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' Güne§ · Dil 1 eoriai 1 nin kanu
:t ~ bize bu: lala:vca kelimenin 
ıı: üıkçe bir kökten geldiğim :ispat 
tdiyor. Fakat: bizim teorimiz ya-

ncı dillerde bulduğu T urk kök
~ tetkik eder:ken yalnız etimo
lojik analizle kanaat etmez.. T ~
fli:k için Türk lehçelerilrtll geni~ 
,.artığı içinde Mftzer ieeltmeler 
aı:rar. 

Bu yolda fU 1'elime-leri gös~ 
:.w~iliriz: 

Y .. : Yılchnm, tim~ (4]. 
y "''": y ıldrrmı, !~ [ s J. 
YQfık: Güneı (6). 
Ağ Ayas Aya• Han: Parlak 

~ak ilahi [7]. 
Aya•: Açık, burubuz gün (ha

'ff«) [8]. 
Ayaz: Ay 8.) dmlığı aylı gece, 

l'arlak, açık [91. 
Y Ofna: Şimşek çakmak. pa.rla

nıalc 110]. 
Bu Türkçe kelimeterle lslavca

daki •·y cumy', .. Y aaenu" ve "Ya
,,. '!1

11 kelimelerini lcarşılaqtıralım: 

lslauca sözler: 

(1) (2) (J) (4) 
Yaanıy: a.~ as m ıy 
Yasınur R~ as m uğ 
Y asnıy: a~ as ın ıy 

Tiırkçe so:ler: 
Yasna. a\ aş an ag 
Yaşın dl aş m 
Yaşık : a} aş + ık 
Aya~ · a tas 
Ayaz · a} az -t 
Cörulüyor ki bu kelimeler ara-

eında mana itibariyle his bir fark 
l)t!l'lladığı gibi, etimolojik analiz 
if.)ariyle de fa.rk ancak son iki e-
1'.:ın bulunup bulunma.mumda. ve 
(ı, •• zJ lfflerinin tebadüllerinde
C.. iri bunun da kelimenin asıl a-

nnele büyüle bir ehemmiyeti 
JC-Mbu. lslav dillerinin dimoloji
llİlaı yazanlar bu ••y ...,.,, kökünün 
:.r.ıeden geldiğini lıestirem.iyorlar. 
Yakut Türkçesinde Ate, ilihmm 
•fatı, yddarım ~ ıi.Jnıek ilihının 
adı olan "ca.am" kelime.si [*] de 
akak pyandır. "Yom'' ~ime
mDİD kökü Türkçe "Yuın1• ve "Ca
,.,.. kelimelerinin kökü olan Türk
(t:> bır söz olduğunda !iıphe yoil
iur. 

z,,,.,a Zoru 

Miklosich'e göre bu kelimenin 
ll.c kü .. ZER'' dir. "Parla.kJık, fecir, 

IS] Radloll Lugari lll, 264; 
L ıvam Lügat-ir-Türk, 1 200. 

f 6) Radloff Lugari 111 248, 257 
''Çağatay, U.}gur lehçeleri" 

P'] A. V. Anuhin. Marerilı po 
~amanstvu u Alra}'I ev S. 72: 
''Ey ateş. sen Ayas hanın, Güne
§İT.t bir parça ı en'' TT erbet kiy. 
.. Altaylılar" 48. 

[8] Radloff, 1, 214: Divanr Lu-
1(iit-ıt-Türk, 1, 111. 

19'] Radlol/, 1, 215. 
f wı Radlofi, 1 ll, 250. 
[ ] Pekar kı. Yakut Dıli L6ga
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tan, ufukta gorulen kızılhk, go~ 
bebeği görmek ... " gibi ma.na.la.rı 
jfade eden birçok Jslavca kelime. 
ler bu kökten türemiştir. Fakat bu 
"Zer" ve ''Zara" kelimelerinjn 
menıei tayin edilemiyor. 

Biz, bu lceJimenin de ''Giinq -
Dil T eorİ•i" bakımından etimolo
jik analizini yapalım: 

(1) (2) (3) (4) 
ağ az ...ı.. ar+ ağ 

(J) Ai: Köktür; doğrudan doğ
ruya. günet veya aydınlık anJa.mı
nadu. 

(2) Az: Kök mefhumunu henuz 
oldukça uzak bir sahada bulun
duğunu anlatarak bu mefhumu ü
zerine alır. 

(3) Ar: Aydınlığın bu uzak sa 
hada takarrürünu bildiren ektir. 

(4) Ağ: Manayı tamamlar, ta
yin eder. 

Bu halde (Ağ az ar ağ 

ağazarağ Zara) oldukca 
uzak sahada güneş aydınlığm;n 
tekarriır etmiş olduğunun ifadesi
dir ki fecir zamanında da güneş 
henüz görünmemiş ve oldukça u
zak bir sahada kalmış ise de ge
len ışıklar onun orada temerküz 
ve tekarnirünü meydana çıkarmış 
tır. 

lsla\'Ca "Zaro'' kelimesiyle kar
tıl8.§tıracağtmız Türkçe kelimele
rin manalannı tespit edelim: 

Sarık: Parlak, aydın, tafak, 
fecr (11 ). 

Sara - : Tanyeri ağarmak (12]. 
:Sar,i • : Fecir, tan, ıafak f13]. 
Car•k - : Zıya, aydm, dünya 

(14]. 
Bunlarm 'e evelki yazımızda 

••zıya., nur" anlamına geldiği izah 
edilmit olan ""Y:aruğ'' kelimesinin 
etimolojik analizleriyle "Zara'" YI 
kar,ıl14tıraJım: 

(1) (2) (3) (4) 
Zara : ağ -f az ; ar + ağ 
Yarug: ağ ay ar ug 
Carık : ağ + ac + ar + 1k 
Sarık : ağ as t ar t ık 
Sarı· : ağ as ar ..ı. 1ğ 

Görülüyor ki bu lslavca "Zara'' 
yalnız semantik itibariyle değil, 
fonetik bakımından da bu Türk
{e kelimelerin aynıdır. 

Miklosich'in dediği gibi kök 
ZER ise bu da, eski devirlerde 
~ürklerden kültür alan Mogolca
daki Zara "Sar" (ay) (15] kelime
ainin Isla~ agzına geçmiş şeklin
den başka bir şey değildir. Fars
çadaki "Zer" altın) kelimesi de 
bu kökten çıkmıştır. Türkçedeki 
"san, sarığ'"' kelimeleri de güneşin 
ve fecrin bariz rengi olması itiba
riyle aynı kökten gelmişlerdir. 

Abdülkadir IN'AN ---------------------
[ 11], [12], [13] Pekarski. Ykut 

Dili Liıgati, 2112, 2110, 2094. 
[14] Radlofl, IV, 29. 
[ 1 S] B. Vldimirtsev. M o gol Ya

~ı dilinin mukayeseleri grameri, 
Leningrad 1229. . 321. 

Fil..iı: H~ hf ıit-n kiiltiiriwdC'n lwld,•clikl<'rimiz.. 

'fBGJı J. inci sayfada) sarfma mecbur eden çok kere has 
b ı ha.le koymak için harekete dört ta eden. hatta öldüren (çok sınıf 
el2e aanlmışlardır. Buna önceleri birincileri veremden ölmüftiir.) 

:rlarda. gezmek, dağla.rda dolaş- insanlar şimdi yarışta birinci ge-
mak yuzmek ata binmek toprağı len, on bir saniyede yüz metre !ko-
hellemek marangozluk yapmak p.n, iki metreden atlıyan, futbol. 
gıbi tabii bir t:akun hareketlerin da gol yapan, yüzmede şampiyon 
buyuk yardımr olmuısa da. sonra- olanlan el üstünde gezdiriyor, on-
dan onın cımnastik ve spor adla- ları şımartıyor, mükifatlandınyor, 

verilen ekzenizlerle '"Ucud kiıl- gururlandırıyor, nihayet biçarele-
t unun daha kolayhk1a elde edil- re muvazenelerini kaybettirerek 
dığı gorülünce bütün medeni mil- {.lnları bedenen ahlakan sakatlı-
Jetler buna dört elle sanlmışlar. yor, hatta öldürüyor. Görülüyor ki 
Her !evilen ıeyde olduğu gibi bun- beJeriyet fikir saha.sanda gösterdi 
c da biraz aşırı gitmiıierdir. ği ifratı, şimdi beden alanına ce-

Bugunun umumi kültüründe ka- virmittir. 
fi: g'bı bedene de kıymet \erilme- Halbuki aranılan o değildir. Ka-
ıs onun da yoliyle işletilerek ke- fa ile bedenin denk olması şarttır. 
mal erdirilmesi ve kafa: ile be- Memlekete sağlam, biçimli, ba-
dtn arasında bir muvazene me)- şancı, ıyi yürekli, aklı başında bir 
rlı: a getirilme i yirminci asrın o- genelik lazımdır. Halk yarı,ta bi-

rinci gelenleri, futbolda gol ya-
u uuanlarımn başlıca düsiın- panları degil kafası gibi vücudu-
olmuıtur. Ne yazık ki ()nlann nu }oliyle işletmesini bilenleri 
leri gıbi iş yurumiı}or. Vücud takdire a.lıpnalr, pazosunu veya 
mi gayesinden uzalda.şıyor. baldırını gösterenlerin kafasma ve 

"i: ıllarca. zekada, dirayette, an- zelci.sıru gosterenlerin bedenine 
iiı} ışta ustun olanları a.lluthyan, bakmalı., ne basta alim, l)e cahil 
mülıafa.tlanClıra.n el iıati.tnde tu- pe,'hlhra.n ! 
tan şnnutan onlar• fa.da cebel 'Settm SnrJ T..\R<2AN 

I iç HABERL 
IST ANBUL TE.LEFONLARl 

i. taııbuJdaki İtalyan 
kolonisi 

lıtanbul. 31 - lıtanbuldaki İtalyan 
kolonisi aJbn nİfUI yüzüklerini ve altın 
eıyalannı harb masraflarına karşılık o • 

larak teberru etmeye baıladılar. Bunla. 
rm aynen gônderılınesine imkan olma -
dığından toplananlar aatılacak ve bu pa· 
ra ile f talya'ya hjımmlu eşya gönderile
cektir. 

İstanbul tramvay şirke

tinin sermayesi 
lstanbul, 31 - lstanbul tramvay ~İr. 

ketinin tesbit edilen sennayeııi bir mi'
)'On 454 bin liradır. 

Kadıköy su şirketi-
lstanbut, 31 - Kadıköy su şirl&cti . 

nin her sene bel diycye 'crmeğe mec · 

bur olduğu para>.:• 50ll on sene açind~ 

eksik tahakkuk ettirdiği anlaşılrruttır. 

Sular idaresi şirket hakkındaki pro
jesini haz.ırlamııtır • 

İstanbul okullarında 
muvaff akiyet 

derecesi 
latanbul, 31 - 1ıtanbul ilk oluı1la

rında yapılan ilk üç aylık denemede mu. 
'affakiyet )'Üks.ekliği % 82 dir. 

Köstence transit yolu 
için yeni bir tarife 
hmir, 31 (A.A.) - Orta. Av

rupa ve cenubi Alma.nya'ya. yapı
lacak ihracatın Köstence yolun
dan geçirilmesi için hükümetimiz
le Roınanya hüküme,t,i vasmda 
bir anlqma. projesi ha.zırla.nmıt 
idi. Ankara Türkofis merkezin
den ıehrimiz tecim odasına bu hu
susta ,gelen bir yazıda deniliyor 
ki: 

•420 10 1935 tarihinden itiba
ren tatbik edilmekte ola.n Kösten
ce transit anla.Jmasına bağlı bulu
nan ve Berlin, Dresten, Frankfurt, 
Laypzig, Münih, Varıova, Prag 
ve Viyana şehirleri için tesbit edil
miş olan nakliye tarifesine orta 
Avrupa'mn muhtelif djğer ıehir
leri için ikinci bir tarife ilave edil
mittir. Bu yeni tarife tecim odası
na gelmit ve ilğililere malumat 
verilmeye ba.Jlannııttır. Bu ikinci 
tarifede -z.ikrediten şehirlere ihraç 
maUanınızın kaç günde gideceği
nin tesbiti için ça.htılmaktadır. 

Yeni tarife Köstence transit 
anlqması esasları dahilinde aynen 
tatbik edilecektir. 

Dış Bakanlık Muhasebe 
direktörlüğü 

Dq Bakanlık muha&ebe dirdı:tôrlu 
gune divanı muhaaebat murakiblerinden 
Haklu Ateı tayin edilmiştir • 

Yılha ı f)İJaıı~o .. un .. 
tla kazanan 
nıımaralar 
(Ba~ı 1 ci aydada) 

100.000 lirayı 13.516 numaralı 
bilet kazanmıştır. 

Bu numaranrn yüz aşağı ve yüz 
.> ukarumda olan onda bir biletler 
50; yirmide bir biletler 25 tira mü
kafat kazanmıfhr. 

Bundan başka: 
20.129 numara 50.000 lira 

5.452 " 40.000 
6.052 " 30.000 

16.576 " 25.000 ,, 
24.899 " 20.000 ,, 
5.939 f• 15.000 it 

15.145 ı. 10.000 " 
~azanmıJlardır. 

Necatinin 
öliimiiniin 
sel izinci yılı 
1929 yılı ikinci lıı&nununun ilk gü 

nü, Necatiyi "Ömmfrştült. Atatül''k em
rinde, kurtuluş ,.e İnkılabın kendine 

ayıl'dığı her hiz.mete sıcak bil' yürek· 
le Anlan Necati, maarif vekili ~ıfa· 
tiyle yeni türk harflel'İnin büyük 

bayramını açacağı sabah • henü.,. pek 
genç yaşta • hayata ı;tÖzlerini yum
muştu. Her yıl olduğu gibi bugün de 

Necatiyi sevenler saat on beşte Cebe
ciye gidecekler, mezarı başındot nzir. 
ölüyii anacaklardır. 

B. rr. I{. t\ra~ 
11udaı,._ .. :lf>de 

Budapqte, 31 (A.A) -·Türkiye 
Dış Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras 
dün akşam Viyanadan buraya gel -
miş ve akşam yemeğini orta elçi B. 
Behiç ile yemiştir. Bakan gece ya -
ruına doğru lstanbula hareket et -
miftv. 

R. P(~k,>r tJ't~Jdi 
ö 

C H. Partisi Gend Sdıreteri B. Re
ceb Pdcer dün şehrimize gelmittir . 

I ~· 1.- si;ıulii r11u• d,•rıc11u•leri 
dola~·ui~/11 

İ~ Bakanımızın 
te kkiirü 

' Dahiliye Vekilimizin halkımı-
za ve matbuabmıza tebrik ''f!' te
şekkürleri : 

''22 vilayet ve 32 kaza merke
zinde tayyare hücumlarma ka111 
yapılan J§ık $Ondiırme Jenemelen 
ha1km istisnasız olarak gosterdıgi 
candan ve anlayışlı alaka saye
sinde tam bir muvaffakıyetle ne-

tice1enmiıtir. Matbuatımızm da bu 
denemelere kallı goı>terdikJen ya. 
kın ve içten alaka takdıre şayan
dır. Ulusal vazifelerimizi mudrik 
halkımızı ve matbuatımızı bu nıüı
lerek muvaffakiyetlerden dolayı 
tebrik ve kendilerine teşekkur et
meyi bir borç bilirim.,, 

Dahiliye veki)i 
Şiıkrü Kaya 

Yeni bir orkestra 
Uzun bir durgunluk devrinden 

sonra., bu günlerde Ankara' da can
lı bir mü~ik hareketine şahid olu
yoruz. Cumur Bakanlığı filar:ıno· 
nik orkestrasının Musiki Muallim 
mektebinde verdiği her bakımdan 
övülmeğe değer güzel konserle· 
rinden başka Ankara'nm belli 
batlı oturulacak yerleri de güzel 
orkestralara kavuıtular. Ankara 
Palas ve şehir lokantalarının orket
t.raları zevkle dinlenecek birer 
varlıktırJar. Fakat bununla bera
ber halkın, daha a.z bir masrafla 
dinleyebileceği eyi bir müzike o
lan ihtiyacı büsbütün giderilnıit 
olınıyordu. Bunu göz önünde tu
tan Ankara Orman Çifliği, yeni
den genitlettiği lokantasına lstan
bulun en eyi salon orkestrasını ge
tirbneye muvaffak olmuştur. ls
tanbuJ Radyosunun eski baı viyo
loniati B. Necib Yakub'un idare
sinde olan bu orkestrada lanınrıu' 
bir Virtüog olan Çelist Zirkin de 
vardır. Bu orkestranın çaldığı çok 
güzel ı.eç.ilmiş klasik parçalar ve 
daha hafif caz müziki çok takdir 
toplamalrtadı . 

Üç vagon yoldan çıktı 
lzmir, 31 (A.A.) - Aydına 

giden marşandiz tireninin üç va· 
go'nu Gazi Emir istasyonunda yol
dan çıkrnııtır. Bu yüzden müna
kajı.at bir kaç saat g~ikmittir. Nü
fusca zayiat yoktur. 

Finans Ba 

taırırı 
Finan Bakanlı it ha' ffk ın et • 

lerine ) ardım '«".rlP,a1tnunui"' • ıl • 
)etlere bildinni' •e lıianuo ,.tb.k \J. 

reti hakkında şu laltH) apmıfl•r; 
1 - Bu 'ergi k•ırla azılı •Sl~ • 

kakların sair •ergi enilmed •n <."•,. ı. 
ki asli miktarı iiLerin he!l.Dp edı 

cektir. 

