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• Jngiltere'de naiblik meclisi lıurulınasına haraı verildi 
Londra halkı heyecan içinde t:Al.K\'.'\ .\ ·• ,. 

EKO~O\Iİ KOI\~E\ i: 

Kıralın zafının hızla arttığı söyleniyoı· B. Aras Belgrad
dan geçti 

B. RaduleRko111ın 
sijyledikleri 

tl\.INCi PLAN 

Gazeteler, Ekonomi Bakanlığı
ncn ikinci beş senelik endüstri pla
ınmı tetkik edecek komisyon aza
sınm isimlerini neşretmektedirler. 
Toplu ve büyük bir inşa 'da di
siplin, vüzuh ve tasarruf ancak 
plan politikası ile sağlanabilir. Bi
zim ihtiyaçlarımııla, vasıta ve za
man darlığı ara.smdaki nisbet dü
~ünülecek olursa, ayrı ayrı bütün 
milli faaliyetleri planlaştırmak 
fikrine itiraz edecek kimse bulu · 
namaz. 

Nasıl dış sıyasamızda hede.:· 
nıiz enternasyonal barış ise, eko · 
nomi sıyaı;amızın hedefi mi 1 · · 
tef a h'dan ibarettir. Hesabları
ntızı yalıuz kendi ilk-maddeleri · 
ımiz ve iç pazarımız üstüne kur
maktayız. Memleketi hiç bir za
tnan otarşi ıstırab1arı içine düşüre
cek değiliz. Ekonomide, h a · 
ğ ı n ç ile a r s ı b a ğ ı n Ç 

arasında ne büyük fark olduğunu 
bitiyoruz: Biri, bir milletin, an
cak, baska milletler tarafından sÖ· 
ıtni.irül~esine yarar; öteki ise mil -
lctler arasında esid şartlı elbirliği
ınin güzel ahengini kurar. Toprak 
S<tyini değerlendiren, içpazarınm 

hareketi artan Türkiye, aynı za
ırna.nda medeni ihtiyaçları genişli
Yen zengin bir müşteri olacaktır. 
T ürhiye gibi memleketlerin en· • 
diiıtrileşmeıinden ıikayet eden -
ier ve her baca tüten yeni memle
h~ti, kapitalizm için kaybolmuf 
Yeni bir pazar gibi görenler, bu 
ti~kikati görmezlikten gelmekte -
dırler. Erkin bir ekonomi politi · 
ka.sı güdemiyen koskoca oamanh 
Hnparatorluğunun, ortanca. bir 
Balkan devletine nisbetle, ne ka · 
dar fakir bir müsteri olduğunu 
l 912 ve daha önc;ki istatistiklere 
bakarak öğrenebiliriz. Enterna.s
Yonal piyasalarda, dünya endüı -
trisi ile rakiblik hevesi o.lmıyan, 
~e eski yeni ihtiyaçlarından !ÜP· 

neiiz birçoğunu dışardan temin 
<etrnek zaruretinde bulunan mem
leketler, bilakis, buhranın hafif 
leınesine yardım eden unsurl~r gi
bi muhakeme edilmelidirler. 

Bundan başka, eğer bütün hi -
tara.flıklar, Amerika'nm tasarla · 
eı gibi olursa, bir gün, herha:-.,: 
bir taarruza uğrayan memleketin, 
sancak bezi getirtmesine bile im -
ikan kalmıyacaktır. Abluka, bir 
ınilleti a s g a ı· i müdafaa ve 
a. s gar 1 hayat vasıtalarından 

ınahrum eden bir felaket olmak. 
ta.n, ancak, milli endüstrinin t<' 

nıamlanması ile çıkabilir. 

llk beş senelik plandan sonra, 
ikinci be.ş senelik plan haberiniıı 
halkta uyandırdığı yüksek şevk 

e heyecan bu hakikatin şuurl~ 
flnızda yer etmesinden, bu in=?anm, 
Uk tereddüdlerden sonra, her ta
r.afla ancak hoşnudlukla karşılan

ıınatka olması da, yukarda ı>aydı -
iuuıx ıtebeblerden ileri geliyor. 

F.R.ATAY 

Paris, 19 {A. 
A.) - Londra· 
dan bildirildiği

ne göre fngiltere 
kıralınm hastalı -
ğının sebebi, bil· 
soğuk algmlığı

dn-. Bu :soiuk al
gınlığı, bronşlar· 
da tahrişat yap· 

mıştn'. Bu tahri
şatın bugün ya
.-ın bir zatürrie 
doğurması ihti
mali vardır. 

Doktorlar, za· 
türrie teşevvüşa· 
tının neticesi ol· 
duğu sanılan bir 
kalb arızası da 
görmüşlerdir. 

Londra, 19 ( A. 
A.) - Krralm 
sağlık durumun· 
da değişiklik yok· 
tuı·. 

Londra, 19 ( A. 
A.) - Sandring
hamda dö Glu
çester ite Dük dö 
Kent'in bugün 
öğleden sonra gel· 
meleri beklen

mektedir. 

NcıiMik meclisine girecek olan İngiliz lttraliçesi, lııralm 
bundan önceki lta.stalığında bir gnintide 

Paris, 19 (A.A.) - Maten gazete· 
şİnin Londra muhabiri yazıyor: TÜUK - ~ovı·ET 

Belg..ad, 19 (A.A.) - Türkiye dış 
işleri bakanı B. Tevfik Rüştü Aı·as 

dün gece saat 22 de Cenevreye git· 
mek Üzere buradan geçmiştir. İstaı; 

yonda başbakan Stoyadinovi.,:, dı~ 

i~leri bakan muavini Martinatz, dı ş 

bakanlık ileri gelenleri, Türkiye eki 

si, Çekoslovakya ve Romanya igü 
derleri tarafından selamlanmıştır. 

B. Tevfik Rüştü Ara:., trenin Bel
gradda kısa duruşu esnasında başba 
kan Stoyadinoviç ile görüşmüştür. 

Arns - Kiist•İı'mwf !.!iirii.~mt>."İ 

Sofya, 19 (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Bulgar başbakanı ile Türkiye dış 
bakanı görüşmüşler, umumi sıyasal 
vaziyet hakkında fikir teatisinde bu. 
lunmuşlar ve Balkan antantı hi.ikü
metlerinin .:;ulh e,;erini korumak ve 

inkişaf ettirmek için ~amimi gayretlet 
sarfetmekte otduklannı müşahede ey
lemİ;;leı·dir. 

'' l fltt. .. ıın 

Bükre~, 19 ( A.A.) - Rador ajan
sı hildiriyoı·: 

Dış bakanlık mü~teşarı Radulc.:s.ko 
Balkan antantı heyeti delegeleri '!•· 
ı·efine bir oğ-le ziyafeti vermİ§tİr: 

8. Radulı>~ko, B. Ti.tlile~ko'nan m 

valla~•İyet temenni eden telgr~fmı 
kumu~ ve görüşmelerin ehemiyettııwi 
kaydederek demiştir ki! 

"- Memleketlerınıı L ar.a:.ında&ii 

te~nüdü ve işbirliği zihniyetini lıt J'~ 

detmekle, hakikatte Balkan antantı:m 

nın kuvve-tini teyid ediyoruz ve dOri 
memleketin menfaatlerine hizmet et~ 
mekle beraber, aynı zamanda umwıııi 
menlaatlara da hadim oluyoı·u%. Umuı. 
mi menfaatlar her zamandan :ziyade 
sulh ta biı-Jiği ve emniyet içinde sutlıl• 
gerektirmektir.,, 

Türk delegesi, bütün delegeler ıa~ 

mına Romanya hükümetine görilü:ld•· 
ri sC\mİmi misafirseverlikten dol.ıa.'f' ta 

!<~kkür etmiştir. 

Ilil Yazılarr 

YOL 
" rol~ voie. via,, sö~1er1ylc " ı·alı. aı,a. rue,,; 

" odas.. o~ nıo ... ~ ınetlıode .,., , ''tarik · , 

"Salahiyettar mahfillerde beyM 
olunduğuna göre kll'alm hastalıiı ''" f KÜLTÜR TE~IA8LA~l 

" tarilı., k.1e)in1eleriııiıı 

etiıııoloji, ınorfoloji, foııetil ve 
hakı111ındaıı aııalizi 

ıııa·ntik 

Naif,f[k meclisine girecelderden ; 
Prens döGal 

naı;ında günün İ§lerini görecek bir na· 

iblik meclisi kurulacaktır. 
Bu meclise bilhassa kıraliçe, Pren'" 

dö Gal. Loı·d Şanşölye, Kenterburi 
başpiskoposu ve başbakan İştirak e
deceklerdir . ., 

(Sonu 6. mcı saylada) 

FRANSAHA SiYASAL 

YAZ1YE'l' KARISJK. 
.li 

Gelecek hafta kabi .. 
ne krizi çıkacaknz ıs , 

Paris, 19 (A.A.) - Kabine 
buhranının önümüzdeki hafta zar
fında çıkması ihtimali kuvvetlidir. 
Yarın radikal sosyalist partisi ko
mitesi karar verirse radikal bakan
lar, B. Heryot ile birlikte istifa 
edeceklerdir. B. Heryo. dün oğle-

( Sonu 3. Üncü saylQda) 

M oskova sergisi 
çok beğeniliııor 
Moskova, 19 (A.A.) - Türk mo

dern sanat sergisi büyük bir muvaf
fakiyet kazanmaktadır. Daha ~imdi
den 10 bin k:,iden fazla ziyaretçi set'
giyi gezmiştir. Serginin bir müddet 

daha uzatılmasına karar verilmiştiı·. 

1. 

"Yol'' kelimesi, ''Ulus'' un dil 
anketine girmiş olan sözlerden bi· 
ridir. Fransızcada bu anlamda 
"ooie" ve "'route•• kelimeleri kul
lanılır. Bunlardan "volt:" nin la· 
tincesi "via", eski grekçe:ii "oclos" 

Dünkü spor hareketleri 

nliat·a Gücü-Çauka}a berahere l{aldılar 
1\luhafız Gi.i<·iinüıı atlı yürÜ)iİ~Ü 

Elma dağnıclak.i. geziııti 
İstanbul şampiyonası maçlarında Güneş Hilali, Ga

·· :ısarav Eyubu. Beşiktaş Süleymaniyeyi yendiler 
~· 

.. t 

Dün kar sporu Yapnıah için Elmadağına çıkan 3porculardan bir gı·up 

(.4.iıwr lwbn·lef'ini 6. rn c·ı :myfum1-z<fo ofmyunft:::.) 

[1] ve "oymoı", e:ski Kek lebçele. 
rindeki şekilleri de "CJail, wail•' -ve 
"weg" dir. Aynı anlamı farsçada 
":rah'' ve arapçada "tarik11t kelime
leri anlatırlar. "T a1·ik" kelimesi 
şekliyle ''tarih" sözünü. de hatırla· 
tır. 

Bu sözleri "Günq - Dil" teori
.;inin kanunlarına göre analiz edo
liın: 

1. -\:OL 
Kelimenin etimolojik şekli p

dur: 
(1) (2) (J) 
Oğ + oy+ ol 

( 1) Oğ: Ana köktür. Buradıa 
manası ''imtidat" tu-. 

(2) Oy: A.na kök · mefhumu" 
kendinde tecelli ve tecessüm ettft .. 
ren süje veya objeyi gösterir afi.k• 
tir. 

(3) Ol:(. + l); ektir. Ana kök 
manasının, onu temsil eden süje 
veya obje üzerinde genif, müp
hem, umumi, engin ve §amil bir 
vasıfla tecelli ettiğini anlatır. 
(Oğ + oy + ol = oğoyol) sö

zünde baştaki ana kök, kendisini 
temsil eden süje veya obje ile kay .. 
naşmış, baştaki vokal de düşerek_ 
~on fonetik ve morfolojik ~ekil vij • 
c.ut bulmutur: YOL. 

YOL: geniş bir İmtidat demek o
lur ki, konkre olarak "yol'' deni
len şey de bundan ibarettir. 

Not: 1. - ( Yol) ıun abstre ol ,, 
anlamı da. bu konkre manadaım 
çı~mışhr. HP. hangi bir işte um•u
m1 olarak tutulan cridis tarzma da 
c l" ı :> • 

1 

"0 c erler g_, ha•r e ana köküı:ı:. 

______ S_a.::.v.:....fa::.:yr çcoiı;niz: -

ll] Bur.adaki ··a" peltek okunan: 
f>ir kon:-.ondur. 
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··Ahla\" demagojiye çuk el e 
Tı~lı olnn hn mefhwrıdur. Çunkii 
hiitun insanlar. ··ahlaklı o1mak" 
o,;in değilse bil· "ahlaklı gozük
:mek" ı in ) n arlar. Seyahatta olan 
rıdamın hududlardan kolay geç
mek ıçin nnc:ıl bütün "vize .. leri 
Mmam u uli.inde bir pasaporta ıh
byacı arsa cemıyct icinde arıza
eızca ya~mak i tiyen in nnların da 
.. ahlaklı goriinmeleri .. şarttır 

Çunkiı bütün tarizler. bütün 
1enkidler, büti.in iftiralar ve bi.itlİn 
hucumlar. Jruçük 'H'}'TI buyuk bö
hımlerınde ol un. cemıyette lıer 
zaman ahlak namına yapılır. Bu, 
"'ındivıduel" çarpışmalarda da böy
Jt'dir. Kollektif çarpışmalarda da. 

