline 
alarak: 

- Maliye nazırı, tasarruf sandıkları hak
kındaki kanun projesini parlamento acıhr a
çılmaz müzakereye koyacağını bildiriyor. 

Mesele, tasarruf sandıklarınm nahive1eı c 
borç para vermesine müsaade etmeluen il d
retti ve bu da Montessüi'nin idare f'tmt>l·ı e 
olduğu kurumlan en ivi rnii<-tr ., :·::1r\ ı 
mahrum etmek demekti -

f~rınn ·"~· \ 



J(öYLül\'.IOZü T -KALKINMASI ıçı 

B. F .. uad Uınay Kamut.aya her 
k()yliiyii seııede J1eş g·üı1~ kÖ}' 

~<·i11 <·alıstıı·acak bir }{anun 
.. ..:> _, 

ı1rojesi teliJif etti 
Çocuk E11irgenıc ~urumu ı uı ve 

Kcrklaı eli nıcbu u Doktor B. Fund U

may köylünün tçei"ılik ş,·viyeAİnın yük -
selmeıi için Kamu taya bit lcl\tlU n teklifi 
yapnuıttır. Projesinin "etbahı mucibe'' ~İ
ni B. Fuad Uml\y ıtoyle izah etrı•Pk -
tedir: 

Ki))'Üi,. iiu i ,\ledijii ~, . .\ lcr 
Zenıin topraklarda oturanlat· da fak

rin yen olmaması laıtmgelirken halkı • 
mma bilhassa köylülerimizin vaziyetleri 
hepimizce bellidir. Biribiri ardından geL 
mit savaşlarm bunda tesirini kabul et
mdde beraber bilıiıizliğin d~ miihim 
amiller arasında bulunduğuna ~iıphe et
ınemelıt lizundır. 

Tarihi; bütün ulusla.- tarihine üstün 
o•an bilhassa ıon istiklal sava,ında Ata
tüd,ün önderliğiyle harikalar yaratan ve 

dünyayı kendisine hayran bırakan türk 
WUNnun kuvvet ve kudreti, zengin ol -
matı. refah ve saadet içinde yaşaması için 
en kuvvetli bir iıaretken gördüğümüz 

vaziyetlerde kalması eski devirlerin onu 

bllri •t•iı ile aydınlatamamasından ileri 
geldiiine hükmetmek icap eder. Bugün 
Cumuriyet Hükümetinin bu ışığı köyle· 
re yaymakta gösterdiği himmeti şükran· 
la görmekteyiz. Ancak bin bir derdi kar
tılamak zorluğunda olan biidçeden kül. 
tür iç.in, sağlık sosyal ihtiyaçlar için ay
rdacak paranın miktat'lna göre köyleri
mizin daha uzun müddet intizarda kal• 
ma11na dev adımJaı·iyle ilerliyen Avrupa 
milletleriyle aramızdaki medeniyet boş. 
luğullUll genişlemesine ıebeb olacaktır 

ki tNna mümkün olduğu kadar m~ydan 
veı·memek ve onlara her cihetle yetişme· 
ğe çahımak zorlu bir ihtiyaç halinde bu
lunduğuna herkes inanır. 

.~'ienede he::J ~ıuı köy i1·in 
N ufusumuzun ekseriyetini te§kil eden 

köylerimizi medeni cihazlarla bczendir -
me, onları, Atatürkün jnkılablarının bü. 
tün feyizlerinden müstefü kılmak 

ıçm gene onun kuvvet ve kud· 
retine dayanarak bu amaçlar için 

çalıımasını temin eylemek en acil yol ol
duğuna kani bulunuyorum. Bu kanaat 
ve imana mebni kôylületimizi ::.enede 
bef gün köy için çalıştırmak esasına da. 

yanarak bu teklifi sundum. Teklifimde 
esas köylerin ev başına birer dônüm İm.! 
ce ile ekerek verimin tutarını köy hesa. 
bına bankaya yatırmak ve yekun arzu 
edilen miktara varınca koy ihtiyaçlarını 
ıra ile temin eylemektir. Arazisi ziraate 

elverişli olmıyan ve yahud fazla boş 

topragı bulunmıyan köylerde kiracılık, 

odunculuk. kömürcülük gibi \•asıtalarla 

bir dönüm mahsulün tutarını temin 1.•e 

vilayetlerde teşkilini teklifime koy~u -
ğum yardım heyetleriyle bunu takip 
mumkündur. Bir dönüm arazi en az bir 
tahminle ve buğday ekilmek suretiyle 
Trakya'da 374, Ege'de 425, şark vilayet· 
!erinde 375, orta Anado1uda 400 kuruş 
ırat getirmektedir. Buğday yeı·ine muhi· 
tin en veı·imli tohumu satılırsa dönüm 
haıına alınacak mahsul de bittabi fa7la 
olacaktır. 

'""uz /,·iiyıi olem ı ifoyett.erı 
mi ... tıllcr 

Misal olınak üzere vilayetler için
de en az köyü olan Burduru alıyo

rum. Burdurda ( 18 l) köy vardır. Bu 
koylerdeki ev yekunu (18500) dür. 
Ev baıma 18500 donüm ekileceğine 

ve beher dönümden vasati dört liı·a a· 
lrnacağına göre 74 bin lira temin e-

dilmii olacaktır ki köy başına 400 li· 
ıradan fazla düşmektedi~. :Beher kö· 

ye 200 lira dahi hesab etsek köylüle· 
rimiz için (40 bin köy hesabile} se
kiz milyon lira toplanmı~ olacaktır 

ki bu para on sene yahut yirmi sene 
içinde köylerin mühim ihtiyaçlarım 

temin edebiJecek bir yekü.n olacak· 
tır. Burdurda 181 köyden (52) sinde 
mekteb ve bu mekteblerde 3346 talebe 
vardır. Bütün köylerde 53()8 mekteb 
ve bütün köy eoekteblerinde 270,446 
t~' •,,. vıu-·<h k. nufusumuza' nisbetle a 

crnacak bir r~l<amdu·. On enelilc cu
muriretimizclen daha fazlasını bek
lemek doğru olamaz. Fakat bütçeden 
paı-a ayırmak suretile köylülerimizin 
kiiltür, :;ağlık, soysal ihtiyaçlannı te
mıne çalışmak daha uzun müddet bu 
vaziyette kalmalarına katlanmak de· 
mek olacagından l'nlarm köy için. 
l<endileri için senede beıt gün seve se· 
v~ -.:alışacaklarına !}Üphe etmiyorum. 
Bahusus yardım tarlası hasılatının 

köylerinde vİ.İ<'uda getireceği iyi şey
leri gördükçe çalışmalaı·ını artıra· 

caklarına eminim. 

J: u ıwra ile ıu•lcr ,\ apılabilir ~ 
Köylerde yapılacak işler a•·asında; 

ıni~:.tait kız ve ea·kek çocuklardan or
ta veya 1 i.:.e fa hsillerini yapacakların 
köy çoc:uklannı okutmak ve köyde 
Ö.-n~k olmaktaki vaziyetlerini çok 
faydalı buluyorum. Gent" teklifimde
ki vatr mıntaka :.eiraat mektepleri; 
halkırnızm topraktan alacakları ran· 
dımanr azami dereceye çıkartacak 

bilgi yuvaları olacakları için ehem;
yetli görüyorum. Trakyadaki mmta· 

lr.a ziraat mektebinin peynircilik, hay· 
,·ancılık, kozacılık, bağcılık, yemişçi

liğine mukabil Adanada pamukçuluk 
portakal ve manderinacılık ve emsali 
§eyleri öğretecek mekteplerin kıyme· 
ti kabili inkar değildir. Bu mektep 
!erden bit"inde mesela Trakyadakin
de; yanı başında fstanbul gibi büyük 
ve müstehlik bir şehir olmuı hase
biyle küçük kümes hayvanatına Vt" 
bunun1a beı·aber yürüyen fidancılığa 
ehemiyet verilirse alınacak randı· 

man çok iyi olacağına ~üphe edilme 
melidir. Bizim hiç ehemiyet VPrrıPdi

~imiz kümes hayvanlarından diğer 

komşu memleketlerin bile ettikleri 
istifadeyi görüp hayret etmemek müm 
kün değildir. 

l:a::ıı mi~au,.,. 