2 - T oplaıı tedilri ~~11dc ilın ~ 
nlım mıd~'lnd~.kl~rı 'lik doı·du •u 
madde hukmunu t t tmi) tr k •1:r 
giyi ita emri üz.erin .. sterın( k lıt~ 

tiyle te• kif edccl·k eri 

3 - Kanunun ş~klt olan kıs•Qıl 
n muvazene 'e buh,.+rgilerİ lıca~n· 
lanrulal&inin 8)-nıdtr. ~ikııtta ona go 
re muamele ) apılması 

--
Eti Bank idz:= meclisi 

azalı 
f'inanı Bak.anlıg. ıuna ~tj 8-., 

:idare meclisi az.alığl.Qalai maliye ...__ 

fettiılerinden ve ~ 8arJ&aSI "'il 

rakiplerinden Nurettİlırda 250 1İti 

ücretle tayin NihnİJtiıı 

Finans 
Kastamonu varidat · tirfus-n 

T o.ya malmiiclirü f A u malıı..ü 

dürlüjiine Ken.Ui1e - - - H-.n 
Tahsin, Pmta Te....., ~tôrtü
iü rn11hD1tıiıeai ilôılei 

fstanbul IN>lta tefp 
ınaut .... h•ailll Sab"h 
dir. 

Pulsuz tak\mler 
Bir laı,ım tabi ve na'erin y ni ~ 

ne 'Ç!" b .. tıkfftrı tıı.kvi""' pult\12 ola
rak ,.;ı(ayetlere aevketti"ti •nla,.•lmr • 
tır Finans Balcanhğı b.ııUıuııta , il • 

etlere tMr lamam gon«krek bütun t.ılc 

\Un satan yerlerin tetk"t teftı!tı \" 
pulsuz veya noksan puU e)a pulla 1 

kanuna muhalif ~ilde ı edılmiı o -
lanlar için 2abı.t varalow ~tuln18&mı ve 

pul ce-Lau t11ıl1Aklcuk ett.J~ıuıi bildır. 
mittir 

Adana okullulaıı İzınirde 
. Jzmir, 31 (A.A.) _, Ad•na tt
cım okulu taleôelerı ll'YtaJP tu~ 
)inden istifade ederek~ letkik"
le.rde bulunın..- uz.ere ~mU.e 
gelrniılerdir. T~leıbelei muUiQlle
riyle birlikte tetiuı od'91._ ıiderek 
Eğe ekonomı V't tecümel dunt11au 
ve ürünleri ha.lckmda UZ\ln bov"-
izahat almıflardır. -

Bir otobüs kazası 
. l~mir, 31 {A.A.) içinde 

yırmı kadar yolcu ile Bırgiden - Ö
demite gitmekte olan bir ot.obua 
A vlucuk köprüs\j yakınında hızlı 
gittiğinden manevra yaı>aınamı~ 
ve köprüden a.fağı uçınuştur. Yol
culardan bir kiti ôlmiı! ve J 6 k itı 
de ağır ve hafif aurette Yarala.il' 
mıftır. Yaralılar Ödeıııiş hasta} a· 
nesine kaldırılmıttır. 

Tıbbi müsamere 
Birinci ınmtaka etibba odası· 

nın onbq günde bir yapmakta ol· 
duğu tıbbi ınüsaınerelerin ikinci· 
si yann saat 18,30 da eskisi giı,; 
Ankara Nümµne hastahan~ kon
ferans salonunda yapılaca.1ctır. 

Mevzular funlardır: 
1 - Kromatin hiıcrelerinde bu 

lunan granulationlar ha.kkında ya· 
pıJan tenkide dair. 

(Patalog Dr. Kamile Şenci.) 
2 - Möbiuı gudde~ndeJl 

menfeini almış biı· ad~no • Care
inon vakası. 

(Dr. Necdet Sezer.} 
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ltalvanlar Isvec kızılhac, .. ....:. ~ 

hevetini ., 

bombardıman ettiler 

ltalyan tayyarelerinin geçİfİnde n sonra kömür olan kuliibJr 

( BQ§ı 1. inci •aylada) tehlikeye düşürec~ğinM''. İtalyan-
r• tehdid etmek imkanını vere- ların ilerlemek ısteJ'Şlerinin 
e•tir. sebebi kısmen anlaşı)nif bulun

maktadır. Dün bu cephtde İtalyan 
Adisababa, 3 l (A.A.) - İsveç tayyareleri bi.rdenbire. Yeniden 

Kunlhaçının bir seyyar heyeti, 1 d. b faaliyete geçmı~ er ır P ,u, yeni 
cenup cephesine gide.rken, Dolo- bir İtalyan ilen harekeli~'~ nişa-
ya otuz kilometre mesafede büyük k 1 kk" d J..ılı J ı nesi olara te a 1 e ilr r. ta -
Doria vadisinde bir İtalyan hava yan tayyareleri muhtel~ nıe'Vzile-
filoaunun bombardımanına uğra- ri bombardıman etrnişltl'· 'te aynı 
mı•tır. Heyetin başkanı ağır suret- b ba t a 1 

,. zamanda om a fllad' I{ sure· 
te yaralanmıştır. Tafsilat alma- tiyle Fransız sınırında11 onınil ife-

MMnı,tır. ride Adisababa - Cibutt dtrniryo-
Adisababa, 31 (A.A.) - İsveç lu üzerinden Ane 'llefıii llzerin-

kızılhaç seyyar heyeti bombardı- de de uçmuşlardır. 
manınm çok büyük zararlara se
bebiyet verdiği bildirilmektedir. 
Bombardımanda 32 kişi ölmüş
tür. Bunlardan dokuzu İsveçlidir. 

Stokholm, 31 (A.A.) - lsveç 
telıraf ajansının verdiği bir habe
re söre, lsveç kızılhaz cemiyeti 
lıveçddti seyyar heyetinin bom
budnnan edildiğini teyit etmekte
dir. Habeş kızılhaçı cemiyeti baı
ltanı, bir telgrafında heyet ba.ıka
llrnın yarası, tayyare ile Adisaba
h.ya nakline lüzum hasıl olacak de 
recede ağır olduğunu teyit etmiş
tir. 

Stokholm, 3 l (A.A.) - lsveç 
telıraf ajansı bildiriyor: İsveç kı -
:ulha.ç cemiyeti, habet heyetinin 
bonıbardımam hakkmdil henüz 
ta.failit almamıttır. Adisababa' da
ki İıveç konsolosu, gönderdiği bir 
telıraf da, tayyare ile vaka yerine 
riderek heyetle bulu~duğunu 
bildirmittir. 

Cibuti, 41 ( A.A.) - Fransız 
resmi mahfilleri, İtalyanların, A
diaa.baba Cibuti demiryolunu 
bombardıman etmeleri ihtimalin
den dolayi kayğılanmaktadır. Bu 
hususta söylendiğine göre, mühim 
mikdarda harb malzemesi Cibu
ti' den Adisababa'ya taşınacaktır. 
Bu malzemenin gece vakti ve Di
redaua'da. bir tavakkufla taşınma
sı ihtimali vardır. 

Adisababa, 31 (A.A.) - Bir 
kaç haf tadan beri cenuı> cebhesin
de derin bir sükut hüküm sürmek
tedir. Ras Desta'nm Dolo civarın
daki İtalyan somalisini istila etme
ie bazırlandığı bilinmiyordu. Böy
le bir hareket ltalyan arkalarını 

I m ımraıor l>t'·"·";,. lıwıll1 1t'rw:ci n i 
~w::.di. 

Dessie, 31 (A.A.) - .öyter: 
İmpar.ator buraya 2el1Jli~ fan İn
giliz kızılhaç seyyar tıasthanesi
ni teftiş etrnİ! ve bu h••taıanenin 
modern tesisatı ha.kkına. tak
dirlerini ve aynı zafl\anclı\ükran
larını bildirıni,tir. 

Uı:cırduki inHili::. laıv•14/,•rim• 
e:iiml~·rilcrı siliılıltı 

Kahire, 31 (A.A.) -~azete
lerin öğrendiğine göre, Mır'daki 
İngiliz kuvvetleri İçin Mu.•a çok 
mühim mikdarda silah Vt:epha
ne gelmektedir. Sevkülce} nok
talarında mühim tahkimat yapıl
makta ve 600 İngiliz hyaresi 
harekete amade bir halde! çölde 
hazır bulunmaktadır. 

.';imal ,.,!fılw.-.imlt• ıwlt·ı· ~ıyor? 
Adi sa baba, 31 ( A.A..) - Hti:z te • 

eyyüt etmiyen bazı haberlere g'e, şi · 
mal cebhesinde şiddetti bir rtıarebc 
esnasında 23 İtalyan sı.ıbaY1 <nüııtüı·. 

Ras K:ıssa kıtaatının rJakalleJ doğr ı 
yürüdükleri bildiriliyor. ltalyal\·ıns ve 

habeşlerin büyük zayiatı vardır 

llab,.s <li11 n•i.'llt•rinitt fl,."~dostt. 
Adiaababa. 31 (A.A.) - H!!ş kili

sesi reisi bütün hıriatiy•" ale"kilisesı 
reislerine bir telgraf . .-ekerek ,ıyan • 
ların Tembien'de kiliıeleri tahı etıne 
sini protesto etmiş ve bütün "tiyan· 
ları bu hareketi takbihe çaP,11 1\11-. 

lt<ıl••an lt.urb u·bfü 
Roma." 31 ( A.A.) - Sfıuma

ral ı resmi tebliğ~ 
Ne Eritre, ne de Som• cep· 

hesinde kayda değer bir y ol-
mamıştır. 

_İtalyanların 12 adada aldığı asker~İ_J!r 

Adalarda otuz iki parça gemi, iki~ elli 
la) yare varını~ -1'el ·iz istasyonlar~e 

topçu ınevziler i l1azırlaı1nıı~ 
..ondra, 31 ( A.A.) - Deyli Tel

raf gazetesine Atinadan bildirildi
İne göre, Yunaniatana gelen gizli 
İr kurye, İtalyanların 12 adada, in
ilizlerin Mısırdaki aarnizonuna mu
dil o1..-ak mı.ihiın kuvvet tahşid et
İt olduk~arını hildirmektedir. Ra • 
oıı ~ Leros adalarında tahminen 50 

~unmaktadır. 12 ada sula-
7'Jfı harb 2ırhh11, 17 tor
u ıwe 12 denizaltı gemİ•İ 

Ai;O tayyare kısmen yer 

tayyareler için 90o taYY~r~ tahsis 
olunmuıtur. Geçen hafta •ÇJle Leros 

1. t 
adasına 300 ton diken ı \ıkarıl 
mııtrr. halyanlar üç telsiz asyonu 
inşa etmişler ve Radoı, J'alm ve Le

ros ;ı.Jaları dağlarında tOl'~m~vzi
le 1 ha21rlanm1,tır. Liınaııla. o"lıet
hali, mayn ııahalllrı ile 111t1h,za 111 
tına alınmıshr. Aakeri nıak )ar ta· 

rafından :ttiha-z ~dilen bu ~~·~!': 
uyuuna engel ~:mak ; .: 

Rados adaaındaki.onUıoiİ ldi.lin( 
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So' 'etler Bi rliO-ind•_. • t"'I 

Azerbaycan cumuriyeti-
nin 15 inci yılı kutlanıyor 

Moskova, 31 (A.A.) - Tasa
jansı bildiriyor: Sovyet müessese
leri lıugün Azerbaycan cumuriye
tinin 15 inci yıl dönümünü kutla
yorlar. 

BB. Stalin ve Molotc{, parti 
merkez komitesiyle komiserler ku
rulu adına cektikleri bir telgraf· 
ta Azerbayc~n işçilerini selamla
m.ışlardır. Telgrafta bu on beş yıl 
içinde Azerbaycanın, endüstri ve 
tarım alanlarındaki başarıları sa
yesinde model bir Sovyet cumuri
yeti haline geldigi bildirilmekte
dir. 

Azerbaycanm Türkmen ve Er
meni halkları arasında eskiden 
çarlık burjuvazisinin körüklediği 
milli mücadele nihayet bulmuş ve 
şimdi bu uluslar birlikte ve dost
luk içinde, mes'ut ve rahat yeni bit 
hayat kurmakta bulunmuşlardır. 

Gazeteler, bir milyondan faz
la Azerbaycan işçisi tarafından 
imzalanmış olarak B. Stalin'e ge
len bir mektubu neşrediyorlar. İt· 
çiler bu mektupta ekonomi ve 
kültür alanlarındaki ba~arılarını 
saymaktadarlar:. 

Ağır endüstri 1913 e nisbetle 
yüzde on fazla vermittir. temamen 
yeniden kurulan petrol endüstrisi 
her gün 56 bin ton petrol vermek
tedir. 1913 de 20 bin ton çıkarılı
yordu. Kültür, bilği, edebiyat ve 

milli sanat alanlarında da geniş 
ilerlemekler elde edilmiştir. 

Fransız seçimleri 
ne zaman? 

Paris. 31 (A.A.) - Sanıldığı
na göre yeni mebua aeçimi, mart 
sonunda veyahut nisan bidayetin
de yapılacaktır. Bakanlar kurulu, 
seçim tarihini, kati olarak, 14 i
kinci kanunda parlamentonun ye
n iden toplanacağı tarihe doğru 
tesbit edecektir. 

Paris, 31 (A.A.) - Senatör 
Clamel, m~busların dört yıl yerine 
altı yıl için seçilmeleri hakkında 
bir kanun projesi teklif eylemiı
tir. 

M. Löbrön'ün bir nutku . 
Paris, 31 ( A.A) -· Elçiler heye

tini kabul ederken, en kıdemli elçi 
tarafından söylenen nutka, cumur 
başkanı 8. Löbrön şu suretle cevap 
vermiştir: 

" .. Fransa için izhar ettiğiniz di
lekleri ben de bilmukabele, burada 
temsil edilen memleket ve ulusla
ra bütün kalbimle iblağ ederim. Mil
letlerin hayati ihtiyaçları, lüzumu 
olunca, bize tesanüd ve kardetlik 
vazifelerimizi hatırlatmaktadır. Mil
letlerin mukadderatım idare eden -
ferin bu iki vasıfla muttuıf olmala. 
rı lazımdır. Vazifesine sadık olan 
Fransa, karşılıklı mü:zahf'ret ve te -
sanüd öd~ vınder. hisaesıne du~ni 
kabule hazırdır. Banş, adilet kaide
lerine tam manasiyle riayet edilme
~ini ve milletlerin birbirine karşı o -
lan vazifelerini yükse&. bir surette 
idrak etmelerini f!mret ·ııektedir. G~
ne bant, yorulmaz bir anlqma ar -
zusunu ve her birimizin hukuk ve 
ihtiyaçlannın genu~ bir surette anla
şdmasmı ve nihayet bazan da karşı· 
t.ktı tavizleri emretmektedir ki, bu 
tavizler kalplerin ve ruhlann mü· 
sa1emetiyle bol bol telafi edilrntK o -
lurlar. 

B. Tardiyö istifasını geri 
alacakmı? 

Pariı, 31 (A.A.) - Cumun:u mer· 
kez partiai parlamento grupu, B. Pol 
Reymon'un istifasını ·· .areı :, ve kür-
südeki vazi ..... ..or>lanmıthr. ;,. • 

.. . .. ~ 

nu 1
"' 1'einnıu~ l93:i ~ 

12 - ltalya'nın anlumazJıiıa bı .". t · 
için ileri ıürdüjü teldifferi Halaetüt ••ti-

İ tal~ an gaz(•fel<~ ri di~ orlar )\.i • 

"Askeri harekat lazım geldiği 
){adar uzatılacaktır.,, 

Milano, 31 (A.A.) - Gazeteler, 
B. Musolininin dun Bakanlar kuru

lunda Paris tekliflerinin ltalyanın a -

gan ihtiyaçlarını ve bilhass sınıı·ln · 
nn ve İtalyan tebaasının hayatlarının 

emniyetı bakımından olan ıhtiyaçla· 
rını tatmin etntedığı yolundaki sozle
rinden bahsetmekte ve İtalyanın, bu 

tekliflerin anuvaffakiyetsizli'{e uğı·a

masından hiç bir suretle meş •ul o1-
madıgını yazmakla<lırlar. 

Korric-re Della Sera gazetesi e7.· 
ciımle diyor ki: 

"A,,keri harekat lazım geldiği ka
dar u~atılacaktır. İtalyan düımanla
rının bu hususta emin olmaları ve boş 
Ümıdlere kapılmamaları gerektir. Do· 
ğu Afrikasının ifgali katidir. İtalya, 
Afrikadaki tetebbusün nihai muvaf
fakiyetinden katiyen emindir . ., 

Süel harekatın durdurulmadığını 

ve buna karşı Myasal sahada bir dur
gunluk leı:>bit edildiğini yazan Ga· 

zetta Del l'opolo diyor ki: 

"B. Eden henüz yeni vazifesine 
başlamamıştır. Bazı iç ve dış vasıta· 

larının yardımı ile 8. Laval'e karşı 
ha r.ırlanan umumi t ... arruz muvaffa
kiyetsizliğe uğramıştır. 20 ikinci ki'\· 
nuna kadar Cenevrede si.akün hüküm 
ı-Ürecektir. Va~ingtonda, İtalyan a
leyhtarlığı sıyasasına kartı bulunan 
cereyan ehemiyet kesbetmektedir. Sı
yaaal, süel ve ekonomik hadiseler f. 
talyanın vaziyetinde hiç bir karı,ıklık 
doğurmamaktadır. 

Londra, 31 (A.A.) - Gazeteler, 
B. Musolininin bakanlar kurulundaki 
M>:zlerinden hararetle bah•etmekte· 

dırler. 

8u söylevin verdiği umumi tesire 

terceman olan Taymiı ga1'eteai, Mu· 
solinİnİn hakikati daha m\İdrİk Ve 

habe' macerasının ltalyaya çok pa
halıya mal olacağını anlamı• görün
düğiinü yazmaktadır. 

Deyli Telgraf ezcumle şunları 
2.r}or: 

''B. Musolininin sozleri 
ihtiraslarını ta(iil etmiştir, 

harbın aylarca devam edebilec 
hakkında ilk resmı itiraf teşkil e 
"I ibi, gitgide ehemiyet kesbeden 
talyan zayiatı hakkında duyulan ka 
guları da artırmıstır. 
Digcı taraftan, Paris tekliflerınin 

vaftakiyetaizliğe uğramaııı yeni bir fr 

sız - İngiliz anlaşması ile neticelenmı 

tiı·. Bununla beraber ıon haftanın hadS
selerinden şunu göz önünde tutmak 

gerektiı ki B. Laval'in kurnazca ma 

nevralarından bedbin olan lngilte 

f ranıa'nın, milletler cemiyetinin pres 

tijini kurtarmak için lngiltere ile çal 
mak İsteyip İstemediğini anlamak uz .. 
re beklemeye karar vermi,tir . 