Onun için eskidiği 'e çiiriidi.iğü 
~dia edilen bir cemİ)etin tenkid 
ır.dilmesi lazım gelince, bu iki kol
&n yapılır: Bir yandan, onun na
~l fayda&n çok zarar doğurduğu 
aesterilir, öte yandan da onun 
Mütün ahlak diişkiinlüklerine ve fer-
11udeleşmiş fthlak normalarına hü
•um edilir. 

Ve bu yüz.dendir kı. rejimler ih
tiyarlık çağlnnna geldikleri sırnda 
bıle, eklen gddiği kadar "ahlaklı gO.. 
.7.tillme~e ·• çalışırlar. 

* • 
Liberal devir başlamazdan önce, 

mdividuel ahlak kollektjf ahlakın 
ıicldetli surette lwntrolu altında idi. 
A,'TUpada hıristiyanlık ile ortaç.ağın 
ahlak normaları bir~.r ahlak prejiije
ai haline gddiği ve bütiin peşin 

1-ıültümler gibi değersizleştiği halde. 
ferdlerle cemiyet'in hareketlerine 
bunlar hakim bulunuyordu. Fakat ilk 
1olerans fikirleri ve bunlan ortaya 
attıran müsbet ilimler. bu dnr nh
htk ılığın çerçevesini gevşetip geniş
ktmeğe başlayalıdan günümüze ka
dnr, individud nhlak, en serbest ve 
hRşıbC>ş devirlerinden birini ynşadı. 

/ nten liberal devir kendi olgun-
1uk ($ağına yaklaştıkça. "fred" in ken
di i de dokunulmaz ve karışılmaz 
bir :küçük .. Tann" ölçiisiine çıkma
ğcl ba lamı '\ e liberal devir çagr -
m tnmamlamak Jolunu tutunca 
··ferdi"in biitiin sahalarda olduğu gi
bi ahlak ahasmda da zorbalık ve 
mt>su l iye tsizlik ]eri artmıştır. 

Kendine göre tasnifler yapmış
tır "'l\lloml'' ile .. immoral"ı karşı 
'karşıya bımktıktan sonra kendisi "a
mornl .. in cennet kadar serbest ve 
~"ızel kıyıhmna kapağı atını "e ah
bktan b.ıhsedenlere bir tnkım ndlnr 
mkmağa başlamıştır: 

Snoblnr, pri.itenler. ahlak softn
taL'ln, phililistin 'lcr. kab.rı sofular, ki.i
~ti'k burjuvalar v. s. 

O kadar ki. bir insanın ahlakı o
mın kullnndığı din kadar şahııi vt• 
kim enin lcarışmı:ığa h~kkı olmadığı 
bu noktn sayılmıştır. 

.. Amoml"in bir ibadet halini al
:m.ısını, intellekt\ıel sahada, mesela 
Oscar Wild temsil eder. lngiliz pu
:nıanİ7minin onu aforoz t•tmesini. 
o sıralarda bütün bir Avrupa affe
dt'memi ve Wild'i mazlum tahtına 
oturtmuştu. Amoral'in lıalk nmsm
d.a yayılma~ım ise. "çıplak" a karşı 
gosterilen müsamaha gösterir. Ki 
"\rplak" ilt> "e.rotizm"in bir araya 
gctirilmesı liberal edebiyatın çok 
11evdiği vt• bugiine kadar elinden bı
rakmak istemediği "zina" motifini 
be !emiştir. Ve bu motif türlü şekil 
lere sokularak liberal çağın bi.itün 
maddi "t ya manevi unsurları gibi bir 
tıcar<•t metaı hnlini almıştır. 

Liber.ıl devrin individue1 nhlakı 
nasıl bu ise kollektif ahlakı da, buna 
uokunmamaktnn \ e bunl.J koru
maktan ibarettir. 

Liberalizmin hu ,ıhlak normaları
na karşı 191 R den beri şiddetli bir 
reakı;yon vardır. 

Au rt•.ıksyon da memleketlen• ve 
ıejimlt•rt• göre bir kaç ayrı koldan 
yuriım<"ktedir. Şu 'ar ki, bunların 
hep inde müştt-rek bır vasıf göze 
\arpm.ıktadır. Bu müşterek -.asıf da. 
bir vnndan indi, iduel ahlakı sıkı bir 
ır kontrol altına alırken bir yandan 

da kollektif ahlakı on plana nlmak 
e bunu <it<"kine h;ıkim Vt' ayarcı 

kılnı ktır 
Aur;ın butun dunynda ... ahkık" 
nr itibardndır. Ve pek tabii bir 

" ) dır ki. onun Y' nıden mudnfonsı. 
· ı t er dc-nindc- C'ldttı}u gihi, bu 

defn da, dt•magojik bir (Jlçi.i üzerin
dt yapılmaktadır. Yani dar görüş 
'\P. 'e ptiriten göruştıir ki, "ahlak"m 
mudafiliğini bugün iizerine alını tır. 
Halbukı. dar bir görüşün idaresindeki 
.. ahlak" teı.: zrımanda zindandan 
fark.ız hır ... e} olur ... Ahlak'ın yeni 
den ) eni ölçülere vurulması lüı.umu
nu dar gorıişün innnlı Vt sofu görü
., un ı rarı i bat eder ama, yeni 
ahla km ) eni olçi.ılerını hıç bir zaman 
dnr ve sofu görüş değil. her defa
sında genç "e gc:niş göri.iş tayin eder 
Dar gônişün odevi eski ahlakı yık
makla biter. Ondan sonrası, artık 
onun işi de~ildir. Çiinkü ondan on
rası, bir inım işidir. Hayatı yeniden 
inşn i idir. f layat ise, ya bütün dar 
çerçeveleri p.ırr,.alar yahud kendisi 
onların içinde tereddi eder. Şu hal
de, eski ahlak olçüleri tasfiye edilir
ken hayatın yeni bir canlılık göster
diği ve hütün cepheleri boyunca ve 
sahalan genişliğince o şaşırtıcı '"me
tamorfoz"larından birini yaptığı mu
hakkak olduğuna göre gidip daracık 
olçiiler içinde hnpis olmaqında bir 
tczad hatta bir imkansızlık var de
mektir. işte bu yiizdendir ki. yeni 
ahlak uğuruna miicadele. yeni bir 
purıtanizın cereyanı yarattığı gibi 
bunun hem"n nrkasından yenı ve 
kendi tolerans devresini yaratmak
ta da asin gecikmez. 

Bugünkii yeni ahlak mücadele-
indr· ele bu istikametin ve bu tan

dırn ' mt!vcud olduğuna hiç şiiphe 
yoktur. Yeni diinyamız vücud bul
dukça ve onun her sahadaki } eni 
ölçiileri eskilerini tasfiye ettikçe. ye
ni individuı•I "e kollektif ahlak öl
çülerinin gittikçe daha bi.iyiik bir 
açıklık "e bellilik ile meydana çıka-
cakları tabiidir. Rurhan BELGE 

Halkt~viudeki 

<:>'r·Uo konseri 
anınmış artistlerden 'iyolcnsclisı 

David Zirkin ve piyanist Kari Maili ta

rafından dün saat on yedi buçukta halh· 
evinde bir konser verilmiştir. 

Anknra ha1kevi güzel sanatlar şube. 
si tarafından hazırlanan bu Çello konse· 
rinde Hanri Eklcs"in üç, Edvard Lalo· 

nun beş, Çnykovski'nin rokokosunun ye. 

di varyasyonu çalınmıştır. Bugün bir 

türk vatandaşı olıın David Zirkin on iki 
yaşında Petersburg konservatuvarını 

taınamlaınış, o sırada Petersburg filar -

monik orkestrasiyle Sen Sans'ın kon • 

sertoı.ıunu, Çaykovski'nin Rokokosuu çal. 
mış ve büyük takdirlerle karşılanmı~tır. 

Rus inkılabından sonra 1919 da Is • 

tanbul'a gelen ve türk tabiyetine giren 

bu artist. daha sonralan A vrupanın bij. 

yük tchirlerinde verdiği konr;erlerle bü

yük bir şöhret kazanmıştır. 

lstanbul'da Kaza ditalya salonunda 
verdiği konsl-rler de Zirkfo'i fttanbul 

halkına gayet iyi tanıbnıttır. Maili ise 

Budapqte'de uz.un zaman orkestra ıefli

ği yapmış şöhretli bir piyanisttir. 

Dün ''erİlmiı olan bu konser dinle • 
yicilere gü:.ıel bir musiki ziyafeti olrnuş

tur. 

Aynı .anatkarlar öteygün öğleden 

sonra Ankara radyosunda da bir kon -
ser vermiıler ve bunda da büyük rnu -
vaffıtkiyet göstermişlerdir . 

Bu konserde H. Ekelı'in sonatı La -
lo'nun konsertoıu büyük bir muvaffaki

yetle çalınmıı, hele Çaykonki'nin ro -
kollosunda yedi varyuyon pek ziyade 

canlıınmıştır. 

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

"' lus ,, un Dil 1Y azdan 
(Batı 1. İnci sayfada) 

"imtidat'' anlamı kafamızın dü~Ü· 
niitündeki inıtidada bağlanarak, 

bir iti düşünmede zihnimizin u
mumi ve gem~ imtidadı, o işte tut 
tuğumuz "yol" demek olur. 

Ana kökiın ve onun yerini LUl~ n 
(oy) elemanının bir anlamı da 
"akıl" dır. "Yol" un abstre anla
mı, ana köke hu mana verilere 
de izah edilebilir. Bu takdirde 
(yol): aklın herhangi bir süje iı
ıerinclc geniş ölçüue tc>rellisinden 
ibaret olur ki "me~lek ve mezhep" 
anlamlariyle (yolj da hudur. 

11. - VOIE 
Not: 2. - Bu anlama olarak 

kullanılan fransızca "voie" kch
mesiyJe bunun 1~.tincesi olan "via'' 
ve Keltçeoi olan "vail", ''wail'' ve 
'"weg'' sözlerinin etimolojik şekil
lerini ''yol'' un etimolojik şekli ile 
alta ita yazarak kar~ılaştıralım: 

(1) (2) (3) (4) 
Yol : Oğ ~ oy -t ol 
V oie : oğ t ov + uğ 
Via : iğ + iv .... iğ 
Vail : ag -L av ay [~) 

• Waik ağ av ay [~] 
Weg: eğ ev eg 

i 
1 ag 
ağ 

Bu tablonun göz onune koydu
ğu dil manzarası şudur: 

( 1) Oğ, İğ, ağ, eğ: hep "im ti -
dat" anlamı veren "V. ğ'' ana 
kökünden ibarettir. 

(2) Oy, ov, iv, av, ev: hep ana 
kek anlamını temsil eden eleman
dır. ''Y y" olduğu malumdur. 
Burada görülen şekiller de bir (V. 

y "v" ) den ibarettir. 

(3) Bu kısımda asıl eleman ge
nişlik, umumilik ifade eden (. l) 
ekidir. Türkçesinde bu eleman a
çıkça mevcuttur. Keltik aslmda da 
(i) ile birleşerek ''y'' telaffuzu al
mış olan bu "/'' )'i - söyleyişte de
ğilse de, imlada - görüyoruz. Bu 
ha1de ''. ğ" ve·•. y" leri de bu 
" l" den değişme gibi alabiliriz. 

[~] Bu ik; ··ay" 111 asıl yazıln~la

rmdaki "il" elemamna dikkat c
dilmt•lidir. Avrupalılarca "y" gibi 

okunan bu imlada "yol" dahi "1" 
elemanrnın arkaik \1arlığı kendini 
gwtermektedir. 

Böyle almayıp ta doğrudan doğ
ruya (. ğ '' y'' ) olarak telakki 
etsek bile, yine mana bozulmaz. 
çünkü bu takdirde bu eleman mef
humun süje veya objesine delalet 
eder ki "imtidat'' anlamının bir 
süje veya obje üz.erinde tecellisi 
manası çıkmış olur. 

( 4) Yalnız fransızca ve latinf e 
şekillerde görünen bu "ağ", keli
meyi isimlendiren son ektir (2). 

Görülüyor ki bütün bu kelime
ler bizim "yol" sözünden ha,ka 
bir şey değildir. 

HL R \ t i. •\R \ 
Not: 3. - Farsçada yol mana

sına kullanılan ( .,.c!,; kelimesinin 
etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) 
Ag - ar ah 

(1) Ağ: •·Jmtidat'' anlamına ana 
köktür. 

(2) Ar: Ana kök anlamının her
hangi bir süje veya obje üzerinde 
tekarrür ve temerküzünü anlatan 
ektir. O süje veya obje de 

(3) Ah: elemaniyle ifade edil· 
miştir. 

Bu analize göre "Ağ ar ah 
ağarah", - ana kök kendisinden 

sonra gelen unsurla kaynaşarak 
ve baş vokal düşerek - "'rah'': her
hangi bir süje veya obje üz.erinde 
İmtidat mefhumunun tekarrürünü 
anlatır ki, bu da Türkçenin "ara'' 
kelimesinin aynıdır. 

iki kelimenin etimolojik şekllle
rım altalta yazalım: 

(1) (2) (3) 
Rah: ağ ar ah 
Ara: ağ ar ağ 

Görülüyor ki "rah" m manası 

iki yer arasındaki imtidattan, ara
hktan başka bir şey değildir. 

Hatıra. - Fransızca (rue) ke
limesi de bu sözlerin aynıdır. 

l . N. DiLMEN 
{Bu ana/iz.in alt tarafını yarınki sa

yunız.da okuyunuz]. 

[2] Fransızca ve Jatincede gö
rünen bu "ağ uğ" ve "ağ iğ" 

ŞPkillcri de bunların Keltik asılla
rmda olduğu gibi düşmii.~ bir ·r 
nin yerini wtmr le üzen kuruldu· 
iu hissini vermeltu-dir. 

l{arnuta} ehlt"Lki J~anuının hiikürn~e riılıİ 

goru~nıe' e ha lı dt"O-istir<~n 1>ro1· e i 
t"'- ' • (.__ . 