Komşumuz Sovyet Rusyada küme:. 
hayvanları arasında Lulunan tavşan, 
tavuk, tilkiden edilen istifadeyi go· 
renler takdjrle karşılamışlardır. 926 
senesinde Fransanın tavşandan ettiği 
i tifade, aldığı verim ( 180) milyon 
türk lirası kadardır. Danimarkanın 

t;\vuktan, Romanyanın, Bulgaristanın 
arıdan aldıkları kar mühim bir ye· 
kun tutmaktadır. Amerikada Patola
ma denilen şehrin servet vasıtası la· 
vuktur. Kaliforniyada yalnı7 tavuk ve 

ta v~an yetiştiren ve zengin olan çift
likleri hayranla gordüm. Memleketi
miz için en müsait olan yemi~çiliğin 

fJtıoün bize verdiği servet pek azdır. 

Fa kat bilgi ile yapılan fidancılık ve 
n,eyvacılıkta alınacak randıman mu. 
cibi memnuniyet olacağı besbellidir. 

Yedikulede bir yurttaşın yh·mi dönüm 
lak yerden aldığı senelik kar bunl,. . 
rın en iyi delilidir. 

f,'11 1.-t•:;lİrme yul 
Mmlaka zını.al mektepleri köyle· 

ı·imize bu bilgiyi ve gorgüyü temın 

edebilecektır. Atatürkün yurdunda 
yaşayan koylulerimizin refah ve sa 

adet içinde yaıamalarını tem,ne me· 
ela,- olacak medeniyet ışıklarını koy 
ıülerimize kadaı· götürmeğe çalışmak 

hepimize borçtur. 

Köylülerimiz bütün dünya köyfü. 
leri gibi ancak bilgi aşkı ile çalııarak 

refah ve saadete kavuşacaklardır. Bu 
ışığı da gene kendi kuvvet ve kudre· 
tinden istifade edeı·ek onlara ~!aştır . 
mak, onları belli amaçlar için çalıt
lırmak en kestirme yoldur., 

Projenin esasları 
B. Fual Umay'ın kanun teklifi 

şu eseslan ihticJa etmektedir:. 
Madde 1 - Her vilayet merkezin

de, köylerimizin baymdsrlı;ı. köylü· 
lerimiziıı kültür, sağlık ve soysal it· 
lerini tanzim ve temin için valinin re· 
isliii ahında saihk ve Mysa!hk mü· 
dürü, maarif müdürü. ziraat mü4ürü. 

ULUS 

Kırklareli mebusu B. FuaJ Umay 

mühendis ve daimi encümenden iki üye· 
den müreykep bir ıyudım heyeti) teşkil 
olumu·. Heyetin ikinci reil.4İ sağlık ve 
ı;oysal müdürüdür. 

Madde 2 - Yardnn heyetinin l<a· 
za ve nahiyelerde alakadar kimse 
leı-den mürekkep kolları vardır. Köy
İdrde ihtiyar heyetleri yardım heyet· 
lcı·inin tabii üyeleridir. 

Madd.e 3 - Yardım heye ti 
., 

vı . \· 

yet dahilindeki köylerin bayındırı , r 
ve köylülerin bilgi seviyesini yükselt
mdde mükelleftir. Bu mükellefiyet 
~u .ı<ekilde y<\pıhr. 

A - Mektep yapmak, 
B . En zeki çocuklar arasından 

:.eçeceğı kız ve erkek çocukları tali · 
ıııatı dairesinde okutarak bunları koy 

de ıııuallirn olarak yahut köy işlenn· 
de kullanmak; 

C - Köye temiz su getirtmek, 
D - Köyün havasını bozabilecek 

~u birikintilerini kaldırmak, 
E • Köy içindeki yolları yapmak 
F - Köyü imece ile ağaçlamak, 

köy civarında oı-mancıklar vücudR 

getirmek. 
G • Fakir gençleri evlendirmek 
H • Köylüler için mü~terek mın

taka Zirat mektebi yapmak 
I - Müşterek ebe, doktor getirt· 

mek, dispanser ve ilaç evi açmak, 
L - Doğum evi açmak 
M - Müşterek hamam yapmak 
N · Köylerde kimsesiz ve kendi 

İt>• ini geçındirmiyecek derecede ihli 
var ve sakatlara bakım evi açma\<, 

O • Köy ve koylülerin diğer sac 
lık ve soysal işlerini ızörmek 

Madde 4 - Yukarki maddelerde 
!Ös.eı·ilen ışler koyun ihtiyacına göre 
1;aı•...ıım heyet~ tarafından :;ıraya ko 

nı..:ı· ve yurütulur. 
f',Jadde 5 - Köy parasile okutu 

l.ın cocuklar koyı.inde yahut ikoy ihti· 
y.u heyetlerinin muvafakatları ile ve 
hc-cayiş suretıle yakın bir köyde en az 
1-,e~ sene otuı·mağa mecburdurlar. 

Madde 6 - Üçüncü maddede gos· 
terilen i~leri ba.şarmağa karşılık ol· 
mak üzere koylerde her ev başına bit 
dönüm (yardım tadası) ekilmesi mf'c 

buridir. 
Madde 7 - Yardım tarlasının hi\· 

zırlanması, ekimesi ve veriminin :;onu 
alınması imece suretile yapılır. 

Madde 6 - Bin dönümden fazla 
ara71.sİ olan çiftlıklerde ekilen her 
Üç yuz dönüme karsı bir dönüm (yar
dım tarlasl) ekilerek veı·imi yardım 

heyeti emrine '>erilir. Verimin tutarını 
yArdım heyeti çiftliğe ve yahut en .>a· 
kın köy i~terine karşı kullandırır. 

Madde 9 - Yardım tarlasına ora· 
nın en verimli tohumu atılır. Bunu 
yardım heyeti helli eder. 

Madde 10 - Yardım heyetinin lü. 
zum göreceği nahiye ve kasaba mer
kezlerinde de yardım tarlası usulü 

tatbik olunabi1ir. 

Madde 11 - Yardım taı·lasmın 

mahsulü koy ihtiyar heyeti tarafın
dan satılarak parası köy namına mil· 

li bir bankaya yatırılır. 
Madde 12 - Yardım tarlası yapma. 

ğa elveriıli fada arazisi olmıyan köyler 
kiracılık, odunculuk, kömürcülük gibi 

iıierle ev batına lbir dönümün venmını 

para olarak köy ih~iyar heyetine verirler 
Madde 13 - Köy baHnnın dCaeriye. 
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Oi!·ıılları basııcııı1da bulu11a11 ..___, ... 
kırala oksijen ve ~iı·yo 
(Ba.~ı 1. inci sayfadn) 

mişlcrdir. Doktorlaı·, kırala oksijen 

tedavisi yapmağa karar vermişlerdir. 

Buncfa.n daha önce Sandringham

d'ln gelen bir haber i~e, krralın oda

sında, rahatça uyku uyumakta oldu

ğunu bildirmekte idi. Kıraliçe, veli

aht, kffalm ikinci oğlu ve Prense:; E

lisabel ile Margaret · Roz sarayda 

kıralm yanındadu-lar. Doktor, kıratın 

sıhatı hakkında ufak bazı kaygılar 

göstermişti. Bu haber, bütün İngiliz 
telsiz istasyonları ile bildirilmiştir. 

lngili7. kıralı ikinci Corc, 1935 ha· 
ziranında 70 inci yıldönümünü kutla· 

mıştı. 