Eier Franaa, kendiainden bekleru 
ni yapamaz ve milletler cemiyeti i 

raza uğrarsa lngiltere dış sıyasasmı 
giştirecektir. Böyle bir hal olursa 1 
gilterenin artık 11nt~"1cı pul'aa 
kasına dönmiye<"4 
gilterenin İmparato.\·A.) - Alba.r 
tüğü günler aı-tık geçWÇÜk ojlu ile 
yasası ilerde bilhaasa a~tir. Bur .... 

ve imparatorluğa bağlı ola.mele ha
yardımına dayanmalıdır . ., 

• rikaa 
l:•ı1tm_ru Akde11iztle askeri~ 

''"" luıkkıru.la lrıgilt.-re'l"-
nota ulnuınu~ 

Madrid, 31 (A.A.) - 014 bak.
bu .. bah cazetelere verdiği bey~
ta, bükümetin Akdenizde muhtemel 
bir aüel müzaharet hakkında laail 
reden hiç bir nota almamış old...._ 
bildirmi9tir 

Salahiyetli mahfiller, bakanın ( 
ta) kelimesı uxerinde ısrar etme .... 

den, bu hususta baıka yollardao ...,. 

zakereler cereyan etmıs olduı• 
nasını çıkarmaktadır. 

----··· .... ---
B. Laval Sir Klerk'le ne konuştu 

lınanyaııın bazı memleketlerdeki 
cJçileriııi değiştire(·eği ·ö. leııi. oı· 

Pariı, 31 (A.A.) - 8. l..aval ile İn
giliz büyük elçiai arasında dün yapı
lan mülakattan bahseden Maten ga
zetesi, ingiliz ve fransız süel eksper 
leri tarafından tasarlanan mütekabil 
yardıma aid bazı meselelerden bu 
konu~mada bah::;edildiğini yazmakta

dır. 

Pariı, 31 (A.A.) - Övr gazetesi, 
dün İngiliz büyük elçiainin B. Lavalı 
7.İyaret etmit olduğunu kaydetmekte
dir. Bu ziyaret bakkmda büyük biı· 

ketumiyet gösteriliyor. 
Sir Corc Klark'ın Londradan her· 

hangi bir talimat almamıt oldugu 
muhakkaktır. Bununla beraber İngi
liz büyük elçisi ile B. l..aval arasın-

daki görüımenin deniz konferansı ça

lıfmaları ile Hitler • Fippa göl'Üflne•İ· 
nin ve B. Edenin Londraya dönmesi 

keyfiyetinin tetkil etmi9 olduiu aanı
lıyor. Londra deniz konferansı meae
leainde 8. Pietri'nın son beyanatı, 
Londrada Franaanın Va,ingtonda tea
bit edilmit olan yüzde nisbetine ea · 
dık kalamıyacağı dü~nceaini doğur· 

mut ve bu mesele lngiltere hüküme· 
t.ini kaygıya düıürmü9tür. Şu hale gö
re Fransa, İngilizlerin nazarmda, ja
ponların nazariyelerine yaklatmakta 
gib! telakki olunmaktadır. 

Almmı diplonuıtltırı arwmıd(ı 

değişiklik mi olacak? 
Figaro tazeteai alman diplomat

ları araaında yakmda genit ölçüde 
deği9iklikler yapılacağmı yazmakta
d11·. Bu arada bilbaaaa Paria büyük 
elçi.sinin t:leiittirilmeai Jlütünülme -

mesi ihtimali vardır. Bu hastalık,, +P
lomatak bir temarüz degıldır. ~ ... 
8erlinde hoşnudsuzlukla karşılaruıu 
yacak olan mecburi bir tekaude .ae k 
meselesi mevzuubahstır. Zira H. Ko 
ter ile Fon Ribbentrop arasındaki mu
nasebetlerin pek o kadar dostça ol
madığı kimısenın meçhulü desııadir 

Paris, 31 (A.A.) - Figaro gaz te

si, Pariateki alman büyuk elçıs..-ıa 

değİftirilmesinden başkaca •tacıdalri 

tedbirlerden bahsetmektedir: 
Bükreı, Atina, Brüksel ve Kopen 

harca yeni elçiler tayin edilecekur 
Atina elçiliiinin eski Berlin beledıye 
başkanı B. Sahm'a tevdi edilecegı, aa
cak diğer elçiliklerin meslekten yeb 
me zatlara verilecegi söylenmektedll' 
Eski baıbakan Luter'in 1936 aeae
sinde Vaıington büyük elçiliğini ltma.• 
kacağı rivayet olunmaktadır Da; ı 
leri bakanlığında bır taiuuı ae a,. 
likler yapılacaktır. Şarki Avrupt -. 
denizaıırı memleketler itleri müllur 
lükleri, tek bir departman bar se-
lecek "Sıyaaal departnnan" ad a 
lacak ve bu suretle dıt itleri bak .. 1 .. 

jımn harbtan öaceki teşkilatı ie4jt e 
dilmit olacaktır • 

8. Rolan K06sler öldü. 
Pariı, 31 (A.A.) - Almaa:ra. 

nm Pariı büyük elçisi K.oeıltıeı"~~ 
gün öğleden sonra ölmiiftür 
kaç gündür zatürreeden hatta J 
tıyordu. 

Cumur Batkanı öt·· 
alrr alm 



Paul Bourget 
Fransız akademisinin duvayeni o -

~ P ,-: ourget, aeksen iıçünı:iı yaşını 

'.t~ amlamadan bir hafta önce gözlerini 
rımdu. Milletinin minnet ve teessürüne 
tercuman olarak fransız gazetelerinde 
sıkan ve çıkmakta devam eden yıiınlar
!la yaııyı, sadece, archnda altmrıtan faz. 
1. emek yılı, ve yüze yaklaşan eser 
itırnkarak göçmü' bir ihtiyara kar,ı ıöe
ierilmesi adet haline gelmi§ bir saygı 
nişanesi telakki etmek büyük bir hata 
t lur. 

Paul Bourget'nin şahsında, hiç şuphe 

yok ki, yalnız Fransa d«;ğİI, fakat batün 

~ya, büyük ve kolay kolay unutulmı
'acak sanat ı:ıdamlarından birini kaybet
.iştir. 

Nankör 7.aman, hain a ... man, birçok 

tadlar gibi onu da, ihtiyarlık senele

,inde, büyük tirajlardan uzaklaştırmış, 

moda dışı etmiş o1abilir. Fakat bir varlı

iın kıymetini mihenge vurmalı için pek 
zahiri ve çoğun aldatıcı alametler olan ' 

~ gabi tezahürlere aldanmıyarak, hü
lıümlerini tesirsiz ve bitaraf, taıelemelı: 

iiıe-.ı:re, bu ölümden aonra onun kitabla
ır~ üzerine tekrar meral.la eiilecelı ol 

ki o bir .aıta .,,.....,...ir. 
erin çabuk seçen, lrolay 

._.___._..'bütün edebi moda1-ın iiıtünd., 
onu .. eseri, belki biraz fazla abuı Ye a
lır, fakat muhakkak ki bir uıta i,i ola
ftdıı J.almakta devam edecektir. 

Mekteb 11ralarında BaJzac'ın Pere 

Goriot sunu okurlıen IHrdenbire i~inden 

•rsıldığını duymut olan deJikanlı lcendi
aiıae edebiyat aşkını ilk a,ılamı~ olan bu 

en büyi.ik franıız romancııma lııarıı hay• 
.nnhk ve bağlılrğıns, 83 yıllık Ömri.inde 

'lhr gün olsun kaybetmedi. B \c'ın eko
lünde yetitmit olan Bourıet, eterlerin· 

tle onun tarzından ne kadar ayrddıy1&~ 

ıaıtasının hayat prensiplerine de o lıa • 

Ür candan bağlı kaldı. Onun, bu uzun 

ömür esnasında hiç sarsılmamq, menfa. 

.a ve kapriılerin icabiyle hiç deii•rne· 

.U4 olan içtimai ve siyui dÜlÜnceleri 

tk t.endj.sinde, büyük sanatkar yanında, 
ae kadar büyük bir seciye adamı mev

cud olrnu~ oldugunu İspat eder. 

Bourget muhafazakardı, ' gozlerini 

.-iı'etinin parlak ve yüksek mazisine çe

..iı:miş, bütün güzeJliklerin ve İyiliklerin 
• maziden geldiğine inanmış bir adam 
olarak, mazinin akidelerini benimsemiş
ti. &'ki, sonralan sanat sa.ha .. nda po

l'ülerliğini oldukça kaybetmiş olması da 
sörüş ve İnanışlarının bu eskiliğinden
dir. 

Fakat biz şimdi, her şeyden Önce bir 
,omancı olan bu kalem adamı Üzerinde 
Alüküm > ürütürken, onun ~iyui akidele. 

ırini e>'eri a'eyhine bir silah gibi kullan
ma} a kalkamayız. ııksi takdirde, böyle 

&ir a kın taassup bizi, hatta bİr Balzaı:· 
m bile kıymet ve ehemmiyetini inkara 
kıular götürebilir. 

Bourget, bütün ömrünce, kaxanılan 

ıöhretin, erişilen en yüksek mertebelerin 

phşma hevesinden hiç bir teY eksilteme
diği insana gÜzel bir örnek kaldı. tik ya· 

ııılarınr hazırlArlren, ustası Balzac gibi, 

alqaın saat sekizde yatarı>I- ..-;..hın saat 

"\Öp.., boya?' J gıd1arına güneşin ışık. 

filan önce siyah mürekkebini yaya. 

& ÇA maya başlamış, ihtiyar yaşında 
ile.. ı ~-- --mru:i~ma tan.ından sıhhati he· 

t •1lZ l dakarhk etmiş olsa blle an 
~ gırinciye .kadar, her giın 

.&eçere!. ım.ayyen sa~ ıfa· 

..... n ula vaz ·~· 

Trak ~aı1111 kalkıı1ma 
• projesi tanıaırn audı 

En nfak kısıııılarına 11.adar pHinlaştıı~ırnn kalknınıa 
' 

( Bıqı J. İnci ıayf ada) 

'kendhinden malUmat rica eden bir 
arkad•tımı:ı.a General Dirilr fUnları 

&Öylemiştir: 

'5ö')men İJJle,-i. 

"- Yüksek makamlarm ar:ı.ulariy
le çağTıldım. Birçok işlerimiz vardı 

ki, yazı ile bitirip başarmıya imkan 
yoktu. Gelir gelmez ilk işlerimiz ara
sında göçmenlerin son durumları ve 
alınacak yeni tedbirler icin Sıhat Ve
kaletimize raporları ı;undum. Birkaç 
kere toplan1ldr ve bu mühim mesele 
Üzerinde konuşuldu. Yapılacaklar he
men yapıldı, llerde yapılacaklar da 
planlaştınldr. Krthk bütün tedbirler 
Sıhat Vekaletince aldınldı. Diyebili
rim ki son yetiştirilen malzeme ile 
bütün evler örtülmüş ve bitirilmiş gi
bidir. Böylece ne açıkta ne de muhtaç 
kimı;e yoktur. 

Ci>çmenler miüıtulısil ı·n:.İyf'lf'. 

geôyor: 

Bazı muhtaçlara Sıhiye VelüJeti 
ve Kı:ı.ılay para yardmıı yaptığı gibi . 
diier ihtiyaçlannın temini için de e
mirler Yerildi. Yıllık yiyecekler ve e
kecek tohumlar t~zi edildi. Kalan 
küçük bir lııaım da ancak ilkb•har 
İçin bekleniyor. Kasabalarda yerle
ten san•tkarların muhtaç olanları

na sermaye •e ayniyat verildi. Mese· 
1&, ba.lıkçıJara baJrlc olta ve edevatı 
gibi teyler hep aynen ı;atın alınarak 

dağıtılmıştır. 

LIJ.000 f)ullulı:: 
Bu yıl ;tİraat iyi ve pek geniştir. 

Goçmenlere §imdiye kadar verilen 
lıay"Van ve pulluklarmdan baıka da
ha on bin pulluk ilkbahar ekimine ye· 
tittirllmek Üzere büyük fabrikalarla 
anlatma yapılıyor. Trakya için alma· 
calc tipler hazalanmııtır. ilkbaharda 
yeniden oküz ve ha.yYan almaralc b•· 
har nadasları yeti,tir-ileceklir. 

2000 arırlxı: 
Bu kere yeniden daha iki bin ara· 

ha içln Sıhiye Vekaleti mezuniyet 

verdi. Her tarafta aatmalınma hazır
lığı vudır. Bunların da tiplerini Ada-

pazar, Bura&, Biga, latrance gibi yer· 
terden İstedik. Göçmenlerin büyük 
b~ hay"Vanları için ilkbahara kad&T 
geçindirecek ot ve aaman abmnasmm 
Sıhiye Vekiletiac:e lrararlattmlmaaı 

dolayıtiyJe ha,-yanları •ilam bir hal
de muhafaza etnııiye imlran hasıl ol
du. Hiç bir göçmen hayvanına yiye-

tir. Sayısı ıe&ueni geçen eserleri bu J.e

•if ~'ma hayabnın parlak verimidir. 

.Esasen, eseri hey'"'tli bir hacme varan 
bütün büyük garb muharrirlerinde bu 

aynı çalı,ma tiryakiliğini hu1rnryor mu

yuz? 

Burjuva bir aileden, bir riyaziye h~ 

casının oğlu olarak dünyaya gehnit olan 

Boı.ırget, bütün bayabnc& müteva:ıı, gÜ· 

rültüden uzak bir hayat Y81ada. Kırk 

senedenberi akademinin uası idi ve ge

ne lurk. senedenberi, Paria'in kut ıeai 

ititilen aon yerlerinden biri olan Barbet· 
de Jouy sokağındaki sakin evinde mün. 

zevi bir hayat yaıadı. Büyük bir eaerc 
hasredilen ömrün ne kadar intizamlı, ne 
kadar gürültüsüz olma11 lazımgeldiğini 
Örnek hayatiyle ortaya koydu. Roman, 
piyes, tetkik, ıeyahat notları, makale, 
tenkid, bütün kalem sahalarında kudret 
ve kabiliyetini doğuıtan aldığı iıtidad 

kadar bu bdonax çalıfrna hevesine borç· 
ludur, diyebiliriz. 

Edmond Jalou:ıı: ölümü hakkında yu:
dığı son yazısında diyor lci: '"Pek a:ı. a
dam Paul Bourget kadar mütevazı ve 

münezvi yaşamıştır. Salon adamlarını 

tasvir ettiği için monden diye vasıflan. 

dırılan bu muharl'ir, yıllardanberi dı§a· 

rı çıkmıyan ve verimli bir inzivaya çe
kilmiş olan yorolmaz bir emekçiydi. Küf. 

tur kelimesi onun nazarında en tam ma• 
nasını almııh. Zamanmuzın bu en biİ· 

~ ük romaMJsı, aynı zamanda insan ~ 
yatiyle lllUDMebetİ .... her teYfJ kartı 
&lilta duyan ı.ir ib.ndi.'' 

Y • .N 

ı:ek bulmak ıçın sıkıntı çekmiyecek
tir. 

l O. 00() eo 

Gelecek yıl en az on bin ev yeniden 
yapılacaktır. Bunların kiremidi, lte
reııtesi, küçük bir menteşe çivisine ka
dar planlaştrrılmış olup birkaç gun 
sonra Trakyanın na fra mü~a virleriy

le mimadarı, Sıhdt Vekalet.inin fen 
kurulu ile birleşerek Trakyanın ,.e 

köy 1ünün ihtiyaı:ına uygull, pratik ve 
kullanışlı ev tiplerini tesbit edecektir. 

Şimdiden bütün Trakyada hazırlık 

için emirler verile~ektir. Vekaletin 
parası ve tahsisatı vardır. Şimdi yapı-

lRcak olan evler gelmiş olanların ta 
mamiyle, içinde iyi bir hayat ''e fe

rahça yaşıyabilecekleri kadardır. 

Devlet yeniden göçmen getirtmiy(! 
karRr \'erirse geleceklerin mikdarına 

('Öre yeni yapılar plan içine gireceH:
tir. Yalnız 50 milyon kiremide ıhti

yaç vardır ki, bunların hemen en ço· 
ğu kendi bölgelerinde yapıfacak ve 
sağlamlığı, teknik şartlar1 haiz olma
sr ıııkı bir kontroldan geçirilecektir. 
Her vilayet ve kaza kendi üstüne al
dıkları kiremid işini bildirmişlerdir. 

Bunların bir kıamı da vakti gelince 

MarsHya benzeri kiremid olab;Jecek
tir. Kereste işi de ciddi ve şaşmıyan 
emniyetli bir hesab ile düşünülmüf 
ve yüksek vekaletçe tesbit olunmak
tadır. 

Göc,.·mc11lt•ri ıo,,ruk .~olıibi )'UJJ· 

nwlr.: 
Arazinin göçmenlere tevzii ,..e ta

pulanmaları m, işler arasındadır. Bu 
hareket başlamıştır. ~ncak göçme· 
nin emniyet1e ve pürüuü2 olarak ta

puya aahib olmur için devletçe yeni 
kanun hazırlıkları va.rdır. 

1'rcılı·yfl·tl1ı ... ağ/ıh: 
Sağlık durumu İyi ve ncrma.ldir. 

gelecek baharda genit ölçüde ve bir
çok yerlerde sıtma mücadeleııi yapı
lacağı gibi kurutulacak bataklıkların 

planları hazırlanmıştır. Baharda sıt· 

ma. mücadelesi ile beraber bataklık· 
larr kurutma. işine de batlanacaktır. 
Sıhiye Vekaleti bütün Trakyanın en 
küçük köyüne kadar fiş uaulünü tat· 
bik ederek sağlam bir istatistigi, mü
fettişlerine ve ge:ı.ici doktorlarma ver· 
mi, olup kısa bir zamanda yapılma· 
sı Jazım olan itler ve tedbirler oldu
ğu gibi görünecek tir. 