Bina vergi&i hakkındaki 1837 nu-
maralı kanunun bazı hükümlerinın 

değiştirilmesine dair olan kanun layi

hası Kamutay ruznamesıne alınmııtır. 
Kamutayın bugunku toplantısında go

ı-üşülec.ek olan bu layiha Üzerinde Da

hiliye \'e Maliye enc.Ümenlt!rinden mu

rekkeb muhtelit encümenle büdce en
cümeni esaslı tetkik'erdc bulunınu~ ve 
hüküınctin projesinde ehemiyetli ta • 

J1!ler yapmıştır. 
Liıyihanın aldığı son şekle göre, 
Vngiden istisna edilecek binalara 

dair olan kanunun üçüncü maddesi
nin dokuzuncu fıkra51nın şu ~kilde 

değittirilmesi Kamutay umumi heye
tine teklif olunmaktadır. Yangın, fe

yezan, zelzele, haı-tahklar, içtimalar, 

umumi sergiler ve snire gibi sebebler 

ve ihtiyaçlar dolayıı;İylr. inşa edilen 
muvakkat mahiyetteki binalaT, ihtiya
cın devamı müddetince bina vergisin

den muaftır. (ihtiyacın devamı Dahi

liye ve diğer alakadar bakanlıklarca 

müştereken tayin olunacaktır.) 
Yıkılan, yanan veya ikamet ve ıs

timal edilmez bir hale gelen ,.e ika

met ve istimali kanunlara tevfikan 

menedilen binaların vergileri mü\ıel

lefler tarafından keyfiyeti ihbar i~in 
vilayet husur.i idareleri varidat day

resine verilecek bevannamenin teu
düf ettiği ta'lu.iti takib eden taksitten 

itibaren almmıyacaktrr. 

Belediye hududu içinde bulunan 

binaların tahriri ve iradlarının tah· 

mini üçer kitilik komisyonlar tarafm
dan yapılacaktır. Bu komi:ıyonlar va

liler tarafından tayin olunacak bir 

reiain riyasetinde biri tahriri yapılan 

mahallin bağlı bulunduğu ila:) d u
mumi meclisince vill\yet halkından 

olmak Üzer'e kendi a.zası haricinden, 

diğeri belediye- meclisince kendi a:r.a· 

sı arasından veya o belde ehalisinden 
olmak Üzere hariçten r.eçilecek •ki 
:ı.attan terek\ı:üb edecektir. Kö~leı-de 
yapılacak tahrirler iç.in ba kom~ 

yonlara belediye azası l erine köyün 

muhtarı aza olaı:a.k girecektir. l&tan

bulda bu komisyonlara İstanbul umu
mi meclisi tarafından biri umumi mec
lis, diğeri ~lediye namına olmak Ü· 

zere iki a :ıt a. seçilecektir. 

Gerek ~bir ve kaıı.abalarda. gerek 

köylerde çalışacak komisyonlann ıu.a -

una nizamname ile tayin edilecek me

rasim dair-esinde yemin ettirilecektir. 

Komisyon tarafından tahmin edi- ı 
lecek iradla.r alakablara bir ihbarna· 

me ile tebliğ edilecek ve alakalılar 

ihbarnamenin almdığa günü takib e
den günden itibaren bir ay içinde iti

raz edebileceklerdir. 

itiraz istidalan, mahallin hur.uai 

muhasebe direktörüne ,·eya valilere 

ve ltazalaTda kaymakamlara 't:riıe

cektir. Bu itira2nameler en geç on beı 
g..in içinde İstinaf komisyonuna. gön

derilecektir. 

İstinaf komisyonu mahallin en bü • 
yük idare reisinin ve)'B t~ kil ~eceği 

zatın reisliği altında mahallin en bu)Ük 

malmemuru veya te,·kil edeceği :zat 'le 

biri belediye meclisince kendi azası ara

sından ikisi mahalli ticaret odası tara -

fındnn seçileceK zatlardan terekküb ede

Ct. ktir. Ticaret oduı bulunmıyan yerler
t!c ı;on iki azayı da belediye meclisi se • 

çeccktir. Her k:ua ,.e Yİlayet merkezin. 

de bir İstinaf komısyonu bulunacakttr. 

Büyiik ınıntakalarda dahiliye bakanlığı

nın müsaadesiyle müteaddid istinaf "o · 
mİşyonları teşkil olunabilecektir. lııtiın. 

bul'da en büyük malmemuru yerine va • 
Tidat tahakkuk müdürleri veya tevkil 

"decekeri memurlar istinaf komisyonun. 

da bulunacaklardır . 

istinaf komisyonu kararları alakadar 

mükellefler veya hususi idare 'ari · 

memurları tarafından temyiz oluna!>"' 

t"'ktir. Temyi7 müddeti, kararın t '· ,,. • 

~ününü takib. eden günden itibaren 

qtu .. gündür. Merkeıde. bulunac.'\lc ı n

yi.2 !tomisyoou, her üçü de maa!h olmak 
lİl;u:Te .. ar rt-iı •E' H.i az.adan t~ .,-it.Lub 

edecektır. Re.is 'C azalanıı hu 
tesinaen ) ahud ıyu"l h·lgı c. 
dan veya ticaret okulunun \; 

mmda.1 mezun olmaları şart tıutl irra ~ 

tur. Reis ''e azalar, adli) e n 
en a~"l.ğı ikinci 1.ınıf hakim ' r.hn • • 
olarak gostcrilecek üç nı:.mud pft 
ye, dahiliye ,·ekaletlerince t.'fl u ot tf' • 

ne müddetle albncı vcyn dnh 'u • uı dt·· 

recede mnliyc 'e dahiliye mt-mllln!VfC~t- • 

rinde bulunmuş olanlarclnn (::Ot'h~ıt-ı>t'' 

iıçer nnmzed arasından bakBnh ~ t ı 

tarafından seçilecektir. Bu komit~ C•n H • 

is ,.e ;ıı:alnn mua•limlilc de ~h oım i 
Üzere b<.şka bir ,·azifc alamı~ c du 

Bir tehir, kasaba veya lcoy un Uırm.ı· 

mm da ,·eya bir mahalleıindı 't~ "Y-

darunda ve yahud ı.okağında 
binaların iyradları herhangi b"r •.t bt t: 

rüzdl! ] 5 niı.bctinde artar \t.') ~ eJı 

se on senede bir yapılacak umum: tr. 'H· 

den manda mükelleflerden bir 'tyı br 
kaçının veya hususi idartler 'itn a• mt· 

murlannın talcbleri Ü.Lerine tadılaı l 

pılabilecektir. Bu kanunun m1'nltiflt~ 

sonra umumi tahrir neticelr-rin n n~:n

yete girdiği ~·erlerde meriy Et ı n un~ ,., 

itibaren 3 sene geçmt:dikçe miınft•:'1C tııd 
lat istenemİ) ece" tir. Kayıd hatP' n ı• 

htt zaman düzeltilebilecelctir 

Li)·İhaya eklenen mu' akkat bir m::ı 
deye göre de tem) iz lcomis) onu Pt"Jt , t 

azaları hakkında bu layihada ~ c.ı:ı: lı.D 

ıdlar ancak bu kanunun m 
0

)t.'tt gn
diği tarihten sonra )'t-niden ti)· t~·: 

ccklere şaniİI olacaktır. Halen '"'•ut 
rı:İa '\'C awara, bu ''a7.İft 1 erce: \x...., tldo.\ın 

müddetçe maıq ytriıu: ücrt:t r.t • t"A t • 

biltcektir. Uı.yiha &tan:uniy t'.t • w 1.t•t:tilı • 

ten ıonra bir haziranda mt-ri~ t h Fl1• · 

cektir. 

l)iinkii filarnl(tııi~ 
J oıı~er 

Oumur Ba§kanlığı fila.rmon 

trilınun Ma)•ıtro B. Pratenoı cm um
de dün ' nniş olduğu konıcn::. uı " . 

him tarafı, Bruckner·in rotnl'.!lt:dı tsc.7 • 

fonisinin Türlıiye'de ilk defa " 

rll tnda göderdiği miıln."lllmd~ , .... t • cı -

kın İcra bilhassa takdir edilmit ~ t c;u 

aUuılanmışbr. 

Bundan wnra Muuorg k~ 'nisı ı,-ı~ n 

haf1a da çalmırut olan .. çıpla.\c Qıs• tıı- • 

tünde bir gec.~, si telu-arlanm ' t ntt P 

} et Zolt.a.n Koda1y'nin "Mara~dı .:~k 

!arı,. macar ruhunu o lıtadar c.ar< ıı-. .u., "'• 
hauUJ} eti) le aksettiren bu ş;u;;ı• 

n~eli parçalar çalınmı§ ve pek c;.ok 

kıılanmıştrr. 

Kom.erde Sa§bakanımızle. ? ~ı. 

nel Sdneterimrı, Milli Miıdafr'1. 't ı.ı -
tur Bakımlarımız ve lcordipi~ ıtİlolt<-1 

pek çok simalar ha.2.Jr bu.hırı.mor ~-cln 

Gündt:n güne daha bü) ülı b; tlioı u .. 

meli) etle çalan orlt~trtınuz.rn <ı:'lflf!:rıt • 

ri Ankara halkı için halıil:ıi b"r r .. ·, f! • 

da olmuştur. 

Edimede kredi 
kooperatifleri 

Edırne, 19 (A A) -
knzasında 'c vilayetin otd j l 
rınn bağlı biitiın nahiyelt:rdc::r 
cudlara iln,·e olamk yenidtr: 
yeni krt•di kooperatifi kt n "r"U • 

l.l<"l.)nnını tır. Bu cümleden l aı ı 
7.ert dirn Parti başkanı B. ibra.hm 
Akıncının reisliği altında l .. ~ıeyt 1 

Hav7.aya gid-.:rek orad., k(jl pt. • :j u 
c aslannı =ltmışlardır. 

Bu kooperatifü·r \..o, lo 

koyler bo! elere tl)nlmak • rfn~ lt 
kunılac:ıktır. 

Kitap ve kitapçrhk 
Mem ek~t:imizde '\ e ) ban.c• (h · 

lerd e ) eni çıkan 'e bunlr.ır -,. ;;ı:ı tı. 

tavaİ)ey~ değer olan eıerkr nrr .. 

~ a toplamak ıuretıle ( Krtah t IDtn~ 

c;dık} .,.d.nd& yc:ı.nm a' lrlı bır o:< ~nıll. 

~l< .. rı~ nh. b.E-tFar.ı::; ı tır. 

-
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ULUS 

l ı1.a111Ml mektubu 

Yazının bir başka türlüsü iŞ HABE LE 
ainde devlet iahiaarıaa aldı. lnbiaa-Hawt deaizcilik itlerini bir el

dea idareye karar verdi. Çünkü; 
1 - KamutaJ' biri 1923 öteki 1924 

de aetrettıgİ iki kanunla ( 380 ve 597 
llJllDU'alı kanunla) bir taraftan aeJri· 
.. fama-devlet denizcilipi· kuVYet· 
leadU"Dlese çallfrrken diler taraftan 
1924 de netrettiii batka bir kanunla 
(418 numaralı kanun) buauaı arma· 
törler açın bir çok muafiyetler kabulet· 
1a1f b• auretle; hukümete buauai te
~erle-ibtaaaa, aai ve aermayele· 
riaden ıatifade için· tam bir elbirliii 
ıle çalqmak direktifini vermitti. 

rın itletilmeaini SeyıUefaine verdi. 
Vapur aahiblerine de Seyriaefainin 
teıkil edeceii bir tirkete girmek mec General Grazianinin emri: 
buriyetini yükletti. 

Bu; o zamana kadar alııılmıt olan 
aerbeat aiateme oldukça aykırı ve zec
ri bir tedbir idi. Bir alay tikiyetlere, 
akai de yapılabilirmif gibi uzun iti

Gelecek hafta kabi -
ne krizi cıkacakmı., 

"'Düşmanı durmadan kovalayınız 

(Bafr 1. inci aaylaJa) 
ve boyuna taarruz ediniz!,, 

raz.lara yol açtı. Roma, 19 (A.A.) - "Diltmanı lar babetleri koruran bfi7ik be~ 
itte o zaman, yeni lktıaad Vekili 

olan, Celal Bayar, tahai bütün otorİ· 
teaini, kanuni bütüa aalabiyetlerini 
kullaaarak phai t ... bbüae, talibiai 
bir daha deneyecek ikinci bir tecrühe 

den sonra B. Laval ile görütmut 
ve İstifasını resmen B. Laval'in 
Cenevreden dönütünden sonra 
vereceğim söylemittir. Bu dönüt 
ihtimali sah ıünü olacaktır. 

durmadan kovalaymız ve boyuna ta- ler ~ b~ ettil.r ..,. tı..-. 
~~a. ediniz.,. Butiia ordu çadrrlan mubaNMlerdea IOIU'a yİİll lsadar -. 
açenamcle General Craziaai'Dia neı- uu mitralyoa ve ltir rad,. istaa,_ 
rettiği ordu emrı baadaa ibarettir. 1- aldılar. Buııdaa ....-a ..._lam... 