Londra, l 8 (A.A.) - Kalp hruıla
lıkları müteha. sısı Siı Moriıı. Kasidi, 
San<lringhaın :;arayma çağıralmışhr. 

Bu sabah 7,15 de kıralın ~ıhi va
ziyetinde hiç bir degişklik yoktıı 

Londra, 18 (A.A.) - Saal 15.l•J 
da neşredilen sağlık ı·aporu, kıralıo 

biTkaç saat sakin uyu ~u·•unu, kalbin 
zayıflığı ve kan dönmesinin intizam
sızlığı biraz arttığını ve bu yüzden 
az çok endişe hasıl olduğunu bildİI!"· 

mektedir. 

IJ. Hitler'i11 ldf.!ru/ı 
Bertin, 18 (A.A.)' - B. Hitler, in· 

giliz kıı·alınm hastalığı dolayrsi:--l~. 

çabuk iyileşmesini temenni eden ,,.,. 

telgraf çekmiştir. 
,.....,_...-"'!111""'!!!._.....ıııes...,~-•-~-~-.....,...,.....,~._...,~?~-w.-. ... .-.... ---_._.. • ....,_.-._..._.._,._-~: 

LlNOllEtu.;-lN ~:O<.;LGU 

BULU~ \ll J ~ i\llJt 

Hauptman ın idamı 
neclcn gecil~tirildi? 

Nevyork, 18 (A.A.) - Akran şeh
ri potisi, bir kadının ifşaatı ü.zerjne, 
Lindberg' m çalınan oğlu olduğu ıa· 
nıJan 5 yaşında bir çocuğun hayatı Ü· 

zennde tetkikat yapmaktadır. Her ih· 
timale kartı polis çocuğu tevkif et· 
mıştır. liu çocuk, Uolsen isminde bir 
kamyon şöıorunun yanında bulun · 
makta jdi. Kadının sözlerine göre, 
Uolsen'm iki yd önce ölen karısı, ze· 
hidenmış oian Violet Şarges'in gayet 
iyi dostu idi. Dolsen de bu çocuğun 

hakikaten kendi çocuğu olduğunda 

bazı şüphelerde bulunmuştw-. 

Trenton, 18 (A.A.) - Nev • Jer
sey valisi, Hauptrnan'm idamının ge· 
ri alınması hakkında demiştir ki: ''Bu 
ıne&elede bazı iddia şahidlerinin doğ· 
ruluğundan ve dimaği va:.ciyetlerin
den şüphe ediyorum. Bu işin bir tek 
kişi tarafından yapıldığında da şÜp· 

hem var.,, 
Öte taraftan müddei umumi Vi

lentz demiştir ki: 
"- Mühlet kanunsuz olarak veril· 

mi~tir. Çünkü bana hiç bir yeni delil 
gosterilmenıiştir . ., 

Deniz konferansın da 
I~ n•ll.·i !.tİİ ıı/..-ii to ıılwıı ıdun smı rn 

cllıurılcm tt.•Mii 
Londra, 18 (A.A.J - Uecıiz: kon· 

feransının dünkü topıtmtısmı mütea
kib neşredilen te .... ,.c.le ezcümle de· 

niyor ki: 
"Koınite, deniz in~at programla 

ı· nın önceden bildirilmesi ve karşılık
lı malumat alınıp verilmesi hakkında 
l.,ir sistem kabulünü ileri süren fran· 
!ız, İngiliz ve İtalyan tekliflerini göz· 
den gcçirmeğe devam etmi~tİr. Neti
cede, bu mesele ile megul olmak Ü· 

zere bir tali teknik komite kurulma
sına karar verilmiştir.,, 

Komite. ayın yirmi birinde gene 
toplanacak ,,.e deniz kuvvetlerinin 
keyfiyet bakımından tahdidini görü· 
şecektir. 

tinin karariyte yardım tada.;ı ekmiyerek 
kendi mahsullerinden köyı..in evi adedı 

kadar dönümun verimi köy ihtiyar heye 
tine "·erebilirler. Bu verimin o yerin en 
verimli mikdarxndan olması ıarttır. 

Madde 14 - Yardım tarlasının tuta· 
rının (1{ 90 ı köy işlerine sarfolunur. % 
10 yardım heyetinin izniyle hizmet için 
harcana bilir. 

Madde 15 - Yardım tarlasmın tuta. 
nmn köy işlerinden başka bir yere sar· 
fı yasaktır. 

Madde 16 - Yardım tarlası veı·i -
minin parası yan·ltm heyetinin kararı ve 
köy ihtiyar heyeti elile harcarur. Bu pa

ranın iyi tutubnamasından yahud ba~ka 
bir yere harcanmas~ndan ve kaybından 
ihtiyar heyeti a}TJ ayrı phsan mesu1 ,.e 
kendi paralariyte ödemeğe meclMır tutu. 
lurlar. 

Madde 17 - Bu kanuna kaqı hare 
ket edenlerden beş liradan yüz liraya k<\ 
dar hafif pare cezası abnır. Tekerrürün. 
de iki ay hafif bapiı cezası verilir. 

AVL!';'J l HL\ 

TAHTI '1ESEl,E~I 

B.Şuşnigin B. H<~H<ı.-:;.e 
verdi«i iııan<·a 

~ 
(Başı 1. inci sayfada) 

burglarm tahta dönmesi hakkında A 

vusturyanın hiç bir harekette bulun 
mıyacağma dair inanca vermiştir. a .. 
manca Avusturya sıyasa:;ında büyük 
bır değiıikliği göstermektedir. 

B. Şu§nİg Çekoslovakyanın dost· 
luğunu elde etmek için çok ug .. aşmı! 
tır. Çünkü B. Şuşnig Avusturya içAa 
bunu çok lüzumlu saymaktadır. Zın 
ltalya balen b~ka istikametlerd .. 

meşguldür. 

B . .Şuşnig Pro~ goruıjnu!:;İrıo,•rı 

lw~mıd. 
Viyana, 18 {A.A.) - B. Şun&& 

Avusturya • Çek görüşmesinden pe4' 
ho§nuddur. Bu. görüşme, Roma pn>· 

tokollanna ve milletler cemiyetine &a· 

dık kalmaya dayanan A vuaturya -... 

ya3asınm umumi gidişinde biç bir de
ğişiklik yapmaksızın yeni yaklaşma. 

unsurlan yaratnu~tır. 

B. Şuşnig, Avusturya • Çeko.sl.:.· 
vakya yakla~masınm Tuna devletlen 
iş birliği için pek faydalı olacağı ka.
naa tini göstermiştir. 

lJ. Hodzu ıım iiyledikleı·i 
Vıyana, 18 (A.A.) - Noye:; Vıneır 

Tageblat gazetesinin Praga gonder
diğı muhabir ~ek başbakanı H. Hodu. 
nın, Avuı;truya başbakanı B. Şuşnıg'in 
ziyareti dolayısiyle verdiği beyanatı 

gondermiştir. 

Ba~bakan bu beyanatında, orta Av· 
a·upada buğday alon satımı için bit 
buro kurulması tasavvurundan da 
bahsetmiştir. Bütonun merke:ti Viya
nada bulunacak ve lngilterenin Tuna 
havza:;ı memleketlerinden buğday sa

tın alması teminine çah~ılacaktır. 

Almanya ile bır anlaşma mcseleaı 
uakkında, Dr. Hodza buna ta~afla6 

olduğunu soylemiı: "Kim böyle bir 
anlaşmaya taraftar olmaz ki ... ,. de 
miştir. 