Ziruaı: 
Ekim itleri de sonbahar ve ilkba

hara. göre gene fiş uıulüne bağlanmıt· 
tır. En küçük köyde dahi sağlam ve 
yanlışsız bir rakam almabilmek için 
şimdiden fitler dağıblmışt.ır. l&ü ekim 
mevsimi arasındaki farkı doiru ola· 
rak verecek olan fişlerin üzerinde 
tam bir has.~asiyetle taıınifter yapıl
maktadır . 

'l'anuımlaıum lwJrv ue köy l>ü
rol.arı: 

Trakya. Umum Müfeui,liğinin can· 
lı ve pratik bir kadrosu aon günlerde 
Kamutayda k~bu) büyuruldu. Bunun· 
la büyiik eksiğimiz olan ekonomi. ta· 
rım, baytar ve kültür mÜfavirlikleri· 

mi2 kuruldu. Kadromuzun hususiyet· 
!erinden biri de cumuriyetimizin köy
lü üzerindeki hassasiyetinin ifadesi o· 
lan köy bürolarının kadromuza. ek
lenmesidir. Bazı eksik tarafları ol
makla beraber İzmir \•İfa.yetinde.ki 
köycülük kurumu ve bu te~kkülün 

kalkınma ü::ıerinde aldığı verimli 
neticeler, bizim için sağlam ve prat•k 
ôrnekler olmuıtur. l:uniri gÖ% önüne 
alarak ve. Trakyanm seviyesini de J.;. 
§Ünerek derecelere bölünmÜ§, Jwum
lara aynlmı~tır. Uzun yıllar için ge· 
ni bir program yapılacak ve devlet 
ı;arlığının temeli olan köylüyü büyük 

reiimin isteiine göre yavaş ) aıla§ he. 
dele doğru Jij,.üterek t§ıklı, bayındır~ 
kültürlit,.576 • rerrevm ıcfrıe al-,, "' 
mt. 124.899 ,, 20.f.1\fei, bütün 
tarl 5.939 fı 15.000 n 
,,," .. 15.145 ı. 10.000 

" 
~ 

fi ~nmışJ.ardır, 

ve "" 
#llİM' 

ile ı.e derin bir aşkla çcılt~mcıktacfo·. 

Trcıky11mn. bütün lJİla)etlerin.de 

köy büroları olacak ı'e l 200 köyun 
hang;leritıde okul ve Ögretmetı 1 0 ,,4 

oralarda mutlaka köy okuma odası. 

açılacahtır. Trakya köylerinde sağhk, 
kültür, ziraat, ekonomi kı~ımlarr gÖ5-

teritmek iizere bir film makinuı si
pari' edilmiştir Bu makina Edirne 
Halkevi nıtmırıa gelecek, müsaid me"· 
simlerde ırıütehassrslarla bidil-te köy
lere götürülecektir. Vekil !etlerin ha
zırladığı filmlerden ıstıfade edılect-k
tir. 

I' P. ·'"" ; r~m k : 
Traky11-nın peynirciliğine 100 bjn 

liralrk ~redi verilmiştir. Bunlar'ın 

mandır\Jarı Sıhiye Vf'kaletinin bir ta
limatın~ ba~lı ve tekniğe uygun ola

rak yapılrnı§ ıslah edilmektedir. M;ı.

liyeti ııc:u:ılatmak \•e nefis pe~ nirl.:ri
mi:ıİ kıymetlendirmek ıçin iktisadi 
tedbirler yÜ\uıek vekaletlerce <hi•Ü
nijtmü' ve dıişünülmektedir. 

Kozu ı:u ipt>h·çilil•: 

.Koz\ >1e İpekçilik İf)erincle ö:ıenlf'? 

çalaşıhy0t-. Şur-aarnı kaydedeyiırı ki bü
yük Baı•ekilimiz koza ve iPekçiHk 
noktasQl•a ayrıca hauasiyet goattt· 
ll'lişlerdir. Zirut Bankamrıı peyııircİ· 
lere ol dugu gibi koza fırmlaı-ma ve 

ihnalt lrıkkin•larrnm krecfüerini ,,er· 
miş olup ilkbaharda bunlar b~,tan· 

ba~a Y•pılacaktır. 

lluyı·mı tt• ;irii11lf!rİ11 ı ... /al11: 

Buğhy tohumlarının ıılah ve u· 
retme ~ftliği, hoz.uk ha.kari haV"an• 
ların r!~ ve Üreme hizmetinr • ~dan 
inanlı çltliği ve bu çiftliktE-k~ ~mum 
müfettiiiğin aygrr deposunun g~nİ!I• 
lemesi 'rakyarıın tarımr için en , e· 
rimli bi yoldur. 936 yılın-uı bu ba• 
kımdanverimli olacağını lcolayca .ın~· 
lıyabi]irz, 

Ayrıa dört vilayetin huauai ıcfare 
ve köy >üdcelerine konmut olan pl!L· 
ralarla u., merkeb, aygır ,,e Ple,rne 
ırlıı 3il:ı datnızlıldarın dıt memleket· 
lerden etirtilm.si kararlaşnn~ v~ bli
nun içi takas İtlerine bafvuruh,uq· 
tur. 

1'ro#ryı' nı11 uitu,;fonmmu: 

Git"çe arta1>. ha.yvanatının gıda
sı i.;in>ilhassa ot, yonc:a, sudan Ç&· 

yırı yeftirilmeıi v~ bunlum kuruiu· 
larak üçük makinaJarl«ı balya. h&li
ne getme gibi, Yetil yurdun. bir pli· 
n1 müf.a&aıslar tArafından ba2rrJaın. 

mıt ve,ekalete &unu.lmuttu.r. 

AJ.ltmı k,edı l•(JııM,>t T';(lfiji: 

z;,·~•t Bm-.ıhı~s.1 IU:uu;un D•re .. t.Ortii 
ğl1I Mfe yapı~ Lırılc.ı~nıtıcla Tra.ln ad 

yen!c'tal 60 taJ"J«": rlnı1 kr~di lroo;tta· 
tifiıain açılına emrı ııll1l:tllJ.f ve valilik

lttle Zirıııa~ b.llnı. .. ,,.-.~cı. bildirilmiştir. 
)~m ~anun eylemim ~olı )rhinde ""* 
kcoopenıtife Jını~ Ç4ırt an da pek 86• 

de ve: ucu:ı oloı:ıgı.nıdmı kısa zaman 
d tranlaırın c1ıı oçrfoc.ıığı "e muvak 
kat ma.kbuzfo,. km lii para&ınm Lı· 
rae banka8ır.:ıdıı t:m nt~te hnıp ılk. 
OdUıtıroa Lekeım:r.ııüUtı .tı11,...ı:·ltde eçıle
c~ 1 ı,-,e innnıvor.ı.ı:r.n 

l'ditne ıle ku ıeır.tı<ınu.iiİi 11· iı<:u.(
~orı: 

Laı.nede <utnw •)ıt t kız en lHusu 

"« a .. ~-:ım lıuu·rılao nçrlmak için Kül~ 
rüıır IRaaanırm:. 4'1 Mi•ıiik alika.;ı ve 

bUna aid binalar temi1 olunmu"t~ •• 
Or- ~a "ekaJt-t ~M: l, it rnüken mel 
b.ı· kadro g ıı:ıde:ı-:ı:t.1-t'V\ uzerleo:rınc al
rrr.ı tir. O a.Jııt~ hnnu1 tıız de ha:ıırla
oıır-ırnu.ı yap c i.ıi'!~:?. 1 uuca'nın taı:tığı 
zaman baı.bgı EdhırAttd..Jııi mabaJleler 

' Kı:ı:ılayrn yardır.nrıiyJ~ yuhan aemlle· 

nı ç•karılacakur. BunurJ etüdleTi bat· 
mİ•tır •e ıstunlak ıeın~ b•fl•nılmıe
tJr. 

E:Girncn•• buy"Ult. ıat'"a;von bi1ta1tın111' 
hanen a..mam•arıınneı, Bayındlrltk 
Bailanbğı yüJuelt nıııkamınca ""'rk 

dnııasryollar~ kth.\n eıı "ı-t ıım•r verilmİf· 
ı~r. B uıstasyor.ııı.ını .a.çılma.iyle 11ehır 
yıe:ıü bir ınkl§~:f h~:ı. alını~ olacaktır, 
B~tııırJbul • 8 l•.nı:. ıtu.Ti:Lm sosy~ıesr 
t,üyük bir d~onc mn yv1&ıı olarak de· 

vaı:r. E:tmeltt 1 r E ı u. u:rerınde bu· 

.viABeırimi:ı: h sıyt t gosteriyor. E
c:lin:ıt"l •t:hP'lfll~I "VIJ c.H<.l.ımberı yaprlartı 
tı.antaıu bitıruflU' Eı:ıı;lu:J'l İmar bolge· 

ı~n uz~rmd Hud :ıtnpılmaktadrr. 
Eıı.ı.11laıruıı pro .. e!~n y. hında alak.adaJ" 
mı.ı!l«.ıu~rJlar& ~· rıul ',aj~tAr. 

Trııkyanıırı t·aıı c.:ımb bir korı.<oene 
Ytırı E.dirn~dPJ:. Ondu l•ÜyÜk paralu 
&ıırfiylE yepılmıt Vf bütün düzeni ye· 
rnıııcl'f bir febnl h '<f.ı.ıu a. idare b.ık,.. 
mıımıclnn ba.ı • ~rıı r..ilJ:~ lı: ~.r .co~tert>n bu 
fatır.ika bugİ.lr.ı dwnı11.11'ltur. Fakat §Ük· 
lfanja öğr~nd•btnt gör~ oaiımüzdeld 

ay R.çmde :vüiıeeL. •iw, umi bakanımı~ 

.ı:ll!r.ı l:ıa.awla~ba a d.ı: gu be~ yıllık 

fll&ur.ıomi planınu İt;ınt alınması hak· 
lrnr:ıilalııi riceiill!m1 l.•lltıul buyurulmut

tw. 811 taild.ar~,. c~nh ve bilhaSMt. 

GÖ1>en evleri için tam 150 biıı 

meyva ve meyva.sız fidan baur oiup 

E.i101P.1oımi Bel i;nl:lgJL'tıAT demir df'atelır·· 
~e~yle, fU~i&ıı. bin U: El'I'~ ile T raky" 
BÇlf.l ıç.t>lt ve-ınll!r.t:i -okı-cı.ı.i! ve dış piyasa• 

· Cfıı tııatulac:a9«t Edim~J".ıfo tomates4 

şimcll ! ilk.baharda hun•ar yerliytıri· 
ne ve~cektir ve iyi ambalaj of una.
caktırHer ev ıo.ıs ağa dikeceği 

gibi alla fidanlarL ''erilecelr "Ye •)· 
ruı:ı. ıutun belediyeler irili ufal.
h fida1klar açacağı gibi Edirne m~r

kezinc ve nümune aid çiftliklerinde 
milyol\rca dut ve badem yetİft.İ.ırmek 
i~in §İtliden hazrrhğa.. batlanmı§trır. 
Ve vilaetlerle belediye büdcefHi )&• 

pılırkebunlara Yer veri1ect'ktir. Bü. 
tün buarı bir dÜ:ten altrnda tu.tmak 
için yiiek tahsil görmü§ birkaç ,t'f'.Dc 

bu işe emur edilecektir. 

K tw11 fi:'' balt J;: 

Deın;ollarının tanfeleri Üurinde 
kö liif\ ve Üretmenin lehine olal:"ak 
ban t~irler alınmış ve bilhassa mil
yonlar nefis kaVUnlar yeti,tir~n. U· 
:zunköıı bölgesinde bu ;,ın teşk;lat• 
landrrıta~ı ve Mar-rnara'daki bahk

çılrlc kı;erve ve Rtdal) a fabrike..61• 
nrn ekomik bir de~teğ~ kavu~rnası 
prograa girmiştir. 

4ru·ıll Uıqmıcılk. ı.mul.·(uluk: 

Zirt Vekaleti Programı \•e ko\ 
~ervetiakımından çok mühim o!cıı~ 
bu üç~ Üzerinde Trahamn mü pet 
bir gid vardrr. HareJr ti ınırlaı:ıdıır
mak votanJaştırmak içi.o. müteha.s· 
s slar l plan ha:zırlam. kla meğg111ft~ 

T t8Pt ~ _ 
fusca zay1at besh~olere 2ıra

irnaı~ VE'FllrnE -

dctedi .. 

, btı:7.eiy~si "'"' bo ı:r~·~/VU~ bu fabrika
nm w1.1l:bgı11e. b~~lıcn tıflrtnayedir. Bu· 
r.ıwr.ı ~i~i Mııırttı~u·v.'dalı;~ balıkçdık ha· 
re ~umz de d<l!vkti!.l büyük progra. 
m. L'lf'll~~nda ~· 1.11.nc~~tır. 

==========--- ~ 

Ça \,ol ~uddelerindt-
grıt r a deno - Caff!-

Kamutay Dahib'c S 
(uma lJUnÜ saat 10 . ezer.) 
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6 Üzum, ıncır pıya a ın n tek 

r •rt ıçın Tarıı tnueHese ı kuruldu 
1 lran Dıt bakanı K zımı Han 

tanbula eldi. 
9 fenerbnhc;.e Türkiye ş mpiyo· 

nu oldu. 
10 lzmır kuı tuhışunu sevinçle 

kutl dı. • 
Ankara - Zon uldak telefonu 

açıldı. 

l l Suel uçaklarımızın Türkiye 

turu başl dı. 

12 Bursa kurtuluş yılını kutla-

iı. 

16 Kayseri kombinası açıldı. 
20 - Ali Çetinkayn doğu gezisin

den dondü. 
21 - Dost yunan filosu lstanbul~ 

eldi. 
ilk antrasitimiz çıktı. 

- Balkan olimpiy dları başladı. 
23 Atatürk Ankaraya döndü. 
25 Romanya ve Yunanistnnla 

tecim anlaşmamız imzalandı. 
26 - Receb Peker Avrupadan 

döndü. 
- Dil bayramı kutlandı. 

- Dil kılavuzu piyasaya çıktı. 

lf liı~·~riıı / 93.) 
l - Kamutay bugün yıl7. sonunun 

ilk toplantısını yaptı. 

6 lstanbulun kurtuluş günü kut· 

tandı. 

10 - Fındık kongresi Ankarada 

toplandı. 

16 - Fırka grupu bina, erazi, sa· 

yım, vergilerinde tenzilatı kabul etti. 

18 - Sovyet sporcuları Ankaraya 

reldiler. 

19 - Atatürke yapılmak İstenen 

komplo meydana çıkarıldı. 

20 - Umumi nüfuı sayımı yapıl· 

dı. 

22 - Komploya kartı Ankaradl\ 

n1iting yapıldı. 

- Alman büyük elçisi geldi. 

24 - Uraylar kurultayı açıldı. 

25 - Nüfusumuz belli oldu. 

- ı~mak - Filyos hattı bitti. 

29 - 30 - Büyük bayram, cumuri. 

retın on üçüncü yıldönümü yurdun 
her köıesinde eui:t gÖ8terilerle kut

l•nmı4br. 

Soulc~rirı 19:$ .} 

- Ankarada gaz maskesi fabı·i

kası açıldı. 

2 - Kamutay beşinci devre çalıı

malarına başladı. Atatürk açış söyle 

vini verdi. 

3 fnönü ordu müsabakalarında 

kaz.anan subaylarımıza mükafatları

nı dağıttı. 

10 - Hükumet kömür fiatlarını 

mdirdi. 

13 - Kömür yolu açıldı. 

lnebolu vapuru iz.mir önlerind~ 

battı. 

19 - Kamutay, iskan kanununu 

kabul etti. 

- Celal Sahir öldü. 

22 - Bakır yolu bugün açıldı. 

27 - Üç fabrika Açıldı, ikisinin 

temeli atıldı. 

ll.·J,·iiıw11 /9J.} 

5 lıtanbulda şiddetli bir lodos 

epey zarar verdi 

7 - Kamutay oçmenlere ve çıft 
iy.- 2 milyon yüz. elli bin liratık bug

day dağıtılmasına karar verdi. 

Ba§bakan lnönü buaün Anka· 

raya döndü. 

10 - Celal Bayar Zonguldak an· 

trAsit fabrik~sını açtı. 

- Artırma ve yerli malı haftası 

fnônünün bir söylevi ile ba§ladı. 

14 - Necib Aaım Yauksız öldü. 

16 - Artırma haftası dolayısiyle 

Milli Hakimiyet meyd.ftmda bir mİ · 

ting yapıldı. 

20 - Artırma ve yerli malı hafta

sı hütün yurdda kutlanarak kapandı. 

23 - Kamutay eraz.İ ve bina veı -

ıılerini hususi idarelere bıraktı ve bi
na vergilerini İndirdi. 

- Bütün memlekette Kubilay gu
uu yapıldı. 

26 Kamutay hava müdafa.tı:ım• 
21,.:i milyon lira verdi. Hava kuv\•ct
lerine yardım vergisi kabul edildi. 

Tunc~li vilayeti kuruldu. 

r n " 
27 - Atatürkün Ankaraya ayak 

n tI 'hastı •ı aünün 
kto lı.ndı. 

Ek ı 
ılttn4 

ktır 

on altıncı 

ncı scıyt 

yıl dönümü 

ULUS 

- 11EMLEKE11 
DIŞINDA 

• .,,,1,,;,,,,11 i<J:::; 

1 - Prens Dognl donclnm amir ,ı -
e ord.ı generalligine H' h l\'a m.ıı e-

"inc terfi ctıniştiı. 
'_ 1 ngiliz ınuzcsi yu.zbin İn ·ilı,. li. 

r! mukabili Çin ve Uznkşcırkn 11.id bu 

kolleksiyonlar satın Rlıflışhr. 
.._ Son ingi 1iz kıtası Sar"dan l·ekil 

a-. 