S. tecrübe oldukça uzun sürdü. V • 

te neticeleri Yerdi: 

talyan kollanndan ttirini takilt etm . vetler ilslemeye baflıyarak harek.I 

imkinı verdi. Radikal bakanların toplanbaın
da B. Heryo parti bqkanlıjından 
istifuında ve bu bqkanlıia tek
rar namzetliiini koymamakta ısrar 
etmekte olduiunu söylemİftİr. 

olan "Popolo eli Roma" ıaaete DOJctalaraadaa 200 ~lometn ka4-

- Memleketin itler aermayeaia· 
._ büpük bir 11...- buaai teıebbüa
a. kaaalile d...awc:ilik itlerine yatı
...... Bir çok bü,ük aermaye aahiple· 
ri tek bqlarma Yeya firketler haliacle 
•-scililr. itleriae bafladılar. Her lif· 
il ıaaldiyat (poeta. eıya) için ihtiyaç· 

Ocret ve aefer tarifelerini devletin mubabiri "Ganale Dorya,, cepbe •• ~ Hab•filtaa içine aokuldaı-_ 

faala •apurlar aatm aldılar. 
a - Deaiacilik itlerine bUSUIİ. te

.... fil'ia ihtireçtaa fazla Nl'lllAP P 

--... •• deni• yollarına ibti:raçtu 
...... Yapur UJ'lll••• yapurcular ara· 
-- aenlr. biribiri gerelue devlet it
t.a ıli aleyhille rekabedere yol açta. 
Mtr l•lc.at aahillerinde insan ve efJ'a 
~ab bu vapurlara it verecek ka· 
.... l.i,iik olmadıi• için, aefer ve ÜC· 

l'9t tarifeleriacle bat döaclüren Juare. 
....... hatladı. Vapurlar ancak iti bol 
'6tlıl.-da toplandılar, seferleriai 
~ IMa iakelelere yeptdar. Ve iic
l'et ta.ileleriai ifletme maaraflanm 
..... Yamayacak kadar ucuzlat· ...... 

C - Nakliyatı az olaa yeya hiç ol· 
~ ldiçik i9keleler tlevlete kal .. 
.. ,....., hem devlet bidçeainia •· 
..... -u.. hem .............. ...... 
-.........U rekabetler Jbi1M1eD .... . 
...... -.. bl,iik bir 1a-·· lrq. -.. 

• - M.aleket ..... JOllaraMla 
::. hhct iktiwli,.ab igia tehlWl 

......... " tari'9ler anarti.W. 
....... ,..varlaadı. 
.. ___ ....... aıiilli .....,..... 

;;:- - kadanhr? tarifeler .. iicret-. ..... ...... ........ 
"'- ................ .... 

kontroluna alarak, denia yolları ida· 
reainin yaamda aJDI bak ve aalilai· 
yetlerle, huaai vapurcalalr. firketinin 
çalıflllAam& müaaade etti. 

Oç 111 kadar .-.., ba tecrübede; 
Türk aabilleri arumda yaprlaa 

nakliyat iki ayn tefekk1ile kir temin 
eClecelr., hattl saranı• iflemelerine 
imlsla ... 8C8k .... ilde olmadttı. 
ve .. ,... tarif.a-1..-dalra nakliyat 
tirketlertnin kirlarma söre yapılamı

yacafı, 
için, müpaet netice ftl'tlmedi. Biri 

devlete öteki haaUIİ ..,.a.büae aid O• 

lan. iki ayn t ... lr.lr.ül ba gelir azlıtı 
yiizünden, 

a • v apurlarnu tamir edemez, 

b • Borçlaadılr.ları müesaeaelere 

borçlarnu öcliyemea. 
Bir bale ıelclil•· Yeni bir çökiia

tu bafladı. Devlet maarafmı ödiyeme· 
dip içia latanltal • tamir • Pire • la
keilcl.-İ,.. ......... teaA ettiğı deniz 
.. ,....riai tatil mecbmiyetinde kaldı. 

Ve tekrar eaki ..ktaya; TirkiJ9· 
de, cleais, kara, bava yollan, " tari
fea... _...ıeaiain, uıeak, Türki,..U. 
Iİyalİ, ikbaa4i, cıetrafi, ldiltürel ilah. 
8-tipÇlarma ....... bir ....... hi ..... 
ti ........ oldoj11 ......... clöail-
• " bir eldea idare kara .. yenil•· 

eli • 

Parla mahfilleri, bilbaua aai· 
cenah mahfilleri, B. Heryo'ıaun ka
ran hakkında sinirli ve batti ha
zan acı dütünceler yüriitmektedir
lar. 

Hükümete yarclımcı olanlar, 
muhtemel bir malt buhranın tehli
kesini ehemiyetle kaydetmekte ve 
böyle bir buhran ihtimalinden 
bank dö frana müdürü B. T anno
ri'nin B. Heryo'ya bahaetmit oldu
tunu ilave eylemektedirler. 

Şimdiye kadar borsadaki te
mayüller sakindir. 

lJaladye radikal. parıi&i 
reiaı ~çuaı. 

Paria, 1~ ( A.A.J - dadıkal aoaya • 
liat partiainin icra komiteai buıun Er • 
nest Pemey'ia bqkanlıpula top!anmıt
tır. 

Bqkaa Perney, B. Heryo'nun parti 

reialismdea çdulmekte olcluiunu esefle 
kaycletLkten a.1ıva l)a)adye'ain tek 
aamaet butuadupau bildinniftir. 

Dalaclye ancak B,. Heryo namzet ol 
...... blkdirde ....-dijini koydqu -
na IOJlemİf ve demip ki: ·- Siueo 
flHIU iaterina ki ,.,_., partiyi alm ,_ • 

ımmıa MYİ,..._ çıkaracak olu rad 

ltir .. ,...,. ~ ••111ioiz ., 

deki harekatı ıu suretle tefair etmek· 
tedirı 

"Herte7den öace babefleria teh· 
didlerine eqel olmak içia ( Dolo) ile 
Malkarya araamda çok kUYftdi istila· 
kimlar yapıldıktan 80Dra, italyaalar 
bazı kefif taarruzlanada balmaarak 
Uebbi Geatro ile Gaaar,.a Dorya, Ba
karale, Anino •e Areri mevkilerine 
kadar ilerlediler. ltalyaa tayprecjle 
ri Ganarclorya'claa awatı inea "or
manlar aruanda ıislenen Wtüa ha· 
bet tecemmulerini tiddetle IMmbar
dnnan ettiler. Günq •tarken italy n 
lr.amandanlwjt taarnaz karanm •erdi. 
Aakerler harekete ıeçtiler Ye nehir 
yataklarmı takib ederek d111"'•"• •· 
ramaya bqlıadılar. Mitralyozli oto. 
mobiller ve tanklar oade aidiyarlardı. 
Ayın 13 iiacle laveç lazılbaç haataha
neainin İtalyanlar tarafmcla.D bomba
la.nclıiı yerden az il.de diipeeala 
karfılqblar Habetl- dai ,....çıa. 
rında sialeamit oldukları halde ital

yaalara tiddetli bir atet açtd.ar. O 
•akit Somali arab......._ iki tabar 
taaldarla bYYetli miidafaa ...ule· 

'Ne 1apılmah idi? 
~..... ·.-ııiW~,... ... ~t~·~ ............................ ~.~; 

...... l'Q. l ---La -....:...: "ıl .. 
illi- liir ......... tıenlr.idden -- _,_ -- -
ı- - ...;=:..:.. ... ..._ - n..•-~ - ~-k mecbmi,.a.de ol._.. •- ----~· "-7.. _,_ 

- -·-- aia teklifi --- --'..!- falui ... -L.:--.1. _ _._ Varda-o ......... fa~· ~~u 
vıııryv- ..-6- 1--IJ...u =e:?:.:ttir . 
.... netriY•t ,......k .... as. MitiB ---· -v--

Radikal purtiai icra lwmiıuinin 

b mitralpa ateflerile ak- ı..ak '.fr 

Haltetl_. makaftmet ~ • • 
sittikçe diifirordL 14 akı••• ila11aıa 

General Gruiani'ye ,....wna 
kunet göllderiliyeraıq. 

Acl111.-a.., 19. (A.A.) - O. • ........ 
~ ukeri ı..nll:it ... Witia 

kaya pin-iste dnam edi)'W. 
C~ndea lMri i~.-

kabil turruaaarn. .... ,. ... • ...... 
katalarm 7eaıclea ......... _ .. ,.... 

muılardır. Haber alındıimA ..., , ... 
den iki fslra aaker ltalya ........... 
limanım ıetirilecek •e Oôle ......... 
amcla ,.,....,. .. mütonel ,- e...... 

·~· Ru bata ....... di ..... .,. te 
cemnhlll ile uiraflnaktadır .a. or4. 
Grand • Doria "Veba ....... t&Mt
ıut etmllıtedir. ltal)'aDlan .._ denm 
İçin btif kollan p.deribnılılı ıliı:. ltat. 
yanlar .. tank Ye &B'hb otı ıtilerle ... 
tif ı.....ketleri... ~dır~ 
ltalyaallir ba•a ku~ .. ua ... 

rececle ı.ilyete ~ iNi >•'-· 
Daalöl cepheli.de tam - aükii .. 

YaNır. 

R-, 19 (A.A.) - ıtaı,.. tayyare. 

lerinia Denie ci ..... - .. .., 
,.., butawiai ............_ .uildlli -

...... ,..... 14 kitini• ilıliii ... 

kiti•,......... ---~ ........ f~.a:..-.-ilılııl ..... 

Hipir ~ ta"8NSi .. k't ... 
..... ... o.-. .. , t,.. __ ...... 
........ yapma-.w-. 

~-Ml&lleria cevaplarma 
......... ,...., a-ta,..a ubıtla· 
.... ,.... Witlçe lr.anaalarmm ..... ,. ............... ,.__ ...... 

.......... bltill banketi--. biidia 
kararlara, alabildiiiae, .ıuorta .... 
clınnAk. - .. ,.... .. da ..... bir keri 
kalüalıtı ita a.dbirler aleyhine ha· 

Paria, 1• ,~;ur'R.dikaı .. ,ali.t H abe§ler, italyanlar ın cenub cep hesin-· • atast.&talarmda WabJlirler. 
2 - kaınata,. ı... k iki türHl •· 

....._(de.let ve lnaauti tefebbia) öal• 

.......... elemek delildir· 
Gaseteci - as .... t..uü okayaa 

kariiae kartı cliriiat .. ıaiapet olmak, 
kariİDİ ... Ye :raabt hükümlerirle 
.....-.daa açık bir neticeye alattır: 
mak mecburi,..tiadedir. Ve bu mec
buriyet hem _..teki, hem de ahlaki· 

=::.:=-;:!:.':;~ti•· deki zaferlerini tekzip ediyorlar 

- teç..1e. hem de ...ıuet ..... 
......... talihini hu naklipt ....,&-
:-- -...C.tı ıatırablı aeticelerdea 
---.le için 2806 ......,.. .. kaa• 
~- -...tti. Bu kanunla Tirld,.. İlke
leri '- -..lan araaıacla poeta .. ,.... 

- ..._ (amme hizmetleri) çsçe'N" 

clir. 

Bu karar ._.tinde hem• hareket Londr.. 19 (A.A.> - ltalraalar 
birlijı " ~to srapuncla reyler bir hafta oace Dolo'aua ıima•inde 
verilirken pıu1İ diaipliainia konulmau bqladıklan taarruna tam bir mu-
iatenihnekte " t..val in fikırleri ve me- •atta e devam ettiSİlal ilia eder-
tod!arı ile parti Pl'Osramaun cht u)'Ut. • ken, ... ...a 191'auae olarak laabetl•, 
•• içerde mir*il..U. ailahaızlandınl • berhansı bll' ıtalyaa zaferuaia mev-
maaa ve ~ ..... kartı a&Vllf baldundakı auubaba olamıyac:asıaı ıddıa etmek-
bukümleri• ..-.. tallana a:rkm olcluiu tedirler. 
nu mu ...... qlemekte ve nib.yet cu Bqua Mfl'edilea liabet reaıai teb· 

Cenevre top}antısmm arifesinde muriyetiıl " sulhun büyük ltir ozen ile litınde, ıtal1anlana Ocaclee4e bü-
konuunatl baulanda parti azalanna itı yuk bir mmf*-iyet kaaa...WSları, 

onsey italyan-habeş ve Sovyet ·Uru· madiaı ...,.. ..... dedir. ~::!:.-=~::ı~-; :_:: 
gUay an 1 ıaomaz lıkları hakkındıı f'•ıa 1., tAJ'. Lebaatua dıt ıt · ndclolua••ktacbr. Teltlısde deniliyor 

"169 leri bakanı 8. Bedı, aaat onda bul"llta ki: ''Cenalt c:epbeliaden 13 80llki· 

ne karar verecek ? ..-. ve .. bi)'iİk elçili ile dq itleri naacla ...... baberlen .......... 
"-- r.:!.:.-=- L:.. ... ..-.... tali komıte.i ta,U. .... b-Whp .,..ı Mknteri B. Leaer tara bombard ..... utramaktan eknuvk 
-.evre, 19 (A.A.) - ~.;._.. -- - ._ _ _.__..tir d-L- 1---:.1: ---!1- rl ·-L 

• 
--ıı..tir· • fmduı wr---· · " w e ""~~ -.-re yerıı..,. 

ore ... letler cemıyeti ...... :ri bu... -f _._L!I ~vyet • u-.... 1 badi.eai 8-i·li-- B. Beck. .-t 13 de Cenevre7e hare ü ..... habet kuvvetleri bll' u IWl çe-
topiantıamd• ........ ,.. -- filV --- -... ı--e ele be --•- -L=ve"- ...1-.ıı:.:ı.a:... So-et ..... .__~ lwt 8decektd kilmit1-dir. Bu tartlar altmlla ital· 
J'•tlı mr1eleleri hiç ii .... - - ... ·- -.- ., -.-

laa.lc.._d•a baU.-•e --•-----1.br. Wm.of •• UtqUllF clel•ai GuuM. ba. Pana, 19 (AA) - B. Laval buıun ,...ıar babflere atır uyiat ~ik· ... -... .....-~ lerini ve L.!.. -1. ..... aldıklarma :..1m. 
8 ••HM er blıtlııea iki taaedir: k •ıtl-ıma .........- .......... ., Cwne ye ...... etmİftir. Ve ltu ak • ~ ~ "' 

haf an • babet anlqmaalıiı " u_. kaaMt .. ~ı•dıılia- ki. kon fM1 oraya .....,. mabtemejdir. Fakat edemealer. 
So t nasuay ........... __.. "'' ......... &filli beriki tarafça ka milletls eemirb koDleJinin elite m Bu haberler, J•lqeda topla•.cak 
le uzer ne Scrnetler tarafla· llul edilıllıilec* .-. formül bezırlamay 11 bilh•• E .. yarın ~ Cenevre•- olaa milletler ceau,.ti kome,i 6z.e. 

an yet. _... edeelldir. Temia olaacluttma p ele ................. Konsey ilk toplan • riade bir ...... ay..-...SS içim iJali. 
e «elen laer ilUai ele ~- re, lııiJiae yana eçıbıcak top1ub •ne. bamı J&rlll qleclen evvel aaat l l de ya mal İtalyanlar tarafmdaa Qd..a 

un m~katalara yol ~· ai .... öteye -... etmiJ'ecektir Kon pilellkbr muttur• 
M:ria a.. topluatıu, iaP1iz kıralıam 11u Yukarda baluedilea teblii, ....... 

tır. 