Bununla beraber başbakan, bir a.n

laşmanın ancak koJlektif sistem esa 
sına dayanabileceğini söylemiş voe 
"emniyetin kabili taksim olmadlğı,. 

hakkındaki fransız tezini tekrar et
miştir. 

lJfr tt'l,·zib 
Png, 18 (A.A.) - Avu.sturya baı

bakanı Şuıniğin Çekoslovak devlet JJ· 

damlarıyle yaptığı görüımefer hak. 
kında Deyli Te1graf tarafından veri-. 
len tafsilat resmen yalanlanmakt .... 
dır. 

Yenişehir. Yugoslavya Sc!"ar~ ı 
~ yanmda, geniş 7 ve 3 odalı KON. 

FORLU, KALORİFERLİ, MAN 
ZARALI iki daire kiralık. 

Telefon: 22'50. Hayri. 
t-200 
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J: NKARA 1CRA DAİRESİ GA YRt MENKUL SATIŞ ME

URJ.UCUNDAN: 

Ipotek olup satılmasına karar verılen tapunun cilt (63) mı
tt...,rasınd..ı k:ıyıth ve Ankaranın İmaret m.ıhallc:sindı: kain bır ev 
• !iclgıdakı artlar daıresinde acık artırmaya konmuştur. 

2 Ev başlıc; iki kısımdır. Birincı kısımda ıki kat v.ardır . Ait 
katta ikı oda bir mutfak bir hala. ü t katta ikı oda. dar bır. kortdor 
ııtfak v,c h~la, ikinci :kısım üçe taksim c:dilmistir Birıncı kısım 

1k1 oda hır korıdor, mutbak ikinci kısım ikı oda hala ve tar.aça .. u. 
~uncu kısım ikı oda, bır koridordan ıh rettir heveti umumıyl•sıne 
(5500) lır::ı kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 24-2-936 tnrıhıne mus::ı
dıf paz,ırtcsi günü saat 14.16 ya kaclaı ıcr:ı dairesi g.lVri menkul 
•1tı rneınıırlugunda yapılacaktır. 

4 - Talıpler takdir edilmiş olan yukardakı n~uhammen kıyme 
hn Hızde 7.5 gu nisbctinde pey akçesinı veya mıllı bı: banka~ın 
tr·mınat rtl(.'ktubu ile kanunen teminat olarcık kabul edılen hazıne 
1
' h\ ılltri getıreccklerdir. .. 

5 - Satış gunu artırma bcdelı takdir edilen kıymctın yu.z· 
«e 7 ~ ıı bulduktan ve üc defa nida ettiıildikten sonra mezkur gu· 
:tun 1(> ınc.ı saııtında en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - 1 bu tarihtckı ;ırtırmada teklif edilen bedel .m.uhammen 
.._ ,Ymc:••n vu1de 75 inı bulmadığı takdirde 10.3-936 tarıhınc nıüsa
dıf alı gunu saat 14-16 ya kadar )apılacak ikincı artırmad~. 

Birincı ve ikinci artırmada ihale bedeli ıhakyı muteakıp 
vcrı nıcdi ı takdırde iızcrine ıhale cdilcnın talcbı uzerine ihal~ .t~
tıhinU1..n ıtibaren kendisine bedeli ihaleyı teslimı vezne eylemesı ıçın 
~, ı.lı kadar mehil verilece kur. İşbu müddet zarfında hak be. 

e)ı V tırılmadıgı takdirde ıhalc bozuldccık ve bu tarjhtcn evvel en 
ult"ck teklifte bulunan talibe teklifi veçhilc alınaga ~azı. olup ol

tnadıı.;ı orulduktan sonra teklifi veçhile almaga razı ı e ıhak faı. 
~ bırınci talihten tahsil edilmek uı:ere hu talibe ilıak _edilecektır. 

tkl! fı veçhi le alnıaga razı olmazsa gayrı menkul ycn~d~n o_nl>eş 
ı Ur.hık ikınci artırmaya cıkarılarak en çok artıran talıbıne ıhale 
1 tliltrcktır 

~ - Her ıki artırmada gayri menkul talıbine ihale edildikte ta. 
l u harcıyle dellalıve resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
uıc:rakım vcrgı ve resim ıse borçluya aıttir. . 

lı <) - Borclu ve alacaklılarla diger dlakc1darların bu ~ayrı m7n
~I llzcrındekı haklarını ve husu iyle faiz ve masrafa .daır ~l~n ıd
ıa.ı rını el.'rc1kı müsbitelenyle 20 gtin ıçinde dairemıze bıldırme· 

1t~ı 1 :zımdır. Aksı takdırde h:ıkları tapu sicitliylc sabit olmııdıkçcı 
1 bedclımn payla tırılmasından hariç tutulacaklardır. 

ın IO .- A t.rmaya iştirak edeGeklcr 10.2-936 tarihind 935-105 mı. 
ara ıle dairemiı:dekı yerinde herkese.: çık bulundurulan şartna-

~mizı oku va ilirlı.:r. 1-211 

Devlet Demiryollan ve li rnanları umum 
lfllüdürlüğü satınalrna komisyonu ilanlarr 

iLAN 
\, uh.ı.mmen bedeli 4500 Jıra olan hava çekiç ve makkapları ile 

oya t hancaları 17..2- ı 936 pazartesi günu saat 15.30 kap:ılı zarf u. 
euıu il A nkarada idare binasında satın ah nacaktır. 
• Bu ı e girmek istiyenlerin 337.5 lirlık muvakkat teminat ilt ka
~ı.nun ayın c.:ttigi vesikaları ve tekliflerini aynı gun s:ıat 14,30 a 

adar ko;nısyon Reisligine vermelerı lazımdır. 
Bun .. ıt artnamcler parasız olarak Ankarada malzeme daire

;~n~t-n H Havdarpasada Tesclliım ve sevk müdiirhiglinden alına. 
••lır (92J 1-187 

Un Fabrikası Kirası 
\ntal,a 'aliliğinclf'll: 

M.:JrJ< • 
1 - Vıl yet İdarcı Hu usıycsine aid Antalya i kelesinde rıh. 

tırn hitı ı(!ınde kiın Un fabrika ının uç yrlhk kirası 4.12-935 tari
tund n c. subcit 936 .arıhıne rastlıyan ç.ırşamb giınu s at ıs e l<a. 

r p lı artırmaya konulmuştur. .. 
Bu fabrikcı gtlnde \'lnDİ ila otuz ton ~ugdcly uğ~tur. Unu Am~ 

l'ıkan llnları nefasctındedir. Fabrı1c:anın bır vrllık 1cırası (IS 000) lı. 
:ıdır 

(Fabrık.ının ba• degirınencisi ile iki cleginnencinin aylıkhırı 
l arcı Hususiyece vuilecekrir). 