'- .Arnavudlukta kaı·ı!iıldık çıkmış • 

t .. • 
:! _ l tal yan <ukerlerinin lıabeş top-

rJıl~ına girmesinden dolayı h beşler 

il ler cemiyetine başvurınuşl ırdıı· 
8 _ Meşh..ır j 11giliz .. timi Sir Alfred 

f:vllİııg öimüştuı. 
9 .._ 932 de fransa ile yapılan Suri-

e eııılak anlaşması altı ay u;r.atılmı ş tıı 

...... 1 ngilter..: • HindiııtRn ,uılaşması 

~zıJanmıştıı. 
11 _ Milletler Cemiyeti konseyi B. 

evfi~ Rüştü Aras'ın reisliği altındıı 

P 1atıınııttıı. 
l~ _ Milletler Cemiyeti konseyi Sar 

eselcai ile meşgul olmuştur • 
13 _ Milletler Cemiyeti konseyi Sar 

lkıl\a bir beyanname neşretmiştır. 

- Saı plebisiti sukünla bitmiştir. 
~ıılkın YÜ.t:de 90,08 i Ahnanyaytt re) 

erıniıtir. 

1€ .._ General Do Bono Eritre ve So 

:tli YIİce komiserliğine tayin edilmiştir. 
ı 7 .._ Milletler Cemiyeti bugün Sa • 

11" Alıtıanya ile birleştirilmesini kes _ 

ııren költarını verıni~tir. 
Hl .._ Milleteı Cen1iyeti konseyi Saı·. 

~ki kuvvetlerin 1 ~ubatta çckilnıe:1iı•c 

~,.raı Vtrnliştiı, 

20 - Her iki tıtraf doğrudan doı":ru. 
;P- göriiıeccklerini bildirdikleri'l<leıı ınil
ıetleı cemiyeti konseyi İtalyan - habc 

1olaşml~lığının tetkikini tecil etmiştir. 
21 ...... Milletle• Cemiyeti konseyi 

~ Üncü toplanın" devresini bitirmiştir. 
22 -.. Hindistan kanunu esasiıiniıı 

,Jtlaka ~d kırnunu bugün neşı·olun _ 
ı0uştur. 

- 8'.tsıu-istıanda Y orgiyef kabinesi 

ıttif~ et\iştİI". Yeni kabineyi Ceneral 

tlateı k'ı-ınuştur . 
23 - ltalya hükümeti Kalimnoh llda · 

ıın~ ör:~ idare ilan etıniıttiı . 

2i -Yabl\ncı erkekle evlenrni~ al • 

111an kad'ııınır. kocasından ho~anına hak 

jıını tanıt,n biı kanun neşredilmiştiı. 

3 - lııgiıtcrc ile Franıı.a Arasındaki 
ıtnta~rna ıondrada iın1:alanrnı~tıı· . 

İ - Snvyetleı kongresi Moskovad.c 

toplanmiflı1 • 

- YulQ~lavya ıııebuıılıu meclisi da. 
ıılınıştıı . 

- B. titule,ko B"lkan ıuıtarıtı rei~

ıigınt: s.eÇilruiştir . 

lO - l:ludud hadişelerinden dolayı 
;\dİsabab<t ilaki ftalya sefiri Habeşista.ıı 
prol~atcı eljniştiı. 

13 - l\beş hükürrıl!li son hadise • 
ıerden ltal,a'nın mesul olduguna dı.ir 

bıı bey!'n"\nu: ne l'Ctınİştiı . 

14 - J\ıe.-ikada J.İnclbergin çocu -

ğunu kaçırl\ıı Hauptman'i JUri heyet• o. 
ıüını: ınahk'ın etmi:ttir. 

17 - 8 yük fatİ•t kurulunda B. 

rJusolini 4~ kal"a söınleklinin Afri

ka)'" gitme' haı:ır olduğunu bildirmiş· 
tiı . 

Hı - c,eral l(.armona tckı·ar Por

tekiz cunıur reisliğine seçilınittir . 

28 - S taınıunen Alrnanyaya tcs. 
tir11 edilmişt~ . 

Mart 1 <J:ı.) 

2 - Yul\nistaıı'da Salıunin ter•a -
"esinde biı ı81an oJırıuıtur. 

3 - Yunaıı ;ıııileri Giridde v.aliyi tev
tıil etmiıterdit. 

- Siyaın ~ıralı tıahtmndan İndiril • 
.,ıittir . 

5 - Mac.at ıneı,u•l•ı meclisi (eshe -
dilınittiı. 

6 - Tahtıtıdan indirilen kıratın ye. 

;eni prenı An'-1\da Siyam kıralı ilanı 0 • 

lunııtuştur. 

1 - Trakh'da türk askeri t.ahşidatı 
hakkinda Bulg"tiıtan rııuı·ahhası Antu

~a11ot milletler Cemiyeti umurnj katibi • 

ne bir muhtıra vermiıtir. Antonofun bu 

teıebbüsü hük~ll\elin habe~i olmadan 

yaptıcı anlaşıllllıt ve ).\ntonof va~ifesin. 
dan gen çağırıll"ılııtır. 

10 - Veni~01 Ciridin iatildi.lini 
ili" etmiştir. 

12 -· Yun ın hukuıncti hutun M ke . 

dony.:ıda asileri tedıp etmiştiı. Vcni1:e -

los A' erofla Cinde kııçmıştır. 1 syan 

cd •n donnnma teslim olrn~ştuı. 
15 - Habcşıstan, ltalya ile olcın an

ı.,şnıazlıgın hallini ınılletler cemiyetine 

vermiştiı. 

16 - Alını nya. Versny muahedesi 

hılatına askeri hava teşkilatı yapacağını 

bildirmiştiı . 

Si 

21 - Alınanyanın Versay muahede. 

hilahna silahlanması Frıınsa'yı mil -

letleı cemiyetine başvurdurmuştuı. 

- 1 tnly .. cin 5ilahlanm10 teşcbbi.ısÜn· 

den dolayı Almanyayı protesto etmiştir. 

27 - Çinde H.ıvang - hu nehri taş • 

nu{ Oll binlercc itişi boğulmuştur. 

2e - Lehistan kabinesi istifo et -

miştir. B. Slavck yeni kabineyı kurınag .ı 

memur cdilmiştiı. 
- B. Eden, B. Litvınofla goruşınek 

ıçın Moskovaya gitmiştir . 

1\ İMlll / 9~L) 
5 - Almanyacla butün kiliseleı·in 

tahsisatı kaldırılmıştır. 

10 - Almanya ile Sovyct Rusya 

arasında bir ticaret mukCtvelesi İm· 

zalanmıştır. 

l 1 - Dört ene süren bir diktator• 

lüktcn sonra Brezilyada meşı·uti id 

re ilan edilmiştir. 
15 - Milletler cemiyetinin 85 İn· 

ci konııeyi B. Tevfik Rüştiı Arasın 

başkanlıgında toplanarak İtalyan -

lı.ıbeş .rnl.ışmazlığını tetkik etmiştir. 
16 - llalkan <tnl nlı ve küçuk an

tant da;ıni konseyleri Bulgnri:.tan ve 

Avuı;turyanın silahlannı;ı ,,.tt_orneleri 

h.tkkında "orüşmüşlerdiı. 

17 - Milletleı ccınİycti konseyi 

Alınanyannı :.ilahsızlanma ı lı kkın· 

ela konuşmuştur. 
19 - Bulgaristan Zlatef kabinesı 

iı;tılı• etmiştiı . 
20 - Milletler t:eıııiyeti konseyi 

toplanarak Alınanyanın silahlanma 

ltııkkındaki ııota~ını 

miştir. 

nıiı:.r.akerc et -

22 - Yeni bulgıo· kabincsinı fo· 
~cf kurmuştur. 

Uuyı,, / 1JJ.> 
2 - Fnrn:.a - Sovyetler birliği ara· 

• ındn kaı· ·ılıklı y .. ı·dım p.,ktı imz:a· 

l.ınınıı.tıı. 

7 - Mu.solini iıç fırkanın seier e 

,!ilme ıni enırelıniştıı·. 
10 - Sovyet . tratosfer h.-lonu ~ıo 

bin metreye yıik~lmiştır. B.tloncla 

kimse yoktu . 
11 - Balkan antantı konfer0tnsı 

th" lu·eşte • tu11lanmıştır. 
1 :~ - Mareşal Pilsudl\kİ (,t,uüştür. 
15 - B. Laval Moskovaya :i<ler•·k 

.Sovyet Lüyiikleriyle konu ,nuştuı · 
18 - Büyük Sovyet tayyllı·esi Mal. 

,iın Corki Moı>kovada cliişcı-ek l"'l'Çc\ 

lanııllŞlff. 

19 _ Meşhur İııgili:z n .•5U!lll Lav· 

rcns olmiıştür. 
22 - Almanyada ın~cburi •'llkcr· 

lik kllnunu çıkmı tır. 

27 - Aınerıkatlaki yi.ıce nıahkenıP 
N.R.A nın kanunu esaı;İye uycun ol

maclığını hildirmiştir. 

29 - Büyük fran••" gemİı;i "Nor . 

nuıncli" Amerikayı.t ilk seferini yap. 

nıak ii:ı:ere yola çıkntıştır. 

31 - Almanyada "'"sonluk t~şki· 
latı lağ veditmiştir. 

- Fran ız başbakanı Flanderı ıs· 

tifa etmiıtir. 

/ftt::;İrwı /');&:; 

i - Yeoi transı;ı; kabinc!lini B. Lwal 

kurmuştuı. 

- lngili:r basbakam B. Makdonald 

istita etmiştiı. 

- lngilteı·e kıralı 8. Baldvin'i kıt· 
bineyi kurman.a memuı etmiştiı • 

10 - Y unanistanda seçim ~İlmi, , 
hükümeı partisi kazanmıştır. 

18 - lrakta mecburi aııkerlik kanu. 

nu neşredilnıiştiı. 

20 - Yugo&lavyada 8. Yevtiç kP. • 

binesi istita etmi,tir • 

- Y-eni Yugoslavya kabinesirıi B. 
Stoyadinoviç kurmuştur . 

2S - Beynelmilel ticaret odaları 

kongresi Pariste toplanmıştır. 

1·e;11,,ıuz 19:1:; 
12 - halya'nın anlumazlığın halli 

için ileri sürdügü tekliAeri Habeıiıtan 
kabul etmerni!tir • 

19 - Mi~ette.- Cemiyeti 13 let" ko -

1 SONKANUN ıs:i6 ,. 

mit.:~i sulhu bo;1..ın devlet hakkında tal· 

bık edilecek ı:ccri tcdbırlcr hnkkmdakı 

raporunu vcrmİ tir . 
- Yun. nistanda Ç.ıldıwi lt.ıbinesı 

istifa etıniştır . 
21 - B. Çaldaris yeni yunan k.ıbi. 

nesini kurınnga memur cdılmıştiı. 

26 -- 1 tnlynn • habcş anlnşmM:lıgını 

tetkik için ınılletler cemiyeti konseyi iç· 

ıımaa çagırılınıştır • 

2 - Fı-.ın~a ile Türkiye arasında 

yeni bir ticaret anlaşması İmzalan

ınıştır. 

3 Milletler cemiyeti konseyi 

toplanmıştır. 

5 Gırıd adasında y enıden ka· 

rı~ıklıklar çıknıı~tır. 

14 Habeşi:1t. n ltalyanın mutc-

ırıadıyen askeı· sevkıyatı yapınnı;ırıı 

Milletler cemiyeti nezdinde proteslo 

tc-trniştir. 

16 - ltalyada kı.-nıı ııcfeı·beı·lı • i· 

tiın edilıniştıı·. 

- Arnavutlukta ısyan çıkını~ ordu 

nlufeltİsı ıtalyan ceneralı Gilarch ol· 

düriilmüştuı·. 

17 - ltalyan - habeş anlaşınazlıgı 

hakkında BB. Eden, Laval ve Atoi:r.i 

Pariste bir konferans halinde toplan· 

mı~tır. 

29 - Belçika kıraliçesi bir otomo

bil kazasında ölmiiş, kıral yaralan

mıştır. 

l~\lıi{ 193.> 
2 - Balkan antantı konferanıı 

lıalinde Belgradda toplandı. 
5 - Milletler cemiyeti konseyi İ· 

talyan - habeş anlaşmazlığı hakkında 
ıtcılyan meınorandomunu tkik et

ıniştir. 

8 - Beşler komitesi iki lardftan 

da bl\rışçıllık istemiştir. 

13 - Reşleı· komitesi raporunu 

Milletler e~miyeti konseyine veı·miş 

lir. Bu rapoı·a göre Milletler cemi

\etinİn kararına boyun eo:ğmiyene ce· 

:ta verilecektir. 

14 - Fransa ınilldler cemiyclı 

paktınfl ba<!lı kalacağını bıldirmiştir. 

18 - Musolini zecri tedbirler aley

lıinde bir nutuk vermiştir. 

22 - Beşler komitesinin t.-klifle

rini Habeşistan kabul etti. ltalya red · 

ılı•tti .• 

30 - Hnbe.şi:ıta1t .eft·rberlik ilan 

t.•tın i~t iı 

lll.-tf•,.;ri11 /9::5 
:\ - 1 talaynhu Erit.-e'de habe'! top -

r.ıkt,,, ına girdileı 

<I - 1 talyanlar Aılu:ıa ve Adigrad'ı 

''"" ı bardm ıa 11 c•U i leı . 
f'. - Harb ılıın olunmamsaına ı·ag _ 

ıııen ltalya kuvvctleı·i lıabeı. topraklaı ı -
11•1 ı,;irtlilcr 

lar. 

i - ltahanlar ı\,lua'yı aldılaı·. 

~ - ltalyanlaı ı\kl'>um'u ııldılaı 

11 - ltalyanlaı- Og. cicnde ıleı'livuı 

- 1illctleı Ccıııiyetindc delcgeleı -

ıirn ço •u lt.ılya'ya kflrşı nlınacak zecrı 

tedbirlere ıı:tirak t>d<:ccklcrini hıldirdi 1er 

- Yun<lnıo>t.ın'<l., (',.0,~ral Kondilı• 

kabincyı kurdu 

13 - Y unanıı.tan kn ıllıga clondu 

:.u - 1 ralya ... eeı·i tedbirleı e kar'' 
<hını,,, .. .- ı..,,.ırhınıyoı. 

~mt1c,..ri11 I 93.""; 
1 - lngiltcredt. seçim uıucadell!M 

başladı. 

6 - ltalyanlar llahr•-ıı tand,, U\ k.oL 

el arı Herliyorlaı. 

10 - ltalyanlaı M .ı,,,ııeyi aldılaı . 
13 - Kahirede karışıklıklar çıktı. 

15 - ltalya ~ecri ıedbı-ilerı ııı utc:. . 
t{• etti. 

16 - lngilteı·ede s~çimi hukumı:ı 

flartisi ka:ıandı. 

24 - Bulgar lı.abım!si çekildi. Yenı 

kabineyi B. Köıeivanot kurdu. 

26 - Yunan kıralı .ı\tina'ya döndu 

Kabine istifasını verdi. 

30 - Pariste Fransa ve 1 ngiltere 1'· 

raıında barış için bir formül ıtranması · 

na baıtlandı. 

llld>tirı1111 1 y;ı5 
4 - Petrol ambargosu konduğu 

takdirde Amerikadaki petrol şirket• 

leri Milletler cemiyetinin karaı·rnı ka

bul edeceklerini bildirdiler. 

3 - Almanya, sattığı mallara kar· 

!• alman parası kabul etmiyeceğinı 

bildirdi. 

Sovyet - Uruguay müna

sebetleri ve İzvestia 
Moskova, 31 (A.A) -· İzvesti a 

gazetesi. Urugua, hukumetinin, 
Sov) etler Birliği ile miinaseb{'tleri -
ni kesmek gıbi muhim ve mesuliJ t· 
li bir karar içın gösterdıgi sebeblerin 
tamamen uydum1a şeyler oldugunu 
kaydettikten sonr diyor ki: 

" Bu inkita Sovyetler Birliğinin 

ne pre.<ıtl)ıne, ne de menfaatlerine 

halel vermemektedir. Ancak bun • 

dan, bu hadisenin müsamaha ile mu 

talea edilebileceği manası çıkarılma

malıdır. Sıyasal munasebetlerin ke -
silmesi daima beynelmilel barışı bo
zan bir amildir ve sovyet hükümell 
buna karşı şiddetle mutehassistir 
Sovyetler Birliğiyle bir kere müna • 
sebatı kesen ve sonra bunu tekrar 
kum1ağa çalışan memleketler Sov ~ 
yet Birliğinin şiddetli mukavemetı 
ile karşılaşmışlardır. Sovyetler Birli
ği, böyle hareket etmekle yalnız 
beynelmilel barış menfaatleri .hak -
kındaki telakkilerine değil. c., •. -
manda Milletler Cemiyeti paktına 
da uygun hareket etmiştir. Urugu -
ay, Sovyetler Birliğiyle münasebatı 
lceserken, paktın l 2 İnci maddesini 
bozmuştur. Bu hususta milletler ö -
niinde izahat vermeye ve notasında 
alelacele ve ustalıksız bir surette 
izah ettiği sebebleri kon eyin tetki .. 
kine sunmaya mecbur olacaktır.,, 

Lindberg Li verpul' da 
Liverpul, 31 (A.A.) - Albay 

Lindberg, karısı ve küçük oglu ile 

birlikte buraya gelmiştir. Bur~ 

dan bilinmeyen bir istikamete ha
reket edecektir. 