'~hııii,·""""ft. 1MtNla da ~ 
llolaite ,. .... 

öscı.. PÇ1tmek açill 

.tabii " Framda bWne ........... teldi. 88. Eden H Lami Ce~vrede leria kıalhaç itarederini aaiiltiaMI 
kel.-i p'W mltldl ........ llhmda eçd • çok lralmıyamlda,. ettiklerine dair ı~anlar tanfmdaa 
....... KGa..,. ..,....._bunlar. CeaeYN, ti (A.A.) _ Franaa- ıleri aünalee iddialan da teba'lt ... ar. 
.. -teeuir .... amh. korkul.,.. da bir kabine hubranı çıkma11 ih· tedir. 
ş;..li•ıa ..._ llir.., qna o tla P- timaline W ~ kUalı Jorjun Biribirlwiai t•I llt'- iMi ........... 
n1s U..aa ~ La...rm iau.lld • ,_ lauta olmpma binaen B. LaYal n ra....., mua ................... 
... ......,. valntran.. .._ .. •miıecels ile B.. Edeaia Cenenecleki ikamet- ra batbT- italy-~ Wr 
llrWir l.mi lmaltenklan aanılmekta· ...._.,. kadar 1wWW .... etmit 
lfi6ill:ı - leh N /ra111111 dat 6a"-' dır. Ba ....... den dola,. Millet- ....... çok tabıidir ... hedefia de I· 

lan C..... ,pau. - a. c..ı,.ai- k_omeri, her teJdea tal7_,__ •zun .-eeeclaaWi ıatih 
Loadra. 

11 
(~e B. E..:_ 1ace ranı=edeld ...... meeele- dal ettildsi Harrar --... ,.._._ 

....tl. .... b.brhir Wır-;. ....._ ,. · 1.1 ~Bb!· Bu arada pı me-1 lerine eol ........._ tehtlW etmek 
.....:..&..&.. a.. • ..a. -...... ~ miMM- mtile ....a .ı.. Ru Deataw •· 
--.-a..w.c ••• ...,. ............. I ..... u.,....,.tarafmdaaa.u.. c1-~...... .... .. :;:-... tirli._,., ,, • .....,.. .... ...... SO.,etler tarafından .... ... 

. ... ......... " Ot. tarafta-..,.. ..... ..,. ki, i-

talyudar bava bom~ 
dan koramnak içia daha el ..... ı....., 
silere plrilmek __.. bankete lef" 

mit o&a., laabet U...tıemiıa bu ...._ 
nketl-'aden iatifade edenıls büJiılr 
ltir muhuebecle bo7 olçüpmlır. ~ 
ar bul sılardll'. Filhalrilra ....... . 
italy..a-ta bir...,.... mı • , ... _ 
de kartdatacalr. clerececle ailaba... 
tlırılmq ve tenaik edilmit tl8jillenliır 
veböylebir ~ ..... ..... 
atır ariata uj'ramq ............. har 
ret edilm m-ek limclır. 

Şimal cephe.-.. italpısrar, fi'-
cledi yapaurlar ltatl•·•----• 
sal etmekte oldaldan wwww•uı _.. 
tectit .... bir ...... ,...... .. ,.... 
,.tle .... ka-kta .. tahıa....t 
yapmaktacbrlar. 

Bir fa11&Y• .... ....... .. r .. ............................. 
,...,... .waldan......., İllml7...._ 
lnderta Wls .. ia 11 plr>s. , .... 
...... 't'. 

ltaıya' da büyük bir 
patlama 

R-, 19 (A..A.l - • ok-.. 
)en Waun patl•ma11 Jlaünct. 
uit a4"fiirik fahrikuoula tid ..... 
li bir JU11D ç ... qbr • 

Jt-. 19 (AA.) - Bari ra1 
fabrikwndaki baya .... • 
eijen lra\mm patlama11 ... mbıs 
Bu patlama neticeeincle fürlra. 
DID d~.~~- J1kıl )d. 
tın. a ıaun1'a çalqm .... WL 

Hemenyaqmhaf .... ....ıll. 
benzin deposu tellHb ... .. 
mittir. ay111 24 .a.. • 
hayatlarmdaa llliiııl~liıi••~-~~~· 
recede afn'·d1l'JiU.-1•k•~ı~w'!I:·· 
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yalnız azgın bır askeri spesiyaliat'in 
çılgınlığı clegildir. Onun harb telakki
si, bir memleket burjuvaır.iainin bar· 
bı hazırlamaktan batka bir sıyasa ta· 
kib edemiyeceğine kanaat getirdiii 
zaman iktidar mevküai elme alaa fa
çizmin kendi kaba tabiatinin ifadesi

dir. 
Ludendorf yüksek subaylar, ge· 

.... .aa.r aamına söz aöyliyor. Yaban· 
CI ıazeteleria haberlerinden biliyo· 
naz ki alman askeri makamları, fa· 
fiatlerin bir parti sıfatiyle sahib ol
dukları kuvvetin bllrbı yapmak için 
kafi derecede otorite gösteremiyece· 
ii kanatma bildirmek fıraatnu bul
........... Bunlar, Hitler, Görins ve 
llliatakbel bqkumandan Ludendorf· 
... mürekkeb ye bu sonuncunun elan· 
tle fili iktidan toplayacak bir üçlerin 
'-tkili fikrini ileri aünnütlerdi. Lu
.._..._ f bu neviden bir uzlafllla tek· 
U.U. aleyhinde bulunuyor. Çıkardığı 
~' naayonal • aoayaliat parti
.._ •e Hitler'in isimlerini bile sik
..._,__ Sadece, Almanyayı bafku
-.,, ••• emrine yermek lüzumunu 
İlia .m,_.. Buau keadiai "lııurtancı" 
...._ Wr ihtiyana .. ~ı ...... telala-

• ..._k bir hata olur. Alman fqiet 
....... ukwi _.ke•an arum-
6'111 -le .. ubklar la.kk=de haber
leria •'-niyetini mübaleialaaclırmak 
-..,_._.. daima mücadele ettik. 

•---.. ~eatla lae~tiaia fapatle
... •• # • .. yapb)dan lüsmetleri 
...... ettiii ,,. la6kimet iseriacle 
........ arbrmak iatemelde ltera· 
.......... i .. - )'Willi almak bte· 
•ııMti 1ır. -•a _.... ettı1ı. Fakat 

.... ~-·· .-.; ... dilıtatirlük .....__ fatietl... yahus pou. .. 
--.-. .... ajuu olarak fay ...... • 

hı -•·ki - .... ,.... .... 
~ ele bir hata olw. Alman hl-

~ ı...1-•-"- IMiırofiiriaÜ 
'-Pla-.ya karar ••...-.it olmaaa 
~ ele ba ldtüta ifade edilmit 
........ ,.... Hnetial .... ,.... 
tht.. So.twir. 

.. ~ diktatirl9k ~,alleri. 
ili doir.d.n clofna7a façivnia talarib 
...... hla.lrldeiaden ~ ...... ktadll', LD· 
+ d ••L!Di'f'an kitahmdaki • muDPD ......... 

ı.....ıim uzerine ....ı b• barit 
lehliJıesbaia bJktıfllu " ba barban, 
-..ı, keneli faataamaaoriaiadea bat· 
....... teri ihmal eden hir çalpahk 
~ düaya,.a hükmeden bir 
Alı...1a çdımca laarali .. ldıae ıir· 
~ aöaterea ba kita .. Avrupa ve 

....,.ta·-··-· 
t.L.~. ldtet., .,.... ....... a, ~~·JI 
- ...... •ılea ba diiıpae•• hiç bır itle 
... ;;.. h d .. t • ... ,,.e .. ib ohnadıfmı a ıos en· -· 1 •* .......... kitlılııawle fula mik· 
.... Seurc. pW Çllsmhk •ardır, 
.... t -- ... karakteri ölmelm .. 
'- Wr aoqal njimia brakt..wir. 
::..:._;-. Nhça " bedı•c• p\aU.. 

" ......... fildrler cl&a7-· ... 
..... N• ft in19nlds da..- o-

'- °batWıldariyle temenib etmek· 
... ..... l.ir .. ,. el~ İald· 
...... clGayaaıaa hü ... ettifini ıönmi· 
hc:elıtlr. 
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Türk ofis ekonomik enf ormasvon hiilteni 
Türkof İl her ayın birinde ve 

16 ıında çıkacak olan ekonomik 
enformasyon bülteninin ilk aayı
ıını bet sün evvel bize vermiftir. 

Son yıl içinde, iç ve dıt tica
retimize Ye ekonomimize aid her 
eyi n ıöynümüzü kabartan habe
rin yanı batında Türkofisi görmek
teyiz. Celal Bayar'ın ekonomi ve 
ticaretinin, kendinden beklediği 
büyük ve ıiıtematik gelitini, de · 
gerli çalıtmaıının eline bıraktığı 
Türkofiı, bülteninin batına, kuru
lutunun ve çalıtmaıı~ın ~~r~lası 
olan Atatürk'ün ,u dırektıfını al
mıttır: ''İktıaat aav&fı devam edi
yor. Uzun sürecektir. Fakat bun
da da muhakkak muzaffer olaca-
w " gız ..... 

Bültendekl tumullü ve ıenit 
malfunat, rakama dayanan haber
ler, ekonomimizin miyarı olan 
mevzular; bize, Türkofis'in bu bü
yük aavqlara naııl bir iman ve 
idealist hüviyetiyle çalqtıiuu an
labnaldachr. Normal mecmua • 
yandaki 24 sayfamn içine 11tch
nlmıt olan ve hepıi birden bize 

00 bet pnün ekonomi tarihini ve-. 
ren hültencle fUDlan kolayldda 
ve ıenit ölçüde hula~y~; • 

ihracat maddelerimizin durumla
n, dahili ve harici rekolte vaziyet
leri, iç ve dıt piyasa haberleri ve 
hareketleri, ecnebi, milli •• bey 
nelmilel ticaret mukaveleleri v 
anlaımalan esaslan, muhteli 
memleketlerin hariel ticaret pole 
tikalan, memleket itibariyle eko
nomik ve istatistik maltlmat, tica
ri mevzuat, nakliye i,leri, nakliye 
vasıtaları ve tarifeleri, gümrük 
kanun ve nizamnameleri, pmrük 
tarifelerindeki deiitiklikler, mali 
kanun ve nizamnameler, muhtelif 
memleketlerde para ve ithalat ta
kayyüdatr milli ve milletler arası 
sergi ve panayırlar, Turizm haber
leri, alım aabm ve müracaatlar ve 
bir kelime ile harici ticaretimizle 
alakalı her nevt mal6mal . 