Mc.ıddc 
2 - Kira artırma artnamesi İzmir, 1suııbul, Ankcı ra, Adana 

"•Uiyetıcrine önderilmiştir. f stckJiler bu vilayetlerden alıp okuyn
aıilırJcı VilayC'timizc mür:ıc:ıatları h:ılinric rlt' aclre !erine: parasız 
ı: derılır 

M.• ldt 
3 - Artırnl<l "i şubat 9% çar mba ~tinii saat 15 de Antalva Va. 

tllıL Oll sınıla vıl.ı\ et encumc:ni huzurund . olacaktır. 
• uldr 

-4 - Artırma~ .ı gireceklerin muhammen üc yıllık bf:delin yu~de 
,.. ı bu ı ou o'an uç bin viiz vctmi be Jira muvakkat teminat ver. 
"~•~ı ı l•J. md Tt'klif mektubunun ve teminatı muvakkatc makbu· 

11 u fla-.m. 1 ?4QO sayılı artırma, eksıltmc ve ih:ıle k nu
''.uınn · " • • 1. uf u uliyle artırma ve eksiltmr" ahkamına gore 

ı~ • lıd r B.ı ilh'. ma uymı~ an teklifler kabul edilemez. 
illı'l a•,.1r 
~ - T•lltıfr •J"l)t'cr yu ..,rda y ulı ih. le gun vt s..ıatına kadar 

"' -aa d \'•IJlıf.ı.,c k•~ncltrilmet.idır. ' 
aı\ • 

• 1 • 

\wt \.rı.ı~ .t cla: .. lı. "24')0 sayılı l;;ımın•la r zıh 11v. 
lilKlr ı liri ~\11 ediHr. (3657) l-.Sf2' 

ULUS 
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iHı J; udataa Vekaleti Satın A!n1a 

KomLyonu ilanları 

Bİı.lT 

MOTÖR: 12 tane tombaz dis 
borda Motoruniın k.ıpalı zarfın~ 
istcklı çık~.ıdıgından ycnıdcn 

kc1p;ıh z, rf usulu ıle alınmak u· 
z rt< eksıltmeye konnıustur H p· 
ının tutarı (8100) lıradır Ev f 

ve ş<irtnamcsı p ı olarak Ko-
mısyonumu d n lın c ktır L 
halcsı 20-2.936 unu 
ı.dat onb tulıı. 

607 lir 'iO kunı tur 
Ek ıltmeye g r klcr 24<)0 

sayılı kanunun 2. l c.u 111, ddelc.
rınde ıst< nen I~ lcrle bırlıktc 
tt>mınat v teklıf mektuplarını 
havı muhurhı z rfla ıha le aa 
tından en gt>c; hu !>.'ldt evveline 
kadar M 1 V ıtın alma ko
mısyonuna verccekl<'rdır. ( 10) 

1-47 

BİLIT 

Kırkagaç garnızonu ıçın ka • 
palı zarfla cksıltmcve konular.ık 
26--12-Q35 pcr cınbe guniı 

saat on altıda ıhalesi yapı. 

lacagı il.ın edilen 1 O 800 ki
lo una ihale guniı i tekli çıkma _ 

dıgmdan ycni~en ek iltmeve ko
nularak eksiltmesi 27.1-936 pa· 
zartcsi giiniı saat 16 da Kırkagaç 
ta s:ıun alma Ko.da yapılacaktır. 

Unun beher kılosunıı bıçilen 

eden 1 S kuruştur. ilk temınat 
16200 liradır. f' .. ksiltıncve l.!'iıt; -
cckler kanuni teminatlar!yle bir
likti.~ ihale giiniı ve saatinde K1rk. 
agaç satın alma ko. da bulunma. 
lan (35) 1-104 

~.~;~ ;~,;-~.~~ .. ;H~ ···ı·: 
• • 

Beher Bchcı • 
Sııyıfa Santımi Savıfa Santimı :~ 

------ · 
2 300 3 ıoo • 
4 1 ~o s ıor • 
6 ~o 1 40 •. 
8 30 kurusuır. •4 

1 - Havır ı !erine ve ycnı • 4 

çık. n kitaplara aıd ilan fardan •4 
0 o 15 tenzilat vapıhr. • • 2 - Z:ıvi ilan bC'drlleri ın.,k. • 
tu vuz otuz kJruştur. • 

4 

3 - Tehr"k teşekkiır evlen. : 
rne vef t vt' katı 1 ka ·mnı:ı 
rmdan maktuan hcc; lira alınıı 

\BO'\ E c:\ \HTI. \Hl • 
Muddet J). hilı'le Hıınctc 

ZAYf 

Tapu alın.ık icin ınuaınclcli İl· 
muhaberımi cebimden düşürdüm. 
Bunların insaniyet namına An. 
kaıa şarbaylıgı muhtarlık daire
sim· vermesini ri~ cderim 

Adres: Öksiızce mahallesin
den Hiısnu oghı Bahri . 

1-220 

BJLIT 
1 • Ankarada hava rasat ·mu. 

durluk bınasında mutcahhit n.ım 
ve he!.abın.ı y:ıptıı ılacak t<inıiı a

tın eksiltmesın t, lıp çıkın.ıdı. 

ılık-

2 9) 
ç p.ır.ı.-

lı unu 

Pa rlı ,• gıı c klcrın 
1490 yılı eli unun ı. 3 uncu 
m:ıddekrınde ı tenılen bi lg lerı. 
le M. M. V. satın ima komısyo 
nunda bulunmaıaıı. ( 122) J-223 

1 lan 
Akkopıudc lstanlıul c •. ddL

sinde Suhulet Marangoz fabı ıka· 
sını şıı ket ol. rak ışlctmek uze. 
rı: Ankdfa Bırinci Noterinden 
musaddak 14 mc1rt 1()34 tarıh ve 
1979 numaralı mukavele aktc:t
mı~tik: 

Bu kere (fa.Jrık.ının 14 mart 
934 den 12 agusto~ 1935 tarıhinc 
kadar bılumum alacak ve borcla
rı ve tahakkuk etmiş H: edecek 
vergileri) urek.ıd:ın ve halen 
fabrıkada kalan Mustafanın t dı
yesıni kabul etmesıne bınaen bu 
sırket mukavelesini yine Anka
ra Bırinci Notcrındcn Musaddak 
15.1-936 tarih ve 491 numaralı 
fesih mukavele ve ilıranamcsıle 
tevsik cttigimızi ilan eylcnz. 

Cebcddc 3 numaralı hanede 
Marangoz Yunus, Seyit Rifat 

Mehmet Ah 
l-227 

1oplı:ııll'd • 1-.taıılıul-l.ı 

,:11.1111 '\miı-li :!i "' ıılııı 

\lnıa Kumi .... ,01111 

ILAN 
lstanbul ve Trakyada bulunan 

kıtaat için 7062 ton bugday ku. 
dınlacaktır. Kapalı zarfla eksilt· 
mesı S şubat 936 çar~amba gumi 
saat 15 de Tophancdt· satınalma 
komisyonunda yapılacak m. 

Hepsinin tahmin bedclı 53831 
lira 70 kuruştur. İlk teminatı 
3941 lır .. 58 kuru tur. Şaıtname-
51 269 kurusla komısyoııdan alı· 
nır. isteklilerin kamını vesıka
larilc bera~r ihale saatından biı 
aat evvel tekliflcrinı komisvona 
vermclcrı. (385) (250) 1-225 

Bir katib istiyoruz 
Usulu deftcriye vakıf bir k.ı

tibe ıhtiyaç vardır. Sabahtan ak
şama kadar vazıfesindc bulun
m::ısı lıizımdır. 

Halid çiııkılh _ Post.uıe aı kası 

Satıhk Ev 
Ceb cıde iyı su çc mesi )akı

nında 13 numaralı hane uygun 
hır bedel il tezelden atılacak

tır. İsteklilerin ıçinde oturanla
ra veya (1751 telefon numarası. 
na müracaat etmeleri ı 230 

"I".. 1 . z· t J:> 1 ur {J\ e .ı1raa >ani a~ı 

Merkez l\füdüI·lüğ·iindeı • 
• 

Ziraat B~n1<asının tasarruf unda bulunan, An karada A 
nafarta ~r caddesinde 111c01urlar kooperatifi narnilc mrul 
bina k-lJah zarf usulile satrhga çıkanlmbtır. 

Bina. 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa cdilmis o1up 
bodrum katı. ?.emin katı, birinci. ikinci. ücüncii kat olmak 
üzere hes kattan ibarettir. 

Bodrum katmda kalörifer daıresi ile kömür mah/.eni. 
dort biiyük anhar. 

Zemin katında bir büyük rnaga.za ve bir müdürlük oda· 
sı. birinci katta beş oda. bir biiyük salon. koridor, haHilar. 

f kinci ve üçüncü katlann her birinde sekizer oda vt: bi 
rer biiyiik salon, karodir. helalar vardır. 