Lıverpul, 31 (A.A.) - Amerikaa 

lmporter vapuru saat l J.JS de lima .. 

na girmiştir. Lindberg ile ailesinin m .. 

hafazası için alınan husuti polia ted-w 

birleri, tayyareciye yaklatmak imk& .. 
nını bırakamıyordu. Gazeteciler fır .• 
atı kaçırmamak için geceyi :rıhhmda 

geçjrmi§lerse de Lindbera'in eyahali 
sebeblen hakkmda hiç bir malümat 
elde edememişlerdir. Vapur yanaıbM 

ğı 2aman bütün gözlet· iskeleye te

veccüh etti. Once Lindberg, sonradam 

oğlunun elinden tutan karı ı gö:ıükt 
ve hemen otomobile girdiler. Gazete
cilerden hi«,· biri otomobilin nerey• 
gittiğini öğrenemedi 

Kiralık e\ 
Yeni!ehirde (Pafalar tepeai) D 

mir tepede kiralık mustakil dört oda.. 
t111nyo, elektrik ve suyu bulunan e"· 
kiretlıktır. Hakimiyeti Milliye meyda

nında kuyumcu Ba.y :Şerefe müraca-

at. 1-5785 

Z AY 1 

Urgüµ Şahinli Söveşe Jtöyü o

kulundan almış olduğum :şalıadc·t
namemi gaih ettim yt:nisini alar 
ccıgımdan eskisinin bukmü kalma
mıştır. 

Ankara Bayındırlık Bakadı

ğında Urgup Şahinli köyün..l .. n 
lttıih. 

l - 12 Al 

bunıbaı·dıman ettHer. rıci .aylad 
10 - Deniz konferansı 

açıldı. 

12 - Pariste B. L.aval ile 

cıı·aıunda kararla§an uzla ma 

lu ltatya ~e Habe§istana bildi 

13 - Habeşiı;tan uzla,.ma 
ı~ı ıni reddetti. 

- Mısırda 1923 l\nayasaaı i 

ılıtdı. 

14 - Paris uz1a~ına projes 

kında ln•;ilterede tenkıdler başlı 
Çekoslovakya cumur baı 

B. Muarik istifa etti. 

18 - Pariıı; barı§ teklifleri 

tere ve Fransa parlamentosunda 

detli tenkidlerle karşılandı. 

l 9 - Habt-.şistanda kanlı ınul 

beler oluyor. 

- B. Benes, Çekosi<.ıv.,ky .. " Ba4baka 
başkanı oldu. 

23 - lngilterc dıl\ bakc.nı B. Hor 

istifa etti. B. Eden clış bakanı oldu 

:29 - B. Laval lmbinesı 2'51 ro,y~ 

karşı 304 reyle itimad kRz •n<lı. 

- İngiltere - Almanya futbol ma- 1 

çında İngilizler 0-3 calip geldiler. 

30 - Habeıı hazırlıl ı ı -ıın tarn •

men bittiğini ve tanrı-uz• hn lı • ı •· 

IU'uu bildiriyorlar 7 - lta•yan tayyareleri Dessieyi 



ULUS 

1935 YILINDA NELER 
8iin ~t>CC S(UJl 12 tle geçmi.~e kllrışmı 1935 yılmdt1 memlel·eıimi::dt> rı• numılı•IN•timizin dışuıdu olup bitı•n hii:rli~eleri 
11lt!tme) i ft1y<ltılı pÖr<liilı· 

MEMLEKET iÇiNDE 
Sonkiınun 1935 

l - Eski Kültür bakam merhum 
Jtecati ~in bugün bir ihtifal yapıldı. 

2 - Yüksek miıdafaa meclisi son· 
tıahar toplantılarına başladı. 

- Atatürk fran Dıt bakanı Kazı· 
•İ Hanı kabul etti. 

4 - lstanbulda zelzele oldu. 
6 Erdek depremine ugrayanla· 

!fa f..121lay yardım etti. 

11 Memlekette muthiş M>guk-
~ar vardır. Karakosede hararet - 40 
'-atlar diışmüttür. 

12 - Atatürk bugün İtalyan elçt
.-i kabul etmit~ir. 

15 - lç Ye sağlılıı bakanhklan ta· 
a:hndıua zelzele mıntaka.sma gönde

·-~ liaeyetler Ankaraya dönmüşler .... 
16 - Sıvaıı - Erzurum demiryolu· 

_. iki milyon liralık ilk tertibi 
•-yyen müddeti içinde 
.. b ..... br. 

tamamen 

18 - Kı,.n gelmiş olmasına rag· 
__. l'ÖÇ.men akını devam etmektedir. 
~nlerin bütün istirahati temin 
HL"'bnittir. 

21 - Atatürk Başbakan lnönü ile 

't.ewalter l•tanbula gİtmİftİr. 
23 - lstanbul limanı için bir ıslah 

...-.ieai bazırlanmıştD'. 
24 - Trakya mıntakası valileri, u

~ müfettitin başkanlıimda topla.
:tuuak göçmen işlerıni gorüşmüflerdir. 

- Yılda bir Üzüm günü yapılma-
11mı Ekonomi bakanlığı muvafık gör

-.şriir. 

M - Bugim Ankarada "e yurdun 
kr tarafmda tayyare tehidleri ihtİ· 

lali yapıldı. 
29 - Ecnebi tirketleri şimdiye ka 

dw memleketimizden (2) milyon li-
•alık buğday almı1Jlardır. 

.~ub4ıı 1935 
1 - C.H.P. umumi reislik divanı 

Alatürlaün başkanhğmda toplanmıt 

•e Nayla• namzedlerini tesbit etmeye 
'-flamıtlardır. 

2 - Azhlır:lara menaub yurddaıla· 

.. da MJhl• ıaeçilmeııi kararlattml· ...,..... 
- Kültür balranhğı her mektepte 

'Witiipbane kunnağa karar vermiştir. 
- Yozgadda bir deprem olmu,tur. 
8 - Saylav seçi}nini memleketin 

kr tarafında C.H.P. namzedleri ka
...... .,tır. 

9 - Kayaeride Atatürk heykeli a
ıılntqtır. 

10- Henderik isimli bir Felemenk 
t.arb gemisi latanbula gelmittir. 

11 - BaJbakan lnönü beraberle· 
.nnde dıı "e iç işler bakanlarile C.H. 
J>. genel sekreteri B. Peker olduğu 
:..alde Ankaraya dönmÜflerdir. 

13 - laparta gülyağı fabrikasınm 

....-b tamamen bitmiftir. 
- lstanbul üniversitesine 2 mil

yer liralall bir teleskopun ahnması 

&el~~\. Yıla bırakılmlftlr. 
utun ~o. __ 

14 - Manisada 100 bm liraya çı
kacak hastahaneain temeli bugüa a· 
tılmışhr. 

17 - Şark vilayetlerimizde görül
memiı bir soğuk vardır. 

- Ereğli fabrikasının makineleri 
Hartman müessesesine ihale edilmiş· 
tir. 

18 - Kama.J Atatürk 
Antaly.aya gelmiştir. 

Alanyadan 

- Ekonomi bakanlığı kok fiatla· 
rını indirmiıtir. 

19 - Ankara yüksek ziraat ensti· 
tüsünde Ziraat müdürleri kursu açıl
mıştır. 

- Atatürk Eğe vapuruyla Antal
yadan ayrılmışt1r. 

22 - Halkevlerinin açılış rnerasİ· 

mi yurdda sevinçle kutlanmı§tır. 
- Ödemişliler orduya (2) uçak 

daha hediyeyi kararlaştırmışlardır. 
23 - Atatürk Ege vapuruyla Mar· 

marisi şereflendirmiştir. 
24 - Seyhan ve Ceyhan ırmakları 

taşmıştır. 

- Adanada, Samsunda ve Konya. 

da grip salg1DJ vardır. 
28 - Atatürk bugün saat 13 de la

tanbuldan Anlıaı-aya dönmüştür. 

Murt 19.15 
1 - atürk yeniden cumur reiıı-

liğine seçi mesi ı:lolayısiyle tebrikleri 

kabul ebniştir. 
S - C.H.P. Kamutay grupu top

lanmış ve encümenleri seçmi,tir. 
6 - Menderes taşmış ve bütün O· 

"ayı su kaplamışbr. 
8 - Kamutay bugünkü toplantı

sında ihtisas encümenlerini seçmittir. 
9 - Bugün Adapazaranda hafif 

bir :zelzele olmuştur. 
11 - Bugün Erzuruın kurtulutu

nun yddönümünü kutlaınıtbr. 
- Heyetimiz bugün ticaret mu

kavelesini görü,mek Üzere Almanya. 

ya gitmiştir. 
12 - Yusuf Akçora ölmüştür. 
19 - Belediyeler ba.nkası umum 

müdürü Muhtar Savut olmüştür. 

21 - Celal Bayar, Ankarada bu
lunan Sovyet mühendislerine bir zi

yafet vermiştir. 
22 -- Ankara hukuk fakültesi pro· 

fesörlerinden Veli Saltık ölmüştür. 
- Köylü bayramı Ankara ha!ke· 

vmde kutlanmıştır. 
23 - Bulgaristanın yeni Ankara 

elçisi B. Pavlof Anlıaraya gelmiştir. 
25 - Fransanm Suriye fevkalade 

komiseri Kont Dö Martel 

gelmiştir. 

26 - Kont Do Martel 

~etmi,tir. 

lstanhula 

An karaya 

27 - Atatürk Kont Dö Marteli, 
fransız elçisi- B. Kaınmerereri ve bul-. 
gar elçisi B. Pavlofu kabul etmiştir. 

0

28 - Diyanet i§leri tetkilatnııda 

çahtanlar bir tayyare almaya karar 
vermişlerdir. 

29 - Türk kooperatifçilik kuru-

mu yıllık toplantısını Ankarada yap· 
mıttır. 

'istm. 1935 
1 - Baymdırlık bakanlıgı Filyor. 

• Eı-eili, Burdur • Isparta luaımlana· 
da 42 kilometrelik kısmı münakasaya 
lcoydu. 

6 - Diyarbekirde Atatürk 
kutlanmııtrr. 

günü 

9 - Mimar Sinanın yıl dönümü mu· 
nasebetiyle bugün Ankara halkevin 
de bir toplantı yapılmıştır. 

- Atatürk C.H.P. dördnücu kurul-
tayının 4 mayısta toplanacağını bır 

bildiriğle bildirmiştir. 

- Aksarayda hafif bir deprem ol
muştur. 

11 - Urfanın kurtuluşunun on be 

~İnci yılı kutlanmıştır. 

12 - lstanbulda mılletler arası on 
ikinci feminizm kongresi açılmıştır. 

l 4 - Ankarada birkaç festival ve
recek olan So•yet elçiliğinde vermiş
terdir. 

17 - Sovyet rusyalı artistler ilk 
fe&ti-.allerini halkevinde •ermişlerdir. 
Halkevinde bir resim 8ergisi açılmıt
hr. 

21 - Sümerbank heyeti umumiye· 
sini teşkil eden büclce ve ilrh .. d lto
misyonlan toplanm11trr. 

- Boluda •iddetli .. İr fırtı.. el
mUfhlr. 

- Vekaletler arası turizm komis
yonu ilk toplantısını yapmıfbr. 

22 - ihtiyat mektebinden bu dev· 
rede mezun olanlar Tak5İmde bir ge
cid resmi yapmışlardır. 

23 - Kamutayın ilk toplantısının 
yıtdönümü ve çocuk bayramı olan 23 
nisan bütün memlekette kutlanmış

tır . 

- Türkkuşu uçucu Üyeleri bugün 
tayyare cemiyeti merkezinde toplan· 
mışlar ve Sovyet Rusyadan gelen lllÜ· 

tehas.sıslarla tanıtmışlardır. 

26 - Arsıulusal kadınlar. kongre
si namına 40 kitilik l>ir heyet bugün 
Ankaraya gelmittir. 

- Balllan antantı ekonomik kon· 
seyi azaları Ankaradan ayrılmstlar· 
dD". 

28 - Bugün Denizlide bir deprem 
olmUftur . 

·- Marat kurtwut harbmda ölen 
kahramanlar ıçin Marat belediyeai 
bir büyiik çqme yapbnDJfbr. 

29 - Cellad ıolünün lıurutuhna İ· 
~ine bugün batlanmışbr. 

JO - l:unir belediyesi atlı tram
vayları kaldırmtfbr. 

- Derioce ailoeunun i...-.. bitmit
tll-. 

- Sovyetli artistler lunire sitmit
lerdir. 

Mayıs 19.15 
1 - Karsta §İddetli bir deprem o&

mUJtur. Oç kiti ağır yaralıdır. Bi~ok 
evler yıkılmıtbr. 

- Aydın demiryolunun aatm alm· 
ınası bakkındak müzakereler netice

lenmiıtir. 

2 - Kars depremi Digor n 
merkezinde felaket teklini alm 
200 den fazla ölü, 500 den fada 
yaralı vardtr. 

- Türkkuşu kurumunun & 

bugün uçak alanında Atatürk 
nönünün hazır bulunmasiyle Y 

mı,tır. 

S - Kızılay Kan feli.ketzed eri· 
ne 20000 lira göndermiştir. 

7 - Dıt bakanı Aras Balkan -.ıat· 
ması dıt bakanları konseyinde ~urı· 
mak Üzere lstanbula gitmitti:-. 

- lzmirde bulunan Sovyetli ar· 
tistler lstanbula gelmişlerdir. 

9 - C. H. Partisi dördüncü biiyül< 
kurultayı bugün açılmıştır. 

10 - Türk kadınlar birliği laütiiıı 
gayelerinin gerçekleştiğini l<ıte~ 
kendi kendini kapamı§tJT. 

11 - Dün gece Malatyada hit deP· 
rem olmuştur. 

14 - Dil cemiyeti ga~etelet\mj;ıe 
beşer kelimelik listeler göndetmeyt 
bqlamıştır. 

- Atatürk Türkkuşunun uç~ ala• 

nını şereflendirmiştir. 
- C.H.P. büyük kurultayı yeni 

nizamname taslağını tasvib ebıliştir. 
16 - C.H.P. kurultayı lrlpanıf 

toplantısını yapmııbr. 

- Atatürk yeni Çin elçisini lıaW 

etnıiıtir. 

17 - Receb Peker C.H.P · -mumi 
... ıueterliğine aeçilmittİr· 

21 - Dördüncü teciın ve tMlüıtrf 
odaları genel kurultayı bug&p top• 
lanmıştrr. 

25 - Türk Hava kuruma altnıcı 
kurultayı fnönünün çok mü~;,n bit 
söyleviyle açrlmıfhr. 

- Basm kurultayı açılmıtur· lto
misyonlar çalrf111aya baılam.rdll". 

29 - Atatürk hava kurlJlltdll• on 
bin lira vererek hava tehlilcttini 'bi· 
tenlerin .,..ına geçmİfhr• 

Haziran 1935 
1 - On ikinci resiın .erria Anlra

rada açılınıftır. 
- Satm alman Aydın hatt..tJD ler• 

vialeri 1 hazirandan ih°b•"'1t d~let 
hesabme yaprlmalrtadrr. 

- Moslıo•a büyÜk elçisi Vasıf ç1• 

nar ölmüştür. 
4 - Türkiye . Büyük BritarıYa t~ 

cim anlaflll&•• imzala1111t1t&lt. 

- Atatürlr fstanbuldan .\•lıara1a 

döndü. 
7 - KeçibOrlu kükürt ı.brilau• 

itlemeye baılamıftır· 

l 1 - Saffet Arıkan Kiilti;r balta
nı olmuttur. 

14 - An.karada dil, t~ c:oiraf. 
ya fakültesi kurulması ve ıir•İ borç
larm taksitlendirilmesi "-'onlarını 
Kamutay kabul etmittir. 

- Şeker fiatları ucuzl~trr. 

1 7 - Memleketteki 4 telıer f-b

rikası birletınittir. 

21 - Yüksek uıüdafall ıoeclili ı. 
nönünün batkanlığınd• tOlllaJlllUtto-. 

25 - Moakova büyük elçiliiine 
Zekai Apaydın tayin edi~ıtir. 

. 27 ..._ RE-Ceb P~kn balyaya gi 
hr. 

29 - Batbalıan lnonüt beraberi 
dt Tevfik Rü,tii Aru olduju hald 
doğu itıerinde lnr tetkilı 8eyaha 
Y•Plllaalı üzere Anlra.-adam 
trr. 

Temmua 1935 
- Şart 5eyaluıt11mıe 

Di.)arbekıre varnuştu. 

- KabutaJ h lduır. m turk hayra 
gına geçtiği gun buyuk ,enlrklerl 
k utla.DDU§tır. 

7 - Avrupada bU"çok. mu ffakı 
yeder kazanan wvari zabıttenmi 
lstanbula. döıımil§lerdir. 

10 - Ekononu Bakanı Celal Ba. 
l ar bugün Çiçerin 'aıpuruyla Odeaa
ya hareket etnıİ§tir 

13 - Tiırk hava; kanunu 1$l&n· 
bu.l şuhe&i bayan~.ııı.ır kolu tarafında111 
hazırlanan miting bugün Takııimde 
yap1lllll§tar. 

15 - Atatürlt Buraayı ,ereflendir~ 
miflerdir. 

l 8 - Batbaka.n lnonii ve Dıt ba 
kaAl Araa Sovyet Enneniatanuıa ge-

çerelc: Sercl~ahat baraJmı tetkik et 
mitlerdir. A"'-m 'Sarıkaau dö .. 1 .. !_ fa ., 
11111§ erııur. 

24 - Loza. eulhwum Übzalanch 
pm IS inci~ Jrı.J+•~- .. 
tır. 

27 l>eri.ııced. bir pathama lıa· 
zatu olmuftur. 

29- A'n'Upada b~k müsabaka 
kıa.:nuıan suvari zabiderimize Ata 

tiiırk birer kot saati venmttir. 
30 - Bigada 130 ev ve dükkanm 

yanm.., ile neticde11;en bir yangın oJ.. 
muft.ur. 

31 - Ergani yolu bakır madenint: 
kadsır vannqtır. 

- Bayın........_ balııanı Çetin A 16 
Kay• Cecln lıöp,;Uiinii açmıthr. 

..4ğusıos l 935 
11 - ÇanaldıalE barbm•n yıldö-

nüDlU kutlannuıtır. 
20 - lllr iizüm, incir mahııuhi lz. 

mir borsa1111a gelmıttir. 
22 - Şark gezi.e.iaden dônen lnö

nli, bakanlan btanbula çagınnlf ve 
hakanlar kurulu Atatürkün batkan~ 
lafında toplaftml§tır. 