Muayyen bir sayıya inhiM" et
meyib hepimizin sünlük hapbmı· 
za tiren bütün bu biliileri bir ara· 
ela toplıyan hu nepiyab ••inçle 
•limlanz. Baıkı• ile ----
tib teklinin ilerki a,.darcla daha 
heiendirici Ye tatmİll eclicl olaca
Pm amduiumuz bült-, badi 
baranti içinde tek •• epis Wr .._. 
halinde nepiyat alemine sin-k· 
tedir. Türlriyenin ekonomik vuıyeti, 

-----------------
Ülkü 

lkiacikiaUD tariJali 31 inci -~ 
ber semanki pbi ol.- •e cüzel Wr 
müaderecatla çdumtbr· Bu •71111D 
INlfyasm lanet laöaü tarafmdan mil-
li ek__.i .. artırma baftumcla 
halke.U.cle •erilmit olan nutuktur. 
Milli ekonominin çok umucl •• ferah 
v.-ici ıelifimini inli ...... bu ~ de· 
isli yazıdan .oara lbrahim Necmi 
Dilmea'iD GiDef Dil teoriai hakkın· 
daki yaaıaı ıelmektedir. Türk dili tet· 
kilderine yepyeni bir ufuk açmıt olan 
ve bütün lenciıtik çabpnalanna ve. 
receji yeçheyle beynelmilel bir luy • 
met kav-celr olma bll......,. B. Dit 
men herkeain anbyacaiı bir aarahat· 
la izah etmektedir. 8. Hilmi Baki 
Kunter .. Vakfiyelerin tarih Ye sos 
yoloji baknnmdan ônemİ.r isim 

li yamsmcla tarihimizde vakıf 
auulünGn oyaaclıi• rolü anlatıyor. Bun· 
dan .oara gelen yazılar ıunlardır: 
EaYW Behaea Şa.,.,170 (Necilt Asan), 
H. Namık Orkun (Necib Aaua), Rah· 
mi Apak (Türk sporunun yeni yü
kümleri), .W.t Güney (Çiftçiye c;.. 
ptler), Celal Arif Alagöz (Demir ... 
aayii), F. Celal Gi ... (Kubilay si· 
ma), K. Oaal (AYID politika•»• Ab· 
clülkedir (~ H köyliler), N ... t 
l(öymea (Kö,cülük çalıflNlan), Ki· 
mm Bulur (Kubila1 İCİJl), Dr. Sa· 
icl Ali (Y ..Ub ...,mlilderiai fiaik 
area ileltulmak), 

HalkeYleri clera'ileri • 
Oldi 11a ..,..._ DlYe olarak Reah 

Pelıer'in 1934 • 31 waelem .. Anlrua n 

Yurd 
Partiaia ı.ütün köylerimiae ....... 

olarak Dep'8dilea ve aoe aayııanda m.il 
67.000 niitlaeyı bal,... olaa llu pk .. 
isli ııa1k ve köylü paetesinin 1& ikina 
lırinun, tarihli 63 üncü aayı11 çılumttır. 

Dıvar aayfaııncla "indiril• bay,, 
ler versiai .. ,. açalu .., tarih. eoi 
ya fakiiltesi, ve kuNbnalda olan _.· 
Ye kiiacl fehrikalen lııeldmıcla WiJila 
latacla resimler ve herfterle • lümnha 
malümab .,....... ı...unia .We oku 
için olan yüzünde •'Atatiirk'e auikud 
yapmaya relteneaılena onubakemeai. 
köylüy-. ve goçmenı.. dairtılan b:ığ • 
.., .... ' • WD it 
diler sünün haberleri J'aftmda, kuduz 
•ıtalıimm mebiyet, aeltelt ve teüviai. 

bra tanm hakkmcla ........ t .. ,... 

titiincü'ilin izaht .- kö711nill lıilsi
- arttn acak pek 16-mlıa yuder .,.._ 
dır. Temiz IHr tekilde )'imlan. Nıimle • 
....... buda gue&ıe laakikatea ricada 
c1u,..1an ........... ~-

lstaalMa• üniveratel ....... •ermit ohluiıı 
INKLILAB DERSLERi notlarım a7 
n bir cild helinde vermektedir. Ve İDlll· 
W.. ıeait bir vukuf .. aalibi) • izab 
8dea bu çok deterli tlenl.-i bizzat .ti 
-- imkinanı ............ , olanlar, Ol • 
klnün bu Çok yerinde t....,_ıaiyle, '" 
bir ciJd balinM eluayelüceldenlir. 80 
aayfalık mecmua bu auretle olıurlarme 
120 aayfauk ıüsel Wr armatan •• • 
olmaktadır. 

Vlkü'yi biitün oilm'lllnnuza C8114
1 ~ 

tavlİye ederiz. 

!ll~rıs·rın romanı: Tefrika: ti bir verginin tehlikelerini anlatan kont. M~· 
ten'le birlikte, Döşartr bu sırada içen gın· 

SAYIF'A ~ 

Geçen yıl yapılan asfalt yollar 
935 yılı Ankara caddelerinin aa· 

falta çevrilmeai bakımından çok.,.. 
rimli ceçmiıtir. Ankara • Kırfebir 
baılana.ç •• .......... yollan 412807 
lira ile ve bet senelik daimi tamiri 

hil olmak üzere ilaale edllmlttir. 
Eaaı it olan Makacta. .,_ infaa· 

tiyle beton aafalt kaplamau •e ince· 
• dereaiain rozekomettu De eluoama 
Wbtk bir faallyetle ça......... dlrt 
aJ içinde IO bin metre m...W... aa
falt kaplama yapı ..... bu ...ele h•· 
1dmi1etl MDll1e ~danı • lata.,.. · 
P•tahane - HaYUZbqa •• latildll 
ca.._ makadam pe •• asfalt he· 
ton itim tamamen bitirilmiıtir. 

Asfalt itleri ltir kısnn yenle parke 
kaldll'Dlll iiMriae yapılaut ......... 
metre mwabbama vaaati olarak 130 
kilo asfalt aarfedilmİftİr. 

Profil ve planı tadil edilen yollar 

makadam fON yapılarak ii...m. met· 
re murabbama vuati 108 kilo hetoa 
ufalb aarfedilmiıtir. 

Yapıl- 80 bin metre ......_. 
yfaltm 20 itin metre ................ 

kaltlm iberine yapalmlf ft ...... . 
ld 32 bin metre .............. . 
....... Ü...- ........... .. 

ıaıt i11er1 iPn kalmnm ....-. 3480 
toa ve .,.. berine ~ tela betoa 
aafalt aarfeclllmittir ki, cemaa 7096 
toe yapmaktachr. 

Bu büyük it için Aakara'da Hat 
bM infaat firketincle mevcud asfalt 
fabribu klfi selmemif •• lniçn4e 
müteahhid tarafmclan ıünde 100 ton 

asfalt yapacak yeni lıir fabrika aipa• 
rİf etlilerek luaa w müdfttle faali• 
yete ıeçarilmiftir. 

....._ batka Sdaiye Veki.letj • 
nİİIMlell ayrılarak Dikmen'e ıidecd 
olaa 20 •eln ıeaitliiinde ıoae~·,. 
865 metre uunlajuada btnİY•İ to:,,.. 

bi1eai •• uaai imalata yapılmq yal
nıs 480 metre unaluiu makadam fO" 

.. olarak bitirilmiftir. 
Bu ,... ba aa ..... tla makadam '°" 

selİ ile beton aafalt kaplunaaa yaJN• 
lacakbr. 
.......... batka .,.... yollana tro

tuvarlanacla 23 Wa metre ........... 
o.ıo ..an kalmbimcl• ~· llO do~ 
lı iM• PPl'-lf .. IMmlana ufalt 
ka ...... iti iN Jda bsr•krhnlfbr. 

v.ı.. lııir &ıecriM olmak üw-e 
K.mataJ caclcleli trotuarlanncla 
0.10 metre kalmbiaacla ..... izeri-
... ........ _ ................... ti IO 

ldlopua ............ MIO -tre 
kaclu ...._ ~b ,. ....... . 

..... ,.. ......... pis ........ almalc 
a ... -..xoa ................ . 

ya....._ ................. ... 
.. 230 _ ......... ~ Wtk"lrit-
tir. T ........................ ilı' 
buif malıtah elarak rHdnrıtw 
plaklariJle ......... kanırllıt• .. 
...... plülana ~ ~ 
kapla-.iti•,..1a..,,..w ...,.au 
itler iPa Awa ;mtlaa .._. _..._. 
.... eipuif ..... Aklr.6pll ........ 

clalri taldlyede fuftyete pçlrlhnfı· 
tir. 

Kırmızı Zanbak 
yordu. 

xxxı 
Solgun bir kış güneşi, Sen nehrinin sisle

rini delerek, yemek salonunun kapılan üze
rindeki Udri köpeklerini aydınlatıyordu. 

pyordu. Ve dostunmı bu zeki gülüşü Teru 
için eşsiz bir zevk kaynağı oluyordu. Teres o
nun sevincli kaprislerine ve laübalice fantezi
lerine pek tabii olarak ilave ettiği bu zevk em 
niyetini ondan hiç ummazdı. İlk zamanlarda 
Jak ancak yeknasak ve hazin bir ateşlilik 
göstermişti. Ve yalnız bunlar onu hükmü al
~ almasma yetmişti. Fakat o vakitten be 
n Terez jak'ta neıeli, geoit ve çeşidli bir 
ruh, şehvette eşsiz bir zariflik, bütün nıhu 
etle olqamak, memnun etmek vergisi ket
fetmişti. 

Mösyö Bertiye d'Eyzel ıuauyordu. 
Senatör Luvayye, parmaklan aramda 

ekmek içi yuvarlıyordu. Birahanelerin esk · 
aşinası olduğundan ancak böyle ekmek ıc;i 
yuvarbyarak, yahut şişe mantan keserek 
düşünebiliyordu. Alt tarafmdan kirli bir sa
kalın sallandığı kırmızı suratını kaldırarak: 

Yuaa: Anatol FRANS 
Türkçeye ı;eviren: Nuubi BAYDAR 

Bankacı sordu: 
- Bertiye, siz bu proıenın kati olarak 

-eybiftde misiniz 
Bertiye bapıu önüne ifdi. 
llanteutU, ayağa kalkarak elini mebu

._ omuzmıa koydu: 
- Azizim Bertiye, bana lyle geliyor ld 

bNne parlamento toplantı devresinin bat
~ dipcektir. 

Kısma yaklaftl: 
- LI llenll'den acayip bir mektub aldnn. 
Terez kalkıp bilardo salonanan kap111111 

lrapatb. 
Dediğine bakılına bava cereyanlarmdan 

karkayarda. 
llonteaüi devam etti: 
- Tabaf bir mektub. U llenil nlamnak 

llia Javanvil'e gelmiyor. Roslnıd admda, 
•'•• toDilatolak bir yat •hmf. Akdenisde 
.. llleilllk edlyw .. bmadan llOlll'8 ,.mu de-

lserinde yaŞamD IStfyoılJIQf· YMJk. Av 
• f~ bilen odm. 

~-.loda yenip dost olduktan IOllra, ken
.._ "2J•)'lf" hlmnetÇI ..,lailia dayanan 

Madam Marten'in sağmda mebus, eıki 
Adliye Num, eaki Bqvekil Garen ve so
lunda da aenatör Môayö Luvayye ve Mö&
yiS Marten - Bellem'in aağmda da Mösyö 
Bertiye d'Bysel vardı. Manteaıiii'nin tah· 
min etmit olduğu cibi kabine, dört gün ön· 
ce düpnüttü. Daha o sabah Elize sarayına 
çağr.dmlf olan Garen bir bbine kurmak va 
zifealni kabul etmİ§ti. O aktam Cumur Rei· 
sine arzedilecek olan tertibi, hem yemek yi· 
yor hem de bamhyorlardı. Onlar bir takım 
isimlerden bahsederken Terez de hususi ha· 
yatmm hayallerini gözlerinin önüne getiri· 
yordu. 

Parlamento açılır açılmaz kocaaiyle bir· 
likte Paria'e dönmlttil ve o zamandan beri 
sihirli bir ömlr athilyordu. 

Jak onu seviyordu; ihtiru ve pfkatill, 
ustaca tecrübe ve acemice teceuilatin baz ve
rid bir halitaslyle seviyordu. Jak sinirli, ko
lay hiddetlenir, kay~ idL Fakat mizacın
daki bu deilfildifin neaealne daha çok kıy
met venyordu. Bir alev ıibl birdenbire parlı· 
yan bu artist neoe, afla ldlçllmaemeksisin oJc. 

Garen bağ:ırdı: 
- Ahenkli bir kabineyi herkes ister. F• 

kat parlamentodaki türlü lmiblere maham 
temayüllerden de ilham ahmak l&mndır. 

Kaygılı idi. Kendi çıkarmış olduğu sa
JlllDca engelle dört yanmm çevrilmiş ol
duğunu aamyordu. ı, arkadatlan bile ken
diaine aleyhtar oluyadarcb. 

Kont Marten yeni kabinenin yeni zihni
yeti tatmin etmesini istiyordu. 

- Liatenis, meDfe ve temayül bakm>m
dan biribirlerinden çok farklı adamlardan te
tekkm ediyor. İmdi, cumuriyet hiikümetine 
ı&üt birliğini ıokmak imklnı, yani zarure
ti bu IOD yıllar politika tarihinin belki ..... 
bca hldi8esidir dedi. 

- Azizim Geren. bunlar, aten si.dn nadir 
bir talakatle mic1afaa etnıit olduiunus fi. 
kirlerdir. 

- Söyledim, fakat bana inanmak isteme
diler. Kırallık taraftan sal' cenahm ortadan 
kaldınlması cumuriyet partisi için tamir e
dilmez bir felaket olmuştur. Ona karşı hükü
met ediliyordu. Bir hUldhnetin hakiki da
yanaiı'. kareı partidır. fmı>aratorluk orlean
cılara ve ime karlı. 16 mavıs hükümeti cu
muriyetcilere karıı devleti idare etmiı:.tir. 
Onlardan daha bahtsız olduiumuz için biz 
de &ağ cenaha karşı çahstık. Tehdi<lci. ~ f, 
kudretsiz, geni.s. namuslu ve halkça sev1l
mez olan sai cenah ne iyi bir muhalifetti. 
Bu bilinemedi. Ve IOIU'll. $UllU da sövliveli'11 
ki her şey eskivip üzülUvor. Bnnun1a bfora
ber, herhan$!i hir seve kan11 h;;kümet et.nı .. 
de llzımdrr. Tam on bes yıl sat cen,.hm hi e 
devamlı bir cömerftlikle vanmTı:; "Mu~ v r-
dmu b1U?iin bize ancak soavı:-Hct1er v"" ·
lir. Fakat onlar da c;ok zavıftrrh•r. Onlan 
kuvvetlendirmek. büvütm .. 1r ve nır n~Tti h• 
li?e getirmek ~erektir. Su ~ kiPda ~ • 
biliye nammm ilk vazife ittir • 
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SAYIFA 1 

Dünkü spor hareketleri 

Ankara Gücü -Çanl\:aya lleral>ere ltaldılaı~ 
l\lulıaf ız Güciiu Üıı atlı yürii}rüşü 

Elıııa dağın(lalci gezinti 
İstanbul şampiyonası maçlarında Güneş Hilali, Ga
latasaray Eyubu, Beşiktaş Süleymaniyeyi yen~ iler 

Dün anlattığımız sebeblerle, Ga-
4ataaa.ray ve Fenerbahçe kulüpleri 
gelmediler. Bu maçlara ön ayak olan 
iki kulübümüz, Ankara gücü ve Çan
kaya, lik maçlarının geri bırakılmast 
c.ıolayuiyle, boı kalan bu pazarı dol
durdular. idman cemiyetleri ittifakı 

birinci ve ikinci reiııleri BB. Aziz Ak
yÜl-ek ve Halid Bayrağın ortaya koy
duiu kupa için A ve B takımlarını 
kartılaıtı.rdılar. Neticede, takımlar bi
rer MJ"I ile berabere kaldılar. 