Binanın yiiksekliği 19.50 metredir. Bina ba<laııalı ve bo· 
1ahclır. Zemin katındaki dükkanın döşemesi karo mozavık 

ve hütiin katlar clö:->emeleri linolvonıdur. · 
Binanın her tarafında laınhalarla techi?. edilmiş elek

trik ve ka1örifer tesisatı varcltr. 
Satıs 28.1.1936 salı günü :-.aat on altıda Ziraat Bankası 

Merkez müdürliiğünde yapılacakur . 
Satıs taksitledir. Bedelin dörtte biri peşin, dörtte biri 

936 sene ·i sonunda ınütebnki kalan ',arısı da 937, 938. 939 
yıl1arı sonunda olmak üzere üc müsavi taksitte tahsil edi
lecek ve hu miiddet zarfında hin<ı banka va ipotek kala ~ak
tır. 

İsteklilerin be~ bin liralık rl~pozi~o akcclerilc birlikte 
tt'kliflcrinj hq.vi 7.arft.arrm hu tarihe !·adar MerHe1. l\fü
dürliijiipe t.eydi etmeleri \ e ar~lfl.,lıt;y) tt l~nk \ıç}n. lç 1 

Mer.ke.ı Vt! .I tanbul Zfraat.P.::ın~ alaı'm~ nı·h~::tL?at .c h~ · 
~i ilfü.; oh.m r. · · J -S7G~ 

ı 

'AYFA' 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu i1anlan 

Gülha~(.' ha t. h ne ındc }Cnıdcn yaptırılacak ole ı b n k. p. 
zarfla eksıltmeye konulmu tur. Muhamm n ke it bedelı 32610 lır -
dır. 1lk temınatı 2446 hradıı. Eksiltmesi 26.1.936 pa .ırte ı gu 
saat 15 dedır. Şartnamesı 250 kurus mukabilinde komı onumu 
dan verılir. J;ksırtmeye gireceklerin ılk t min t makbuz vcy m< • 
tubu ıle 2490 numaralı k mınun 2 3. uncu m ddelerındekı ve ., ı ı 
bırhk:.e teklıfnamelerını ıh led n en bır sa t evelıne k , r F • 
dıklıda komutanlık ı;atın alma komısyomına rınderı (4 ) ı . 

iLAN 
Kıı ıkkale k rı nııt okuh nun el 

uretıylc: yaptırıl c. kur. 
2 - Ek ıltm 4_1.q3 t rıhıne mu ;adıf 

cra edıl cı: ktır 

c;ı 

unu saat o 

-. Ş rtname vı.. ke fı Ank ra Le"azım Amırlıı:;ı t n lır 
komıs., m.ında heı gun gorul bıhr. 

4 Tcsısatın ke fı 1cıcr• lıra S2 kuruş olup temınatı muv kk tt· 
si l4<l lıra 82 kuru tur. 

5 - Eksiltmeye gireceklcrın bu gibi islerle ı tıg 1 cttıklt rı t 

dair ~esika göstermeleri mecburıdir. 
6 - İsteklilerin muayyen gun ve sa ttc.: temınatı ınuvakk. ı< 

mak uzları ıle komisvona miıracaatları. (12S) l-ızq 

İLAN 
1 - Sivas gaınizonu için uc vuz bin kilo ekmeklik un k,f. 

olarak eksiltmeye konulmmu tur. 
2 - Bu uç yuz hin kılo unun hepsi bırden oır mutc.ıhhıdc ı ••• 

le edilccegi gibi ) iızer bin kıl o olmak üzen; .avrı ayrı mutt ah'ııt. 
lem dl' ihale edilebilir. 

3 - Muhammen bcde1ı 45 hın lıradır 
4 - 1lk inanç akçesi 3375 lıradır. Yiızer bin kilo olma\c u ı 

ayrı . .ıyrı mute.ahhıtlere ıhalesi halinde her vuzer bin yılo ıcrn ıl 
temınat l 125 Jıradır. Şartnamesi Sivas tumen artırma k ıltmt 
misyonundadır. ~ksiltmc Sıva ta artırma ek iltme kumı vonu t -

rafından yapılacaktır. İstcklılerin ihalt' saatindan bır sa.ıt c." ı t 

kadar teklif mektuplarını Sıvas tiım satm alma kornis., onıı • \ . 
reccklcrdir. 

5 - ihale 29 2. k.ınun 936 car amba günu sa<ıt on be t dıı 
(48) l-109 

1LAN 
Pınarhisar topçu alay hayvanları için 23520 liralık yulaf k• l •. 

l~ zarfla cksil:mcyc konulmu tur. 392 ton yulafm ilk pc:yı l ~ ( 
lıradır. İhal~1 2~ '2. ~amın 936 cumartesı giıniı aat ond:ı yapı •• 
caktır. lstekJılerın Vııe satın alma komisvonıına gelmclerı 

(28) l -102 
lLAN 

Genci ıçın muktedir bir litotransport u • • 

10 Ciltlik 
10 

5 
., 

Satılık 
lJugcrs Lexikon der gsamt Tcchnik 
Propylaı:n Wcltgı: chichtc 
]orga, Geschichte dcs Osman. Reıches 

Oriental. A rchh 
Raymond. Alniırk. Ker:ımik 

Acde satılıktır. Po ta kutusu 222 ye müracaat. 
1-22 

fıO 

17 
2" 
~{ 

35 

P. 'I.' '. Binalar vt~ l-'t~, azı n 

nri i d i i r 1 ij iii i ı H 1(~11 : 
1900 !ıra muhammen kıymt tlı bıı ı IOO liık digcri 50 lık ıkı • t tt 

santral bir arada v~ 880 lira muhammen kıymetli 20 adı:t scyy.ır tt. 
lelon da ayrıca açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksıltmc 4 mart 936 tarihinde saat ı 5 de An karada P T. T l 
Mudürliıgünde toplanacak komisyonda yapılacaktıı. 

lsteklılerin mezkur tarih rastlıyan çarşamba giınu muay) c 
saate k~dar santrallar ıçin 143. telefonlar içın dC' 66 lır.ıd.ın ı re 
muvak' at teminatlarını id.:ırc vtzncsine }atırıp alacakları makbı 
"eya banka teminat mektubu ıle şartn.ımede ~azılı kamını 'Ht> 

yanlarır.da bulundugu halde mezki'ır komisvona muracaat <'tmdt 
•azımdıı. 

Şartnameler Ankarada Levazım müdiırliı~unden. İstanbul Ln. 
zım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilir. (127) 1-2.2 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti: 

l'\lerkez l l1fzıss1hha '1 iic~~st~~t·8i 
~atın alına koıni~,onıı rt~i~-

1 i friıı < l en: 
ı. 

Kapalı zarf P3ulile ek,1'tme ilanı 
1 - Eksiltmeye konul.ın iş: 7'400 liıa tahmın bt:ddh 37 adc.:t :: 
2 - Eksiltme.: 5-2-J 936 çarşamba gıinu saat (11) de Merkez H,t. 

'ı~sıhh~ miiesse c inde yapılacaktır. 
3 - ı:.ksiltme kapalı zarf u uliyle yapılacaktır. 
4 - İlk teminat miktarı (555 • • ) lira olup hudut ve Sahi!IC'r S h· 

'ıat Umum Miidürliigiı veznesine yatırılmış olacaktır 
5 - - Zarflar ihalt> saatından bir saat eV\'el komi on reislıı:ır t 

ve: ilmi olacaktır. 