23 - Arualueat betınci lamir pa· 
na:Jd'I açıl1111ttır. 

- EkonOlbi hala&n• Nazılli fabri
ka.mın temelini abal, •• Keçiborlu 
lriilriirt fabrilrumı açma9tir. 

27 - Burün Afyen lrurtulutunu 
lwtlamf!br. 

29 - Gönikde orman yangma 

çıknu' ve- değerli iku orman y.-ndık· 
t.n aom'• eöadürülmU.,tür. 

30 - Otua a:ğuatot1 zafer •• uçak 
bayraını bütün yurdd• büyük ,enlik
lerl• kutlanm19hr. 

Eylill 1935 
l - Namak lımaıl ölmiiftür. 
4 - Bayın411'tılt- bakanı doğu ıreai• 

•ine çdıtı. 

"dengel~ -

. , son'°""racfa 
-ini oldu 

Tefrika: 74 

an bak 
olarak adaletsiz ve zalim medeniyetin yııkı
lan üzerine dikmek niyetinde idi. Bu mak
sadla da bir tarikat ve bir gazete kuruyordu. 
Madam Marten tarikati biliyordu. Gazeteye 
gelince: Bu, on paraya satılacak ve mersiye 
şeklinde yazılmış şiirlerle dolu olacaktr. Şar
kı gibi teganni edilebilecekti ve teganni e
dilmesi de lazımdı. Çok sade, şiddetli ve ya 
neşeli olan nazım, halka en uygun olan tek 
dildi. Nesir ise pek ince zekalı insanlara el
verişli idi. O, Sen ]ak sokağı meyhanelerin
deki anarşistlerle düşüp kalkmıştı. Bunlar, 
bütün geceyi biri birlerine romanslar söyle
y ip okwnakla geçirirlerdi. 

Fakat, Toskana'nın zarif kurakhğııı.ın 
yorduğu Şulet, yeşil Omberya'yı ve. o~ 
nemli havasını esefle anıyordu. Assız'ı, a· 
yakta ve verimli ovasının ortasında dua ede
rek, hatırına getiriyordu. 

Sı11• ,w) lfyık, /&al gibı parlalf ve şa'şaalı 
ettiğınıı ~ 

TıpJıı diİııy.a gibi tostoparlak. y<ıpt1gznız için 

orın11• 

t biz thd.i 
ı olan ~ekliı.. 
yurütüı 

ri a.1eyhde ._ 
alkarna 

n taaa• hak. 
kıymetdı. 

ötüı-ebf ..... 

get, bl 
.. 1 ngıl .. , enşı 

h . tid-
e.esı: 

na~ 
ıare. 

hazn.lı 

ANS 
Naruhı BAY DAR 

nu düşüncelerinden 
m fidanının arkasın
ya mantolarla çan
çisini birdenbire tu· 
vinç içinde, çıplak 
ki kulakları, birer 

~aç baş karma karışık, 
~ordu. Kontes Mar-

Jlahaısmrladık demek 

t seh.ur <t kalıyordu. Bir kadınm 
H.endıS'l• nakta oldugunu söylüyor-
' u: B kadın Roma idi. Kardınalleri gôr
m k ıstıyordu. Bunlardaµ pek zeki bir adam 
dıye O\ itlen bıri belkİ sosyalist ve ih
tilalcı il se mutaleasııU\ iştirak edecekti. 

let ın gayesı v-cardı: Istırap yolunun haçı 
olu ve çıplak olarak değil - canh ve 

olgetn tuıa aüii kollarını ,e-enniş 

Ve sonra ilave etti: 
- Bir şiir defteri olacak olan bir gazete 

-doğrudan doğruya halkın ruhuna hitap ede-
cektir. Bende birazıcık jeni bulanlar var. Bil
mem bunlar baklnnıdırlar. Fakat şunu tes
lim etmek lazımdır ki bende oldukca ameli 
fikir vardır. 

Mis Bel, eldivenlerini giyerek merdiven
lerden iniyordu. 

- Oh! darling, şehir ve dağlar ve gok 
yüzü kendileri için göz yaşı dökmenizi istı· 
yorlar. Onlardan aynldıgmıza esef etmeniz 
ve tekrar gönnek arZQBWla kapılmanız W;in 
baaiın hepsi güzellesmişdirler. 

- Orada ormanlar ve kayalıklar, beyaz 
bulutlu gök yüzünün göründüğü orman ktyı· 
lan vardır. Orada ben, Sen Fransua'nnı izı 
üzerinde dolaştım ve onun güneş rn~rsiytsi
ni sade ve yoksul, eski Fransız veınıne göre 
tercüme ettim. 

Madam Marten bunu dinlemek istediği
ni söyledi. Mis Bel ise daha şimdid~n din· 
lemeğe başlamıştı bile. Ve ~ehresi, ~o ıa: 
rafından yapılmış bir melek heykelı ıfadesı 
almakta idi. 

Şulet bunun sanatsız bir köylü şıirı otdu
gunu söyledi. Sonra. yavaş yavaş ve tek wn
lu bir sesle mersiyeyi okudu: 

Hayat pe~inde olmamızı istediğiniz bu dünyayı 
Sevimli ve aydınlık ettiğinizden doJayı, sızı 

oveceğim, allabııD· 

Onü siz, altın, zunırüd ve zebercedle siisledinis 
Bir kitabı J"balarla be.eyen, resımci gibi. alJaJııoı 

Herbae arp 11ırıldayaa güneşi yarsttıgınıı A,,n, 
V • 0.- ıyi olduğu kadar da güzel etııgı"ni~, 

~w•i övecegim aJJabım 

KardeŞJ~ rlJ;tgJJz' içw hı:l lw :.clt!~JIDIZ ay ıı.ıin 
l!araeş/ttirniz yıld1Zlar i'dm :ıi.2i övfH;eğim allab m. 
Ve msıd Bo.h yüzüne harelretl · bulutu 

Ju;1ydugunuz ıçua 
Ve ı:;sbab sıslerıni ona bır~r tül g.iJJ.ı' ıerdiğınız içi• 

ı;ızı oveuğim allabım. 

Siıi 1Rııtla~•.c-«1m, rablnm, si!Zi ôveceıım .allahım 
Çdrdü~ ta~si i~in Pırnal .dal i~in, 
Kor)#IJf ~f' pt"l iyı ir rde~iJ7J are~ içis, 
vf" ~ard~. , .. vazulu b kır V'f' lııymetli 

su için allalum. 

Kudıetlı, Çıff:Jde örrunmu§ gogsüade, cınası ıle 
B""zlet1 İçllldt> gülüm~eyen ço~uganu be leye 

toprak 

Ve SJZI se-ven eı-hek ıçın go Y· a ' 
GoıierJoden ~·ıkınca s 'ze ı 1 .ı: 

yoksul ı~ın 

Ve Jr.ardt§ımJz Hayat, kardeşımız Ölüm ıçin 

Sızı öv~eğım rabbim ki son daltilcamda, 
Guzel 1'atlfla ölürken daha ıyz bir §&laga 

iavUf188lı i~N9' 

Sonu 
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An.kara Le' azını Amırliği Sann 

Alma Komisyonu ilanları 

k 
ı - A~ .. ğıd cm mıktan, teslim yeri, muhammen bedeli muvak... 

c:ıt ummrıu ve ih·le tarıh gün ~e saati yazılı 2 kalem-erzak arpanın fı
u komuta~hkça galı görüldüğünden } eniden kapalr zarfla müna-a 

kasay konulmuştur. . 
2 - S~si her gün Teldrdagında askcrı .atın alma komıı•

yonunda ve Ankar İstanbul uvazım Amirlikleri satın alma ko
nıisyonlc..rında görülebilir. 

3 - EKsiltmesi Tekirdağmda tumen binasında askeri satın alma 
omieyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltrnt:ye girecekler tecim odasında lcayitli oldukları ve 
ehliyeti tıcariyelerini gösttrir 935 sene inde tecim odasından al. 
dıkları ~t:sıkayı ve vekil gönderenler bunl .. rla berabe-r vt'!kaltname. 
erini komisyona gbsterme) e mecburdurlar. 1 

5 - K palı zarflar ihal saatmdan bır a2t .. vel komısyon ba 
anlığın Hrileceknr. (3672) 

Cınsı ~ıkt rı tt lim ~eri Muhammen bedtli Muvakkat teminatı 
J..ir:a ku ılo kuru n 

Arp 720,000 Tekirdag 5 Cı-0 3024 00 
İhale tarih un ve aatı 

at onbe tt 
.;.J.Q3 c m 16 30 l-5649 

BlLlT 

tl 

J-5651 

cıns, mıktar tc lım ) rı muhanunen l.ı<'delı muval<
k t tem n..tl "t ih le tarıh gun \C sa t yazılı ıkı kalt;m buğday 
k palı ...,rf usulu ı e miınakasay konulmuştur. 

?. - rtna.mes her giın Te irdagında asken atm alma komu>-
' onunda 'e Ankara • t tanbul levazım nmirliklerı atın alm:ı ko 
mıs~ on crında görulebılir. 

3 - Eksıltmesi Te ırdagında tumen bınasında a~kerı &atın a)m;ı 
komis' o unda yapıl caktır. 

-' - Eksıltme) f girecekler ttcim odasında kayıtlı oldukları ve 
ehlıytt' tıcariyeltnnı gosterır 935 senesinde tecim odasından al. 
dık}art HSlkayı VC Vekil gönderenler bunlarla beraber VC" altname. 
Jerini kom'syona go•termcye mecburdurlnr. 

5 - Kapalı ~arflar ihalt saatından bir aat evel komisyon b ş.. 
kanlıgın .. verilect ktır. (3673) 
Cınsi !Iiktarı tt~lim yui Muhammen deli Mu"'likkat teminatı 

ıio kuruş s n. Lir21 ku 
Sert 
b ığday .140000 Tt kirdag fab. 

Trak} 
ymnusak 
bugdayı 60 
"kızılca'' 

ri.ka :ımbar 

lhale t ·uı gun \il atı 
2 ı.93 ptrŞMn 

İLAN 

24 l.k un/935 te kapalı z.arJ. 
t n ilk pazarlığı y4opılan l 00 ton 
darıca ununa istcld ıkmadıgın • 
dan on p arlığı 9 Z. kanun/ 936 
per mbt gu uf,. at H i da )apı • 
caktır. 

2 - T mn 16.0 O füadır. 
3 - Muv kkat temınau 1200 

lır dır • 
4 - 1 tcldilt:r her gun şart -

ın sin" komisyonda gorebılirler. 
5 - İ tC"kliler bdlı gun ve sa· 

.. unda k-"...n.ınun istediğı belgeler. 
.. İzmit tt: t men binasındaki sa-
tın almo " gelmeleri. 

'3762" ı--ı 

l 6S7 ~o 

"' 7! 

1-:565(. 

1LAN 

ı - 24/1. kanun 935 te ka
palı z.arfla ilk pazarlığı yapılan 
100 ton darıca ununa istekli çık. 
madıgından son pazarlığı 91 2. ka
nun 936 perşembe güniı saat 15 
te } apılacaktır. 

2 - Tutan 16.000 liradır. 
3 - .Muvakkat teminau 1200 

Jıradır. 

4 - İst kliler. her gün şart • 
namesini komis)onda görebilirler. 

5 - !steldiler belli gün ve sa-
tında kanunun istedi§i belgeler • 

le İzmifte tümen binaaındaki sa
tın alma komisyonuna gelmeleri· 
nin duyurulması. "S761) 1 - 9 

lığnıdaıı: 

gunu saat ıs de o-

MYı lıall 

.. ....................................... --.. 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
UflUNC:I TER11P ... 
St>11t••le iki tlPf:ıda 

414 kişiye on hin 
lira ikrnnıh c . 

tlr• H'tlC" 1 nt....n •C 1 llktevtndc .. ...,. 
ı.n1 ... hlbll'rl ara•ıada ~Jı.ll«"O ltonı&.rd• 
,,. ı.- dt-fa.ı...C. 207 kl•frr bıoy .. ı hı ıır. 

''°"' t.fıfınr .. IMfir 
Strind ..aı.ıtaı. ıooo Ura 

illd 2:50 • 
Ôlı lı:ltfye rber*" U)OI 
Yirmi , cO~ tOOO 
ı?& lı"trJ• oaardaa 1750 

Rr hin lir•lıı. ı..ara 

1 rıı.ıeonnJ• ...-lııle«l<llr 

IK1 Cl fERTlP. 
Scrwcf~ tN· rll•fo. 
da iwş- ki~i' •· oıı 
hin lirn il<rami ·e 

, .... ı Uwta• rdllru hu lunılana tı. .. 

htrfa•lc ırt. tıaml•rw •ıloft tnr ıl.J bin lln 

ll-P11•l•c ~""ı,,...ı.ı..,.tr. Bu ı.u,..l• r ..-11.
.......... dd'a 

~,ı,.ı. lladr9t1 Te nnnn& f 'lul ~• 

Rırh•~luınuo 

Kuralara iştirak cdcbıln elı için ~ ımbara sahıblcrnin ~ari 

virmi beş lira binktinnı olrnalan lazrrndrr 

'\. -.ıKARA 1CRA J)AJRJ~Sl GAYRI MENKUL SATIS MF.. 
MURLUÔUNDAN: 

ı - Ankaranm llaınamoııu ll.unidıyc ,,.,k.:tı:ınd.ı oturan H.nıct:-
nın Ulucanlarda Flclvacı ~ok.1gmd.ı otııraıı Ilı .ıhim kızı K. nıme \e 

A rslanhan• de Halil İbrahim oglu Ahnttt 'ı 1 lusc} ın kıı:ı N.ıdırc 
ve Çankay.ı c.ıddesınde Sarıköşk uk.ı:unda l-1 • .>dar Ziy.ı Be) ltrın 
anharında soför Mt hınct oglu 1 ıı:: tafa ıJc -. y ı.ın muta arrıf bulu. 
nup satılarak ilıyuun i alc ine k.ırar Hrıleıı Ankaıanın Y.ıJ._nık \ 4 

mahallesinde Meydan oniı sak.ıgmd.ı 4!'1 ııınunı, •ı<l kütük, 112 p ft • 
· 644 ada, 5 parsel numaralı beher metru ·u l lır tk~erli l l ı ııı tre 
murabbaı arsa ıle Aslanhane m..ıhal lesinde 48 umum, 288 es.1s, CJ2 paf 

ta 958 ada l parsel numaralı ve 1104 lira de~erli lıınııstan yapıtını bıt 

çatı altında iki kısma • yrılmış irinci kı:;uıııl. yı 1-.ırd bır od.ı \'e 
bir kömürlük ve ikinci kısımda lıır btiyuk uıf.ır e hır kuçük od.ı ve 
sofa ve mutfak aşagıd.ı )azılı şartlar {l, iıc.sındc tısa çık.ırılmı tır. 

3 - Satış peşin p ra ilf' olmak ıızere 3.2.19a6 t.ırıhin mu:>< lıf 
paL rtesı gıınii saat 14.lt> ya kadaı ıc-r ı d.ııresı ~Jyrı menkul ~ t • 

ınemurlugunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir cdilmış ol.uı yuk.ırd. kı nıııh.tmmcn kıyıı c. 
tin yuzde 7,5 gu nisbt:tinde pey akçesi veya ınilli bır b nkanın te 
minat mektubu ıle kanunen tcmınat ol.ırak kabul edilen h. ıne 
tahvilleri getireceklerdir 

5 - Satı~ gunü artırma bcdelı takdır edılen kıymetın yu de 
75 ini bulduktan ve iıç defa nida ettirildikten sonra mezkur gunun 
16 ıncı saatında en çok artıran talibine ıhale olun caktır 

6 - İ bu tarihteki artırmada teklıf edilen bedel muhc.mmen k '. 
metın yüzde 7 5 ini bulmadıgı takd ırie 18.2.936 tarihine mm; dıf h 
gıınü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmad.1 n çok rtır n 
talibine ihale olunacaktır 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bcdclı ihale} ı mutea ıp 
v~rilmedigi takdirde üzerine ihale edilenin tal bi uzcnne ı le t..a. 

rihinden itibaren kendi ine bedeli ıhaleyı teslimi vezne ylemek ıçın 
i gün kadar mehil verilecektir. 1 bu müddet zarfınd da ihal~ be

deli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarıhten evvel n 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi vcçhile almaJa razı olup olma. 
dığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almaga razisc ih, le farkı bırın· 
ci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale dilcce-k, teklifı 
veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul y niden on be glin sonı .. 
ikin ci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talıbinc ihale cdıkctk· 
tir. 

8 - Her ikj artırmada da gayrı menkul talibıne ıh, le edildı tc: 
tapu harcı ve dellaliye resmi müşteriye ve ih ... le t rihıne k:ıd:ır olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir . 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alfikadarların bu gayrı mrn
kul üzerindeıki haklarını ve hususiyle faiz ve tnasr. ta d ır olan 
iddialarını evrakı müsbitclerilc 20 gün içinde dairemize bıldirme. 
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilhylc; sabit olm dık
ça satış bedelinin paylaştırılma:.ından h:ıric tutulac.ı. !ardır. 

10 - Artırmaya iştirak edece.kkr 20.1.1936 tarihinde 935 110 
numara ile dairemizdeki yerinde h erkesc açık b lundurulan şcırtna 
memizi okuyabilirler. )-1 ı 

Aııkara E,kaf 1 Ü d iir Jii ilinden: 
Artırmaya konularak istekli çıkmadıgından p. rlıkla kıraya 

v~rilmesıne karar verilen ikinci vakıf apartınıanın 2.3 No. hı daıre
sini kiralamak ve görmek arzu edenlerin her ın Ankaı:a Evkaf Miı-
diırlugüne gelmeleri. (3765) l-5 

MUCUR SULH HUKUK MAHKEMES1NDEN: 

Mucur inhısarlar idaresine izafeten memuru Mustafa ııe Muc..: • 
ra bagh Hacı Bektaş inhisarlar eski memurlarından olup Den l 
vilayetinin Saray köyü kazasının Balcı mahallesinden olu Tokad 
zade Abdullah oglu Bekir Asaf arasından açılan bes. p netıce i zim 
metinde kalan 107 lira alacak davasından dolayı Mucur ulh h 
mahkemesinde yapılmakta olan duru mada . 