!>ün ııabah, bava biraz bozuk gÖ· 
rüttüyordu. Fakat öğleve doğru, baha
rı andıran bir sün baıtladı. lyi bir ha
~~ getirilen, Ankara gücü alanı, bt 
m~çlan ııeyre gelenlerle dolmuştu 

Birçok genç istidadlar yetiştiren B. 
takımlarının maçı 1-1 neticelendi. 

Birinci takımlar maçı, hakem be
§İktaıh Nurinin idaresinde oynandı. 

Birinci devrenin ::;onlarına doğru çan
kayahiar bir gol yaptılar. İkinci dev
rede Ankara Gücü penaltıdan kazan
dığa bir golle beraberliği temin etti. 
Oyun umumiyetle mütevazin cereyan 
etmiıtir. Yalnız, ikinci devrenin sonla
rına yakm, iki taraf da, güzel başla· 
dıklan oyunu, fena bir yana doğru 

sürüldemeğe başladılar. Fakat oyun 
çabuk bitti ve iki takım, kupayı ala 
makırzın sahadan ayrıldılar. Maç baıı. 

in. bir gün tekru edilecektir. 

Jluluıjı z Giicii nii 11 °ezirııi.">İ 
:Mu.hafız Gücü dün çok muvaffat.; · 

yetü bir yürüyüı yaptı. Elli kilometı·eyi 
aJUI bu biniı. bize, gün geçtikçe yayılan 
ve ku..vetlenen bu ata sporumuzun ya · 
rını için büyük ümidler müjdeliyen bir 

ıey oldıı. 
Sabah aut dokuzda Kavaklıderede 

toplanan atlılar yetmiı kadar vardı. Mu. 
nafıa Alayı Komutanı ve Güç Başkanı 

Yarh.y Tekçe'nin yönetimi altında ha · 
rekete geçildi. Çankaya üzerinden Meh
ye köyü, Yakub Battal, Koıunlar köy. 
leri seçildi. Kafilenin geçişi bu köylerde 
undan misafiraeverlik göıterifeı·ine yol 
açcyordu. Köyün d11ından kendilerim 
kaqılayan sporcular .arasında konuşma
lar oluyor, biraz duruluyor, sonra gene 

yola devam olunuyor. 
T«m bir intizam içinde geçen yürü · 

yüı binicileri aut on üçe doğru K.aya
p vardırdı. Burada hazırlanmış olan sof· 
ralar, temiz ve &ağlam havanın acıktır. 

dığı mideleı·e güzel bir -ziyafet çektiler. 

Şarkılar ve kahkahalar arasında geçen 
yemekten ı;onra dinlenildi. 

Dönüş, gi<liıten daha neşeli oldu. Şo
se takib edilerek yüründü. Cebeci Üze · 
rinden . ehre girildi. Yenişehirde biniş 

bıtmitti. Yaı·bay Tekçe bugiinkü yürü -
yÜ!e katılanlara teşekkür etti ve" sporcu• 
iar yerlerine dağıldılar. 

Dünkü biniıin cidden takdire değen 
tarafı, intizam' ve binicilerin sona kadar 
yorgunluk eseri göstermemeleridir. Ö · 
niimüzdeki haftalarda daha 'ızun yürü-
yüşltt bekliyebiliri:r. ATU 

f.. lmwlağuıduki i-:(' zi nt i 
Dun Altrnordu ve Gençlerb.irliğin

den 15 kişilik bir kayakçı kafilesi, 
ba,larmda BB. Orhan Şeref Apak ve 
A>ım Kurt olduğu halde Elma dağı
l'lll gittnı!lerdir. Battal köyüne kadar, 
tarihi kaptı kaçtılarla giden kayakçı· 
lar, akşam geç vakte kadar uzakla· 
ra kadaı· giden ve bir metreye yakla· 
şan karlar üzermde kaymı§lardıı·. Şe
hırde akşam Üzen yağmur yağarken, 
<1rada alabildiğine kar yağmakta idi. 
Kayakçı ar, geleçek hafta, cumartesi 
akşamı şehirden hareket edecekler ve 

geceyi Battal kôytinde geçirecekler
d r. Kafile gele<:ek hafta kırk kisi O· 

lacaktır. 

İstanbuldaki maçlar 
l.;tanbul, 19 (A.A.) - l .. tanbul fut· 

bol şampiyonası maçlarına bugün de 
.c •am edildi. Havanın kısmen yağış· 
h olmaaına rağmen sahalar güzeldi 
ve maçlar oldukça kalabalık bir me
ı· ikf. yığını tarafından taktb edildi. 

'l'ul.· ... im .~ludmtfo; 
Günün ilk maçını Sümer sporla Or

taköy yaptılar. Sümer spor sahaya do
kuz kişilik bir kadro ile l(Ikmıştı. Bu
nun tabii neticesi olarak 7 -1 gibi bü
yük bir farkla yenildi. 

Güne~ - Hilal nım;ı 
İkinci maçı birinci kümenin iki 

genç uzvu olan Güne,le Hilal oynadı
lar. 

Oyun mütevazin bir tekilde batla
dı. Güneş müdafaası, yeni kalecisine 
İş bırakmamak için bütiih gayretiyle 
çalışıyordu. 

38. ci dakikada Güneş'in sol içi, 
sıkı bir inişi kuvvetli bir §Utla tamam
ladı ve Güneş birinci devreyi 1-0 ga-
1 ib vaziyette bitirdi. 

ikinci devrede iki taraf da gol çı
karmak için uğraştılar. fakat talisiz
likle kaı-ışan bir beceı·iksizlik muhak -
kak golle bitecek fırsatların kaçması
na ::;ebeb oldu ve maç birinci devre-

! 
deki netice ile bitti. 

(;ulaıasarny - l~yiib rnw:ı 

Sonuncu maç Galatasaray ile Eyü
bü karşılaştırıyordu. 

Oyuna gaJatasaraylılar başladı

lar. llk akın çok canlı idi. Eyiib mü
dafaası bu akını güçlükle çevirdi. llk 
dakikalardan itibaren Galatasaray a· 
kınlarının Eyüb kalesini 5ardıklarını 
ve Üst üste hücumlarla zorladıklarını 
görüyoruz. Fakat Eyüb müdafaasının 

canını dişine takarak oynaması, çok 
vakit Necdetin sürüklediği akınlarm 
netice vermesine engel oluyor. 

Oyunun 25 inci dakikasına doğru 
aldığı manzara tuhaftı: Galata sara 
yın akıncıları cansız ve isteksiz bir o 
yun oynıyorlardı. Necdet'in ve Dan

yal'ın indirdikleri top ortada daim~ 
eziliyor ve Eyüb müdafaası uzun 
vuruşlarla oyunun merkezi sikletini ge 

ne Galatasaray yarı sahasına aktarıyoı· 
!ardı. 

Birinci devre O - O beraberlikle bitti. 
İkinci devrede Galatasaray kuçuk biı 

değişiklıkle sahaya çıktı. tiülend'le Fa 
zıl yerlerini değiştirmişlerdi. Oyun, bu 
yer değişikliğinden ziyade Galta.saray 
hücum hattındaki ı·uh deği:rikli~ini gös. 

terecek bir şekilde başladı. San - kırmı

zılılar birdenbtre .Eyuoluları bir çenbeı 
içine aldılar ve sıkı şutlarla kaleyi oonı 

bardımana başadılar. 

t:k golü, 11 inci dab:ıkacla, bir hakeın 
atışının doğurduğu fır.satı iyi k.ıllanan 

Bülend attı. Bu gol, mağlub \azıyete 

düşmemek için bütün hızıyle çalışan 

Eyub müdafaasının maneviyatını cidden 
sarstı. Nitekim biraz sonra Fazıl 'ın ikin
ci Galatasaray golünü çıkardığını görü 
yoruz. 

Mağlubiyeti artık kabul eden Eyuh 
fazla gol yememek hırsiyle }eniden can. 

landı. Bu canlanış o kadar ani oldu kı, 

şaşırmak sırası bu sefer Galata.sara}" a 
diı~tı.i. Sağ açık i\.lehmet, Lütfi ile 0> -
man'ın arasından sıyrılarak takımın..<t bh 
gol kaznad1rdı. Bu gol Galataısara} 'ın 

gayretini kamçıladı. Üııtüııte huc:umlar, 
aşağı yukarı ekseı·iyetle golle netice(e -
niyordu. :Eşfak üçüncü, Necdet odorodun 
cü ve penaltıdan be~inci, gene 8;.ıiend 

altıncı ve Nceded yedinci golleri ç kar 
dılar. 

Oyunun bitmesine yakm Eyuolular 
penaltıdan biC" gol daha attıla.r vıe maç 
7 - 2 Galataaaraym lehine bitti . 

:S'•ı-e/ stadmcfo: 

ilk maç AnadoluhiHr - Aftmot"du 
arasında .idi. Anadoluhişar\ıla.r bu maçı 
2 • l kazandılar. 

BeJJikwş - Süleyman(~ e mor• 
Beşiktaş • Süleymaniye maçı ıonun· 

cu karşılaşma idi. 

Beşiktaşın hakim oyumı1 albnda ~e
çen birinic devre, Hüsnunun firillcikten 
attığı tek golle 1 • O Beıikta 'ın lehi· 
bitti. Jkinci devrede be iktaşlıl ır Suphi 
ve Şeı·ef'in ayağiyle iki gol daha çilk':lif' • 
dı1ar ve maçı 3 - O kaant~1lac·. 

ULU~ 20 SONKANUN 1936 PAZARTESl 

Londra halkı heyecan içinde 
Kıralın zaf ının hızla arttığı söyleniyor 

Prens dö Gal, başbakan B. Baldvinle vaziyeti görüştü 
(Başı 1. inci $ayfada) 

Londra, 19 ( A.A.) - Gece orta
larında dolaşan bir şayiaya göre hıra
lın zait ı;Üratle artmağa başlamıştır. 
Bu haber, ne leyid t>e ne tekzib edil

miıtir. 

/,mulrada lw:n.'<"<m 
Londra, 19 (A.A.) - Heyecan fev

kaladedir. Sabahın ilk saatJerjnden 
itibaren Buckingham sarayının etra· 
fında bir takım gruplar teşekkül et 
meye baılamıştu·. Fakat, dün ikin 

N aiblik meclisine gireceklerden: 
Ba.rbakarı B. Baldvin 

denberi yeni bülten asılmamıştır ve b•ı 
haber yokluğu, halkın endişesini ek· 
siltmekten ziyade artırmaktadır. 

Fransız diplomat -
ları arasında 
deij~5ikli.kler 

Paris, 19 (A.A) - figaro ga -
zetesine göre, Hplomasi mahfilleri, 
yakında diplomatlar arasında ehemi
yetli değişiklikler yapılacağından 
bahsetmektedirler. Bu bapta dış iş
leri bakanlığında hazırlıklar yapıl -
maktadu. Bu çevenlere göre, değ\ -
siklikler su sekilde olaca'<trr: 
. Fran~an~ Jspanyadaki büyük 
elcisi B. Herret ile Türkiyedeki bü
yÜk elçisi B. Kammerer, kendileri • 
ne hususi bir takını vazifeler ve -
rilmek üzere bakanlık emrine alına
caklardır. Fas'daki genel vali Bay 
Ponso'nun İspanyaya büyük elçi o
larak gönderileceği ve yerine şimdi
ki Tun us genel valisi Bay Peyruton
un tayin edileceği söylenmektedir. 

Tunus genel vatiliği için dış işle
ri b<l.kanlığı Afrika şubesi direktörü 
B. Sen Kenten ile Viyana orta el
cisi B. Pümc'un isimleri söylenmek· 
teclir. Türkiyedeki bi.iyük elçiliğin 
Bükres elcisi B. Ormesson'a tevdi e
dileceği ~e yerine Atina elçisi B. 
Tierri'nin gönderileceği beyan edil -
mektedir. 

B. Bek'in nutku ve 

İzvestia 

Moskova, 19 (A.A.J - Radek, h
~estiya gazete .. ınde Poionya dı. ba . 

kanı Bek lft &on nutku hakkında tef. 
sirlerde bulunarak, bakanın Sovyet . 
Polonya mWıasebetlerini hemen he· 
men si.ık.utla "eçiştirmeyi ihtiyatlı bul
duğunu llOyAemekte ve bunun, Molo
tof tarafmda.n SovyetJer merkezi icrC\ 
komitesi top(antısında ıl..ehistanın, ja. 
pon - alman askeri bloku ile anlaşmış 
olduğuna da,ir yaptığı telmihe rağ· 
men böyle olduğunu kaydetmektedir. 