6 - Taliolerin 2490 sayılı kanunun istcdi~i en. kı gö •ttrmrh. 
lfızı tndn ( 111) 1-222 

Postah<mc caddesinde 

~.,ii] rau 1-'ol ' nta~ı 
Evlere abone usulüne baslanmıstır. 

sövledir. 
Abone :-~raiti 

Bir ayhğr bir ki~ilik 

., ,, 

,. ,, 

iki 
uç . 
·t:ött 

.. 
iS 

:o 
40 
50 
1-201 

.. 
,. 
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Hayat suyu bundan böyle birer tenekelik kaplar içinde ve belediye kontrol kursunile mühürlü her türlü şüpheden ari ola
rak bütün temizliği ve safiyeti ile müşterilerine snnulacaktır. Yenişehir çevresinde tevziat daha fazla semtinin ~erefile mü
t@nasip temiz bir kamyonla yaprlacaktrr. 

Kızılay Karahisar maden suyunu ve İstanbul memba sularını da bu kamyondan ve 1775 telefon numarasile Cihan otelin-
den isteye bilirsiniz. 

ırl-eoloji l\lüzesi 
direk törlüğüııdeıı: 

l - Auk.ara iç Hisardaki kalenin 1960 lıra olan tamıri a.çık ck-
W.ltmey: konulmu<stur. 

2 - Bu i~e aid evrak ~unlardıı·. 
A - 'ılukavele proje,.i 
B - Ek;;iltme ı;artname i 
C - Fı.-nni sartnameler 
1ıııtıy<:ı,ler b~ evıakı kaledeki Muzc bürosunda görebilirler. 
3 - ;ı.ksiltme 3 :rnbat 1936 pazartesi günü ,.aat i5 de Ankarı 

k"lesind<." toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - ı.lciiltmcye girebilmek icin. 
A - 1.\7 lira muvakkat teminat akcesi vermek. 
8 - fenni ehliyet l:elgesi göstermek lazımdır. (Bu belge Baym

riıılık R"'kanlı.!,ından ek..,iltmeye girmeden 8 gün önce alınacaktır). 
(106) 1-196 

i ~el ilhaYlığındaıı : 
Kapalr zarf usulile eksiltme ilanr. 

1 - Eksiltmeye konulan i!:i Mersin _ Sılifke yolunun 22 200 
- 35 "00 kilometreleri arasında sosenin insaatıdıc 

Şo'.>e in~aatı Keşif bedeli (38821) liıa (97) kuru'ftur. 
2 - Bu ise aid artnamela ve evraklar sunlardır: 
A) Ek,.1ltme sartname;;i 
B) Mukavele projesi 
C) Natra işleri şeraiti umumiye i 
0) Tesviyei turabiye. sose insaata daiı· fenni >artııame 
E) Hususi <sartname 
F) Kesif cetveli. silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
! .. tiy~nler bu sartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak İçel Nafıa 

Direktörli.ıgünde görebilırler. 
3 - Ek;;iltme 6.1.1936 tarihinden 22.1.1936 çar-samba guniı saat 

li de Mer,.ind e vilayet enciımenindc: yaprlacaktır. 
'4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
S - Eksiltmevt" ~irebilmek icin isteklinin (2912) lira muva-..

kat teminat vermesi bundan baska asa~ıdaki vesikaları haiz olup 
~etirmesi lazımdır. 

Bu ise gireceklerin ticaret odası vesikalarını ve ihaleden en az 
şekız güıı evel Nafıa vekaletine müracaat ederek ehliyeti fenniye 
vesikaı;;mı almaları ve encümene vermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) üncü maddede vazılı saat. 
tan bir saat eveline kadar vilayet enciımeninde getirilerek eksilt
me kon i!iyomı reisliğine makbuz. mukabilinde veı ilecektir. Posta 
ik "'onderilecek mektupların nihayet (3) üocıi madd ede yaııh sa 
ate kadu ~elm:ş olması ve dıs zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
trlmı> olmnı lazımdır Postada olacak gecikmeler kahııl edilmez. 

{32) 1-81 

Y ;:ızı makinesi alınacak 
Rank.asındaıı: 

Haııkamı;:a yirmi be::. adet standart ve bes adet kırk lıes ila elli 
santim ııaryoln yazı makinası kapalr zarfla t.ksiltmeve konulmus
tur. Eks;iltmeye iştirak sartları; 

1 - Teklif mektueu (teslim miıddeti tasrih edilmelidir). 
2 - Göriiliip tecrıibe cciı lıtıek i.izere teklif edilecek makinelet-

4en bireı adet. 

3 - Müteharrik aksamm analiz raporu 
'4 - ~o 7,5 teminat akcesi. 
5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fi at listesi 
Ankarada Banka Levazım Müdür1ügüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 23 İkinci kanun aksam saat on dörde kadar 

Banka teıcih hakkını muhafaza eder (27) 1-91 

araealu.\v Harası miiiliiı·lü§in<len: 
Haranın İsmet pa ·a mevkiinde BİN dönümliik pirinç ortakla

m.~ ekimi aleni ihalt!sİ 23 Kanunusani '936 perşembe günü :.aat on 
dorde uzatrlmıştır. Teminatı muvakkate olarak uc; yüz lira alına. 
caktır istekliler sartnamelerini İstanbul. Bursa Baytar Müdürlük
lerinden alabilirler. Taliplerin teminatleriyle birlikte ihale giını.i 
Harada bulunmaları ilan olunur. (3755) 1-~8 

İ<:el ilhaYlı:"?ıııdan : 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

1 - Eksiltmeye konulan is Mersinde insa edilecek ilk okul bi
nu>r insaatr. 

İn:ı;aatın Kesif bc<leli (43786) lira (37 ı kurut' ise de 935 yıll biıd-
"csinde mevzu (23665) liralık is yapılacaktır. 

2 - Bu ise ait şartnameler ve evraklar sunlardır: 
A) Eksiltme sartnamesi 
.8) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri !!eraiti umumiyesi 
D) Kirgir inşaata dair fenni sarm;ıme 
Ji:) Htı'iLISİ ~artname 
F) Kesif cetveli_. silsilei fiat cetveli. metraj cetveli. 
İstiyenlcr bu ı>aı:tnameleri ve evrakı bedelsiz olarak tçel Nafıa 

Direktörlügünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 6.1.1936 tarihınclen 22.1.1936 çar.samba gi.ınü ıtut 

li de Mersinde vil!yet encümeninde yapılacaktu. 
.~ - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1775) lira muvak

kat teminat vermesi bundan baska asa~ıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımd ır. 

Bu ise gireceklerin ticaret odası vesikalaı ını ve ihale günunden 
en az 8 gün evel Nafıa vekaletine müracaat ederek eluiyeti fenniye 
vesıkasını almıılaı ı ve ihale komisyonuna vermeleri lazımdıı-. 

6 - Teklif mektupları yukarda {3) üncü maddede yazılı saat 
taP bir saat eveline kadar vilayet encümeninde getirilerek eksilt· 
me kornı-•:onu reisligine makbuz mukabilinde verilecektiT. Post, 
ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılı sa 
ate kadaı g"'lmi:; olması ve dr:. zu fın mühür mumL{ ile iyice kapa 
tılmı olmaı1 1 lazımdır. Po~tacia olacak gecikmeler kabul edilmer.. 

33) 1-85 

... 

ha~talıklan mutehassı:.ı 

Raif (;iirün 
Sabık Eskisehiı askeri has. 

tanesi göz he kimi ~ 
Balıkpa~arı Çıkırıkçılar yo- ~~ 
kusu alt basında eski jantlar· ~ 

ma komutanlığı binasında 
No. 45 

Ö';!leden sonra hastalarını 
kabul edeoı. 