Mudd i aleyhin oturdugu ) erin b ili olmcidıgı dııı ç 
davetiyeye yazılan yazıdaP. .,rıtaAlmakla ilanen icr ~ \1'• l 

--""' { \ lcrek duruşma ll.1.193f\ uşur, va •• d<' • • \ fl'\\l \fi 1 

d n müddei aleyhk (Güneş Tanrının adını \\"ral < u b 
ıl gbndennedip• k: ) 'b" isim\er yapıyorlan,.&k ve u \ 

1 n olunur. (37,sa a g t 
1 

• • kkep isimleri so"\,;111"• ' 
:.r.;;a;,. ,,.,.., ..... ..,,.,,~ . Bu u:zun v e mu r e ~ bu U ' B 
~ ra kısalttılar. Ve meaeli 

Aval Dıngır Şamaaı) Ut ur AJt 
(yani; onu an) yaptı\a~ 1 

t AfUI' ye A ura adına dikkat 
--~• 1 ( Sayla)" 



ali İSİ• 
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s ULUS 

Cüınhuriyet Merkez Bankasımn 
tif 

Kasa. 
J" Altın · safi kilogrilm l6.567.527 

'Banknot 
Ufakhk 

Dahildeki mul.abirlcr: 

Turk !ırası 

Hariçteki muhabirler: 

Altın : safi ldloeram 4.401.270 
Altına tahvili bhil serbest 
dövizler 

Hazine tahvilleri: 

Deruhte edilen cvrakr naktiyc 
kar,ıhğı 
Kanunun 6 ve Sinci maddeleri
ne tevfikan lunı:ine tarafından 
vaki tedivat 

Senedat ciizdeeı : 

Hazine bonol•t 
Ticari aenedat 

Eaham ve tah-rilit cüı:dam 

~
fhoruhte celile• evrakı nak. 

A • iyenin karyılıiı eaham :ve 
ahvilit (itibad kıymetle) 

B _ Srebest e11Mım .,e tahvilit 

Avanslar: 

Altın ve dövıı: üzerine 
Tahviljt üzeritW 

Hissedarlar: 
Muhtelif~ 

28 Birinci kanun 1935 

Lin 
23.303.601,12 

6.201.873,-
288.815,35 

428.915, 

6.190.7SZ,01 

Lira 

29.794.289,4 7 

4l8.91 S,32 

9. 712.992. 96 tS.903. 7 H,fJ7 

l 58. 7 48.563. -. 
10.907.985,- 147.540.578.-

619.500,-
24.933.81 S,57 25.HJ.J l 5,57 

34.~84.56 7 ,S6 
4.425.345.80 ·38.809.1)\ 3,J'.> 

l6.S17,49 
4.s4 t.473,47 4.567.990,96 

Yelni. 

4.500.000,-
11.013.398,95 

2711.412.146,f)O 

vaziyeti 

~rmaye: 

ihtiyat akçesi : 

Tedavüldeki banknotlar 

Deruhte edilen cvarkl naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerı. 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 
lleruhte edilen evrakı naktivc 
bakiyesi 
Kar9ılığı tamamen •ltın olaralc 
ilaveten tedavUle vu:edilen 
Reeskont mukabili Uiveten te· 

davüle vazedilen 

Türk liraa« mevduatı: 

Vadeııiz 
Vadeli 

Döviz mevduat• ~ 

Vadellis 
Vadeli 

~uhtelif: 

Pa if 

u ... . 

J 58.748.S63.-

10.90 7 .IHl5, -

147 .840.578.-

l 8.000.000,-

Ura 
l .s.ooo.ooo,

l .OM.756,67 

-4.000.000,- 16':S40.57S.-

1 17.172~:~ 
l 7.l 7?..7 l 4,86 

12.243.210,26 
8 7.830.27 1!.33 l.090,53 

63.041 .006,54 

278.412.146,60 

2 Mart 1~3 tarihinden itibaren : İskonto hatidt '18 -S ı~· - Altın uzenne . avans% 41/x 

Ankaı·a .Ev aı müdürl~ndeıı: 
Akar N. Mevkii Muhammeni 

Linı 
95 dükün Dede bey yakutu 300 
87 ,. · A.tpazan 150G 

'28 ,. Sllraçlar 7 00 
1 1 7 ., Z'ahire pa zar< 600 
92 .. .. 301 

135 • Saraçlar 700 
11.9 .. •• 1200 
1I5 ,. Zahire pa zarı 60Q 
127 Saraçlar 950 
000 •ıw CJmii tok.U 500 
90 dülııkia Dede bey yoku•u JOO 
91 " .. 308 
93 " ,. JOO 
94 .. .. " 300 
Yukarda ckisi, .. •kii v~ numaraları gösterilen emlikin mülki 

,_etini almata i.tekH .... dığrn~n ~arlrkla satılmMına kar.~~. ve. 
rilmittir. Satın a~lltiye~ler hergun· Ankara eykaf mUdtirtutu.nc 
~ iri. 3754 1--6 . 

E\IrLllUJ--

1 8 9 ı iŞ Serveti fün~n 

· yedne çı.k1t 

44 ııenedir duraİllUD 91k.cnaktı olan bu haftalık resimli &•· 

setet1in AnU..a'da .nf yeri A K B A Kita~vidir. Se· 

nelik abone 10 lirL Sayısı ıo k_,...u§ 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN lCANZUIC 

·· Saç Eksiri 
Saçların dökülmeaine ve Jıe. 

peklenmeaine mini olur. Komo
jen aaçlarm köklerini kuvvetle~ 
dirir ve besler. Komojen liaÇla· 
rın ııdasıcbr. Tabii renklecini 

- ~zoıaz. litif bir rayihası ttrdfr. 

Kiralık. Dükkan 
Çocuk sarayı caddesinde dis. 

panser altında 6Ş numaralı cf\ik. 
ün ı. kinunuaa,niden itibaren 
kiralıktır. İsteklilerin Anafarta -
lar .caddetinde TUrk Maarif Ce
miy.eti MerkM direktörli ·Bay 
Hüsni1 Akkoyunluya bat vurma. 
lara. · ı-ıe 

MUGLA ~LlYE' ·MAHKE • 
MESINDEN· 

· l SONKANUN 

Milli Müdafaa Vekaleti Satı 

Komisyonu ilanları 

Biıtün malzemesi ıilhhıyc deposundan ~eriJrn 
220 adet sand lk ımal edilecektir. Beher sandığın im 
ruş tahmin edilmiştir. Pazarlıgı 7.1.1936 salı g ünü s. 
saf şartname ve nümunesini gôrmekistiyenler hcrgür 
ma komisyonuna müracaat ve pazarlığa girecekleri 
tinde 41 lira 25 kuruşluk teminat mektubile bir lik 
rnisvonuna gelmeleri. (3716) 1-571 

Tiirkiye Ziraat Bank 

Merkez müdürlüğü)G 
Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan. Aniı 

caddesinde memurlar kooperatifi namile maruf a 
ıulile satılığa çıkarılmıştır. le 

Bina, 240 metre murabbaı arsa üzerine ın:ta c ( 

katı, zemin katı . birinci. tkinci, iıçüncü kat l)!m"ı 
ibarettir ıiz 

Bodrum katında kalorifer daırc~i ı le komuı 
yuk anbar 

Zeınin katında lıic büyük nıctgaza ve Lıiı MJ•· 
cı katta beş oda, bir büyük r.alon. koridoc, ha!iNt• 

İkinci ve üçüncü katların her Lirındc """kı 
saJon. koridor. halalar vardır 

Binanın yükseklığı 19,50 mctrediı Sırı• l 
Zenıın katındaki düldkanın clo!olctncııi karo m 
döşemeleri linolyomduı . 

Brnanın her taraf. nda lamtıa l.tria techıır c lıımıto ti 
nter tesisatı vardır. 

Satış 2&1.1936 salı günu ııaat on altıda Ztraat 9 
Mudürlüğiınde yapılacaktır. 

btektilerin beş bin liralık depozito akçeıenk lı 
rıni havi rarflarını bu tarihe kadar Merloez MudürH 
meleri ve şartnameyı tedarik için de. Merkez ve t 
Bankalarına müracaat etmeleri ilin olunur. 

l\1anisa valil:iiinden: 
ı - Turgutlu • Manisa yolunun 1 + 074 • 17+ 4 

re •eri ı.raıunda l6 adet betonarme menfez inşan ıı 
ru«<hık 1tc$ifn~si tlzerinden kapalı zarf usuHy11 
nulmUftur. 

1. :- Bu işe ait şartnanıe keşif vesair evrak part 
Bıı~ühtndialiğinden alınabilir. 

3 - Eksiltme ikinci kanunun üçüncü cuma g 
viliiyet daimi encümeni odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 868 lira 58 ktJ 
S - Eksiltmeye gireceklerin kanun dairesin~ 

kapalı zarfın içine bu yılın ticaret odasr vesikıs 
tarttrr. 

6 - T~klif mektuplarmı ihale günü aaat ona 
imi encfhnen odasında reisliğe verilmesi şarttır. 

7 - F;kJiltmc ı,ı.eri 2490 sayılı kanuna gire l 
na uyın11an teklif ve 1111iiracaattarın kabul ediln 
nur. '368n 1=561 

lnıar niüdürlüğünde11 
Kimden tstimlaık 
· edildiji Mahallesi Sokagı Ada No. 

Ali Seyit Hatuniye Jlağçe ı;.o_ 
YuJ;arcla kaydı çıkardan eve talip 

tarih P~rteai gUntl ~ Ön bet4e t "'lf ve 
üzere bır ay mti.dd~tle wmdid edil a.-.tlran
Jiijflnı;.leki ~omisyo~ ...pıiiracaatlap. 

··--·-•llllİll•••-.. t ir P•· 
fophanede. htaDboJ Le· 

vldllb .tnıirliğl Satın 
Ah•a Komisyonu . 

fabri-
iborlu 

UfUftD 

Ankaı:a evkaf· müdürl~deıi: 
Komojen an~k saç ebiri mL 
ruf eçzanelerle ıtriyat maRa.ıala

. · rmd• bulunur. 
· LtNtMAN-TOL KANZU~: 
~OM ATİZMAMIN KATt 

DEVASIDIR 

Mui~ ev~f i~reai vekili 
Jlekir Sıtkı tarafından müddei 
aleyh Muğla eski evkaf müdür -
terinden N•t aleyhine ikame 
eclilen ··~410'' lira 66 kurut te -
.Uoat daVJUJtm icra kılınmakta 
olan tahkikatında müddei aley · 
lain ikameqihı ıayri muayyen 
bctuttdufundan kendi'1ne ilinen 
teblipt y.ıpdmıJo ı~memif~ oldu. 
jundari ilükınC:lilD · · tablHkatm 
pyabin ic~sına v& WıtaP ıraraİ't· 
n.m ilinen tebliğine ve gelecek 
celse mahkemey~ ı~ez v·e cele
ce-t_iıµ ve •• 541 O" Ura 66 kuruıu 
Muğla evkaf idaretine borçlu 
okıp olmadığmı ve bydı resmi
ye ·&111 bir itiiaiı.U ''ve mahke • 
•ye ge!ecetf giintt bildfnncz 
ise gıyabında tah~t ve muha· 
kemenin ~itirileceti~lt ve bu sc 
bebten tahkikatın ıe .. z. 936 
tarihine müudif perıembe günü 
... t 9 ı talikine karar verilmiş 
oJduğ~ tarihi .ilinıüa ltiba -
ren bet cUn içiade ee., venne· 
..... Y""'İ .-yyea ..-erda 
lluila tahkikat hQlmi husuaan. 
• ilbatı .Ucud ·t'ylemeel lflztlmu 
ilhee tebli.I olunur. 1-5!5S 

Di1dnievleri içi~ 320 bin ili 
420 bin •elet nüriıuneai ~ ~n
gel S ikİıadkinun 936 cuma gü. 
~tl saat 15,30 ~ Topl)ancde 11tın· 
•ima kom!1yonunda kapalı Ari. 

Akar N. Nevi Mevki• Kiracısı 
l?.3 Dükkin Saraçlar ~tısında Kahveci Mehinn 
148 .. • Tersi Ziya 
149 ., Salih .... .. .. Melunet 
141 .. T~ Acep 
145 . .. Hüseyin 

" .. ~Rüfai .. .. Muaıafa O. EmıR 
\ Terzi hıaan ,. 

.. Al1 Riza 
., Beypazarlı Muzaffer 

" • Kavaf Mehmed 
., Atpıa:arı c. Ali~y zade Ahmed 

) 
" H H '' 

.. 
,.4 .. Sa!laçlar çar tısında Mustafa 
Yu.U.rda cins ve mevldlerile numanr ~ ltiracıları'gösterilen em. 

dıı millriyetini almaya 23.12.935 gününde istekli çıkmadığından 
arhkla satılmasına-karar ıferilmittir. Almak' iıtiyenlerin hertun 

nkara Evkaf MüdürlıU ine elmeleri. 3'163 _.1.._7..._ __ _ 

~lanisa valiliğinden: 
! - Manisa • AkJaisar yolunun 34+ 440 • 42 + 860 ıucı Jı:ilomet· 

releri aruındaki eaaaa tmtiratı mevcut prtnameye g6re 25040 lin 
54 k us muhammen 9ec:lel üzerinden kapalı zarf uau1iyl~ eksilt· 
mevt konulmuştur -

2 - Bu ite gi~ ot. m1,1teahhidin (yapacağı yolun hendek, 
ba.DM.. lraldınm, .~ w uil'e kıtnıılarmı fennen liıım olan 
tekilde nobanau tamllta'hımü- ibe(~ götUril bir bedel teklif etmesi 
şarttu 9u suretle iluıleclen sonn hiç bir ıuretı. fiat zammı ve 
ıl~vel keeif istemek hakkını haiz olmıyacaktır. 

3 - Şartname veair evrak 125 kurut bedel mukabilinde Nafıa 
• -q"9'6hendiıliğinden ıbnacalrttr. 

p.ıt zeki i,ltmelıi lldod lrinunun üçünci! •• cuma günü saat onbiı 
• s os ali ır a ':ur 1ro~ı)rordu. ~"imt enc6meni oda. 

. .Y st ve ih- - Oh' darlin . 
ı.ştırak edecekti. üzü k . . . . _g. şehır •ttur. 

ırap yolunun haçı y 1 eOnndılerı ıçın göz yaşııırlıyaca.k. 
deg· il _ can} yor ar. lardan aynldığmız. da koy. 

1 ve ve tekrar g ·· ek 
.kollarım ,ıenniş buaiin-b~~el~rl~dar Ma-

•akttr &a
.Jlaft Ctfu 

Doktor 

Hilmi 
-

Cebeci Haatahauai Cilt. Saç. 
Ztlhrt'vt butalıldat 

Mütebauı 

Balıkpazannda Polia nokta • 
sı karşısında, Çıkrıkçılar yo· 
ku,u alt ı.,.şmdaki evinde 
Hastalarını bet rün öilt-dt-n 
sonra kAhul eder. 

Telefon · 350t 

Yeni Ecmne 
Zc..iss ıtöz1ükleri. korsa1ar 

Kiralık 
Elektrik, au, banyo ve bahçeaı 

bulunan müstakil '7 Odab ev. Ye
ni§ehir lzmir sokak No: 6 

Hariciye Vekileti Zat itlen 
kardeb şubesinde Bekir Sıtkı -
ya müracaat.. 1-5776 

lrrıtı\ af "' ıhıhi v .. Bıunau· 

hamri ralih Rıfkı ATr\ Y. 

Umumi neşrıyatı idar<; ··efen. 

Yazı i,leri mudurü Nasuhi 
BAYDAR. 

C•nt~ı cedde1' civarrndı 
f/1111 m•tft•Mnttlı bastlmışrır 

la eksiltmeye 'ılöT.~~uftUr. Tali. 
nün bedeli 157 :;o liradır. tık ıe. 
minatı 1181 lira 25 k~r. 
Şartname ve nUmuneai Jrıomi.
,... slrttlebilir. lateldiledtı 
kanuni -.alkalartle tekllfwr . fJ 

fflaJe uatmclaa bk aut ""'* ...., 
aisyona •ermeleri. (SSS) ıtıll 

Çanakkale Jan~aı ma okulları 
Ko~s.f e~l1 . ba~kanlığından: 

Cinai 
Ekmek 

_Tahminı 
~ Jbedel 

Kilo L K. 
l9*3SO ~4732Z 00 , , 

! 

f4uy.ıtkat 
teminat 
L K. 

3549 ıs 

ihale 
günlemect 

20.1.1936 
Günü 

panrtet ia 
lalı na, 

Ekmeldik wn 8ŞOOO' . ~ l5300 00 1147 50 .. ~2 . ıçıo. 

l - Çanakkale 1, 3, 9, 10 sayılı Jandarma okulları ile Jan iliz lfi• 
.._,ukar~ yuılı (ZJ kaltfP.f yiyeceği n hizalarmda g6sterilen gi1nlenw llab11a 
diye Düreaiade sallhi)(ettar komi syonca eksiltnleıi yapdacakt~. JJ 

. 2 - Teklif ~pfıirı ile tem inat makbuzları iha.le-güntl saa~ ahı~ 
ım• olacaktlr. · . 

3 - $artnamelcr Çar~kalede Jandarma satın alma komi•yo1' 
' . tlı 

••••!lm•Iİl••-·-----.. ··••t a//aluıa. 

BUGU N BU GU;.t. . ' 
Sıneına aleminin en töhretli yddızı 
Greta GarbO •e Herbert Manchal 

RENKLi PEÇE 
Fit.in ... ~ ................. 

....... fillai, 