Doktor 

L\li i\larııf ihıver 
DERİ. FiRF.NGI VE BELSO 
GUKLUGU l-lASTAUKT ARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi hasında A 1 

tıntas sobk No. 17. Hastalarrnı 
hergirn 9 - 13 ve 1.'i _ 20 ve kadaı 
kalHı! t•rler 1'ı-ldn11 · ı;-cı>< 

Sacları 
...> 

d(ikiil~ıı•~.r 

f 
I I 

1'.0MOTRN KANZUK 

Sa<· ~~k~i ı·i , 
Sa.çlarm dökülmesine ve ke

ı.11·ltlenmesine mani olur. Komo
jen :.acların köklerinı kuvvetlen. 
dirir ve besler. Komoien s'!icla· 
rm gıdasıdn. Tabii renkler.ini 
bozma_, 1§ ti f llir ı vihası 11ard11 
Komoien kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczane !erle rtri vat ma~a7.ala· 
rınd~ bulunur. 
LlNİMANTOT. KANZUK : 
ROMATİZMANIN KAT[ 

DEVASIDlR 

Yalınız: 

J. AOUSSEL d o ı.-.tolır. 

Is UNBUL T•n•I Mor danı Ho 12 
l ftıl u"'eroıu kat.aloqumuL" 

l•le r lnlı btd•<a a•nd•rlllr 

ANKARA ÜCUNCÜ İCRA 
MEMURLUCUNDAN: 

Navman şirketinin Cebecıde 

musiki muallim mektebi yanın 
da Yüzbası Mehmet Ali kızı Sa
detde olan alacağı için bor1;ltt· 
nun malı haczedilmiştir. Halen 
ikametgahı meçhul olan Sadetin 
Gıyabında tutulan haciz zabıt ve
rakasını tetkik etmek üzere İcra 
İflas kanununun 103 üncü mad
desine göre l S giin mehil veriL 
mis tir: 

Bu müddet zarfında müracaat 
edilmesi ilan olunıır: 1-226 

lıntiyaz sahibi ve Ba~nu . 
lı trriri Falih Rıfkı AT AY 
llınunıi neşriyatı it.iare eden 
Yazı i~lt:ı. Mi.idüıü Nasuhi 
.öAYDAR 

• 
Ç•ırıkırr caddesi civarında 

ı, /,' IJasıme~ind11 hasrlnıı~· 
...... 

\ ~keri f ahrikalar l muıaıl 
~lfüliirlii;!;i.i atrnaloıa 

Komis' on11 Hanları 

15 KALEM HADDELER İÇiN 
MALZEME 

~aı tnamesinde degişiklik ya
pılan ve tahmin edilen bdeli 
lSBOOO lira olan yukarda mikdsı ı 
ve cınsi yazılı malzeme Ask'"ı' 
Fabrikalar Umum Müdürlüğiı !.a-

tın alma komisyonunca 3 mart 
936 tarihinde salı günü saat l5 
te kapalı zarfla ihale edilecektır. 
Şartn::me yedi lira doksan kuruı, 
mukabilinde komisyondan verılir. 
Talipletin muvakkat temin-H " 
lan 91.'iO lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkl'ır günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3 · 

i.incü maddelerindeki vesikaht
la talipler hangi fabrika ma'lrn. 
!atından teahhüt edecekler-.e l.ııı 

Fabrikaların ~erek Hadde ve ~e 

rek sac; makinelerinin imali,clc 
ihtı:;as sahibi olduklarına 'l;ııı 
mı.-mleketlNin ticaret ve saıı •vi 

İçel ilhavhğın<lan: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

1 - Eksiltmeye konulan is (İ(:el vilayeti ıllıav evi in~aatı 
İlbay evinin kesif bedeli (27362) lira (65) kuru; ise de 935 yıf.11 

bi.idcesinden (20) bin liralık is yapılacaktır. 
2 - Bu ise ait sartnameler ve evraklar sunlardıı: 

A) Eksiltme sartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri seraiti umuırıivesi 
D) Kargiı inşaata dair fenni sart11am.: 
E) Hususi ~artname 
F) Kesif cetveli. silsilei fiat cetveli. metraj cetveli. 
İstiyenler bu sartnameleri ve evrakı bede\s1z olarak tcel Nafı11 

Direktörlü~iinde ~örebilirler. 

3 - l•,ksiltmc 6.1 .1936 tarihınden 22.1.1936 çar:>amba <:!Üniı ur. 

15 -de Mersinde vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulii ile vapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ( 1500) lira muvcı.ı; .. 

kat teminat vt•rmesi bundan baska asagıdaki vesikaları haiz olutı 
~etirmesi lazımdır. 

Bu işe gireceklerin ticaret odası vesikalarını ve ihale giinunrlerı 
en az 8 gün eve! Nafıa vekaletine müracaat ederek ehliyeti fenmyc 
vesikasını almaları ve ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda (3) iincü maddede yazılı .:;;ut.. 

tan bit saat e-veline kadar vilayet encümeninde getirileı ek eksılt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Po tıt 
ile gönderilecek mektupların nihayet (3) i.ınci.i maddede vazılı sı 

ate kadar gelmiş olması ve dış zarfıtJ mühi.ır mumu ile iyıce kap; .. 
tılmıs olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 

(31) l-S8 

oda !arından a 1 ınmıs vesıkalar ı ve 
Fabrikaların verecekleri r:te_ 

ransları ihale güniindeıı on gün 
evveline k,ıdar Umıım Müdiirliık 
fen sulıesine tevdi etmeleri .;~ 

fen subesince kabul ve tasdik e· 
dildiği takdirde bu vesikaların 
kanunu mahsusu tatifatı dahilin
de teklif mektuplan ile birlikte 
vermeleri ve kendilerinin de mez. 
kiır gün ve saatte komisyona mii-

. .\.sl{eri Fabrikalar Ti (·~u·ct liale -
nıindcn: 

racaatları. (72) 1-162 

MÜTEAHHlT NAM VE HE
SABINA 15 KALEM 35 ADET 

MİKROMETRE 
Tahmin edilen bedeli (900) 

lira olan yukaroa miktarı ve cin
si ya?.ılı malzeme Askeri Fabri· 
kalar Umum Müdürlüğü Satın 

alma Komisyonunca 3 subat 936 

tarihinde pazartesi günü saat 14 

te a1fık eksiltme ile ihale edile
cektir. ~artn~me parasız olarak 
komisyondan v~rilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (67) lira 
(50) kurus ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkür gün ve saatte 
İ<.ümisvuıı« mliracaatları. (95) 

t-188 

1000 TON ELEKTROLİT 
BAKIR 

1000 TON ELEKTROLİT 
TUTYA 

500 TON PLATlNEN SAÇ 
.'iO BOHÇALIK SAÇ 
10 .. FOSFORLU BAKIR 
10 .. MANGANEZLİ BA-

520 .. 
50 

KIR 
SAF KURŞUN 
KALAY 

Tahmin edilw bedeli (821400) 

lira olan yukarda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar Umum Müdürli.iğü satınal
rna komisyonunca 5 mart 936 ta
rihinde pcr!!embe günü saat 15 tc 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Sartname (41) lira (7) kuru~ 

mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat 

olan (36606) lirayı havi teklif 

mektuplarını mezkur gi.indc saat 
14 e kadat komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralr 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 1 
vesaikle mezkur gi.in ve saatte 
komisyona miıracaatlan. (94) 

1-??1 

60 ton kadar Flı'.bpat satın alacağı~. Verebileceklerin görüsmek 
Ü7ere Ticuet kalemine gelmeleri. l-20Z 

l\'laliye \ 7 elcalcthıden 
MalıJ-: Vekaleti tetkik bürosunda yü"' lira ücr : tli muı •ı:ıt dak:

tilograflı~a lise tahsili görenler arasından imtihaı\la münasibi tef

rik · fı ansızca bilenler tercih olunacaktır. 
Taliı•ltrin imtihanın yaprlacağı 20 ikinci kanun 1936 pazarle'ii 

günü sa't~ 13 e kadar memurin müdül'lii!tüne mtiracaatları. (103) 
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