Radelc:, bu sükütta Molotof'un id· 
dialarınm bir teyidin( görmekte ve 
"Doyçe Algemayne Saytung" un al
man ve Polonya görütlerinin bir oldu· 
ğuna dair 16 sonkanun sayısındaki ya · 
zıyı da delil göstererek, Sovyet Rus
yanm teklif ettiği karşdıkh yardım 

proje.sini geı·ek Almanyarun, gerek l 
Polon)'"tlDllll ,so,-yetlere karşı aynı dü· 

tiince ile redd~ttiklenni yazmaktadır. 

Londra, 19 (A.A.) - Kıralm sıhı 

vaziyeti Londrada büyük bir heyecan 
uyandırmaktadır. Öğleden sonra ge~ 
vakte kadar her sınıftan büyük bir 
halk yığını, sıhat raporlannın yapı~· 
tırıldığı Bukingham 6arayınm kapıla· 
rına toplanmış, kalmışlardır. Gazete· 
lerin hususi tabılarını halk kapışmış · 

tır. 

Küçük Prenııea Elizabet ve Mar· 
grit'in Saodiringham'dan Londraya 
getirildikleri haberi halkı bilhassa 
heyecana düşürmüıtür. Bunda, son sı· 
hat raporunun d a teyid ettiği kaygı 
sebebleri görülmekted ir. Bütün kato· 
lik kiliseleri kıralm iyileımesi için 
dua etmek e mrini almıılardrr. Her ta
rafta kıralm 1928 de de ağrr hasta 
(andığı ve faka t doktorJan tarafından 
kurtarılmış olduğu düıünülerek tesel· 

li aranmaktadır. 
Londra, 19 (A.A.) - Krralm sıhi 

vaziyeti dolayısiyle ba§bakan Bald
vin, hafta tatilinden vaz geçerek Lon
drada kalmı~tır. 

Ktl"olm :;ılwti lıakkmd" tebliğler. 
Londra, 19 (A.A.) - }.esmen bil

dirildiğine göre, d ün 15.30 da neşre
dilen tebliğden heri kıral'ın ahvali 
sıhiyesinde hiçb ir değişiklik olma
mıştır. Bu sabah S.ndringhamda bir 
rapor neşredilecekti. Doktorlar bü· 
tün geceyi hastanm kapısı önünde ge
çirmişlerdi!·. 

Londra, 19 ( A.A.) - Bugun öğle ıji .• 

zeri neıredilen bir rapot·da kıratın gea=-. 
yi buhranlı geçiı·mi~ olmakla beraber 
kuvvetini muhafaza ettiği bildirilmektr_ 

dir. 

Londra, 19 (A.A.J - Bu alqam ~ 
22 de nqrolunan tabib t·apoı~nda, kı ~ 
ralın bugünü sükunetle geçirdiği ve H 

ziyetinde hiç bir değişiklik olmadıjw 

bildirilmektedir. 

.Smulritı~ lwm sarn~·ı na gidmıl.er. 
Londra, 19 (A.A.) - Dülı: dö Ke~ 

ile Kanterburİ baıpeskoposu, Sandrinc
ham şato5una hareket etmişlerdir. Sara) 

mahfilleri, başpeskoposun lm·alın baf'I 

ucuna resmi bir vazife ifa etmek içuıı 

değil, daha ziyade onun eski dostu saa
tiyle gelmekte olduğunu beyan etmekte. 
dirler. 

Premı dö Gal ile Dük D'york bu ııa ~ 
bah otomobille Londra'ya hareket e~ -· 
mişlerdir. 

Prnns dö Gal-llaldvin kom,~11ws• 
Londra, 19 ( A.A.) - Veliaht bugiii:a 

başbakan Baldvin ile bir mülakatta bu
lunmuştur. 

Bu mülakat, kıralın sıhati \'e buaut1 
neticesinde ortaya çıkan vaziyet Üzerin
de cereyan etmi~tir. Veliahtm bu mÜna· 
sebetJe hastalık uzun zaman devam 
ederse, bir naiblik meclisi kurulması IÜ.· 
zumundan da bahı1ettiği ~anı\m;tktadlt' , 

Pars ve Anadolu Ajanslarının işbirliği 

İraıı lJış Bakaııı) B. Arasın söy ledikle
rine dostça sözlerle cevab verdi 

Tahran, 19 (A.A.J - Ekıeianş Tev· 
fik Rüştü Araı'ın söndenniı olduğu 
dostça telırnfname7e cevab olmak üze
re aıağıdak.i beyanatın Anadolu Ajansı

na iblağ edilnteaini dat işlen ~anı B. 
Kazımi Han, Parı A.Pnsından rica et . 
miııtir: 

" - Aziz dostum .-e al'kadatım Ek · 
selans Tevfık Rüıtii Ara& gibi lben de 
Anadolu ve Parı ajansları ıaraıında ha _ 
beder teatisinin iki kardeı milletin, 
türklerle .iranhların yekdigerini daha 

eyi tanımlllan niıbetincıle birihit-lerine 

Türk Maarif cemiyeti 
toplantısı 

Türk Maarif cemiyetinin umumı 

merkez kurulu cmna günü ba§bakan· 
hk yönetgeri KemaA Gede1eçia reis

liği altmda cemiyet ımerkezande top· 
lanarak ce.oıiyetio 1935 mali yılı zar
f•ndaki hesaplarile yaptığı iıler ince· 
lenmiştir. Bu inceleme S-Onunda cemi
yetin 1935 mali yıh içinde 165832 li
ra 16 kurut gelir elde ettiği ve ma&· 

rafın da ll19635 Jira 15 kurUf oldu
ğu anlatılarak yönetim kurulunun fa· 
ali.yetinden dolayı te.sekkür edilmesi
ne karar Yerilmiıtir. 

Bundao aonra cemiyetin be.iab mÜ· 
tettişliğine Ordu sa1lavı Muhittin Ba
ba Parsm intihabı oy birliğiyle kabul 
edilmiş Ye cemiyetin öteki bususlan 

ile Ankarada yapılacak mekteb bina

sı hakkında Jörütülere1k kararlar a· 
hnmış ve toplantıya aon ıverilmi~tir. 

Harbiyeyi 1906 da bitiren-
lerin şöleni 

Harbiyeyi 1906 da (1322) biti· 
renler, cumartesi akşamı Orduevinde, 
:kendi aralarında bir şölen te-rtib et
mişlerdir. Şölende bu sene mezunla
rından Tümgeneral Veyael .,.e Malat
ya mebusu B. Mahmud Nedim ve el
liye yakm subayımız hazır bulun
muıtur. Gençliklerinin birkaç yılını 

aynı gaye için, bir arada geç.İt'en ve 

her biri timdi bir memleket itinde ça· 
h§an bu eski arkadatlar, mekteb ha
tıralarını anarak aralarlnda iyi bir 
gece geçirmiflerdir. Cumartesi ak
ıam1arı, aubayhrımı·z ve aJlelerinin, 
ordu evinde toplanma günleri oldu

ğuııdan, en rıelenler 1906 hlarm bu 
aamimi tôlenini gıbıa ve iftiharla ~ey• 
retmişlerdir. 

daha ziyade ya!daımaJarı ve biribirJert.I 
daha iyi takdir etmeleri gibi kıymetli n 
feyizli bi" netice Yere<:eğine tamamiflt! 
kani bulunmaktaJ'llD. lki ajana aralltl -
daki dostane münasebetlerin n müteb.· 
bil rabıtaların günden güne daha xiyade 
inkişafa .mazhar olmaaı için en hararetli 
temennilHde bulunurum. Bu kıymetli 

fırsattan istifade ederek Anadolu ajaud.ı 
dan aııit türk milletine ve onun tereffi 
reisine aaınimi sevgilerimi n ~n hür . 

metkir tazim,erimi iblağ etmesini riom 
ederim.,. 

Dün Dariişşef akalılar 
toplandılar 

Dün, Ankaradaki da.rü§şefakalı-· 
Jar lstanbuldaki mezunlar kurumunwıı. 
biı- şubesini açmak üzere belediye sa· 

fonunda saat on dörtte toplanmışlar
dır. Bu toplanbda Oariifıefaka.nm 

· memlekete olan hizmetleri a.nılmıı Ye 

kurumun memlekete daha faydalı o

labilmesi için bir kol halinde ayrrc. 
halkevine darüuefakalılarm Üye ya· 
zıJmaları teklif edilmi~, 150 kişilik bir 
kütlenin hararetli alkışlarite kabul e· 
nilmiştir. 

Toplantıda bulunanlar Darı..i~şefa . 

kadaki hatıralarmı :.evgi He anm•t

lardır. 

Bundan sonra idare heyeti seçi

yapıtdı. Devlet §lirası azatarmdan Ha

til İbrahim, Kamutay l>üdce erıcüme-

ni ba§katibi Nuri, Ankara otomatılı 

telefon müdürü Sadi, Divanı muhase
baUan Ramazan ve baytar Salih mu
rakabe heyetine de divan müra'kible
nnden Atıf ve Milli emlak mudur 
nı..ıavini Rasim aeçilıniılerdir. Kongre 
heyeti Atatürk'e, ismet lnônüne •e 

Kamutay başkanma sevgi ve sa)' gda· 
rını telgrafla bildirmeğe karar v~re-

reb dağılmı~tır. 

~~~
~ 

~ 
it 

~ 
~ 
~ 
~ 

Kaloriferli - Konforlt 

Kiralık daire 
Yenişehir, Yugosla\"'ya Sefareti 

yanında, geniıı 7 ve 3 odalı KON. 
FORLU, KALORİFERLİ, MAN· 
ZARALI iki daire kiralık. 

Telefon: 2250. Hayri. 
1-200 
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Hayat suyu bundan böyle birer tenekelik. kaplar içinde ve belediye kontrol kurşunile mühürlü her türlü şüphedıen ar. .,,_ 

rak bütün temizliği ve safiyeti ile müşterilerine sunulacaktır. Yenişehir çevresinde tevziat daha f a2la semtinin şerefile rnuı
tenasip tem.iz bir kamyonla yapılacaktır. 

Kızılay Karahisar maden uyunu ve İstanbul memba sulannı da bu kamyondan ve 1775 telefon numarasile Cihan o'"e:=:-.-

OPn isteye bilirsiniz. 

~mrll a T '~ ~ ıan1 lfl.a 1 ((L ıuda ı : 
ly

1 
fr. nc;ızca bilır v~ makjned< ı; ) t t c;abuk ) az.,r hır daktilo 

.ı ı .ınl\ or Strnografı bılenler t rdh edilir. Arzu fdenlu n Banka-

nıı~ Gt nf'l et rtterlıgıne mur. Ca tları. -21~ ----

m 4 ..... , 1 ıı hi~arla · h~ . 
1 ; j , J ; ; ' • l j j tt . j ll ( l f' 11 . 

nlt. rada Barut Dt'po. u Er ıısınde 'aptırıhıccık k~çiı'k tecrit 
ılqıos;unıın keşif bedeli (454) lir (71) kuru~tur. Bu ı~ pa2~rhkla 
Y<ıptnıhıcaımr lbı!le 22 K. scıni ('ar amlxı gunu sa?.t 14 dt )~P1.~a
• <ıktı1 Str itı anlamak ic:thenkrin Ankara 1nhisarl.r B2 mudur. 
hıgnnt mur ca.at t~ lemdtri. (15) 1-50 

• n lal'nuı g(~ıu· I ko nı tJ tau h~rı 
ara ~atın alma ~ 0111i~' or11ında11 

E" ~ f ına uygun "'< bır kilosuna (31) ot\~~ bir ~ira ;il at biçilmiş 
•>lcın (150) kilo kloridrat dö kinin çık <ksutme ıle 21-1.936 pazar· 
1rıtj ııaat (15) de atın alınacaktır. Şartname parasız komisyon?an 
'ir.rilır Eksiltmeve girecekler (348) lira (75) kuruşluk ilk temınat 
ı;tAı.bu u ~eya banka mektubunu ekc;İltme giın "·e saatına !radar An

'-•u Jandarma genci komutanlığı lrnrnğmd.ıJri kom is} ona vamc· 
• '1 (~ti) 1-116 

Ankara ticar et ve sanayi odası 
ba~kanlrğından: 

vı-u )aya :evahat e·<le«f'k tii<·c-arhı -. . 
c. zarı dikkatine: 

ı vrop y scvahat edece Jc:rin udcki şer it ddhilindt !.aekaJ 
•tıuı ' l '"' d ., c.1 fVH l Odaya müracaat etmt cn ı..ıum n . 

ı - 'St; ah t edecek Jci~nin i•mı 
2 - •. Adn ı 
~ - O dadakj ka;·, t numarası H t .. rihı 

- Mt·sleki 
::ı_ s b . tc}a tın gayc:sı 

' - Scyah2t edeceği mtmlek~tltr 
ı• 'J - Bu DKmleketlerdc zhartt tdtc.tı?İ fabnl! mur $.!..t"S« ey<'! 

•t '.rtthanelerin a} n a} n jsfmlr rı . 
U }'t di m ddede ,<Jz:ılı hucus. ı od.ı\ic; un)r. c.dı aı::ıuh~l d;ı a-

rltl<lttn 2ikrt:dilmek lazımdır. 1-l~l 

a 1 i t~ , , p 1 al e l i 11 (-> n 
.ı 1 - 2257 N~: lu madeni ufakhlı para kanununa _ıe.vfik:ı-" ~~ vl:t 

1. c larına 54 uruştan alınmakt2 ol n her mecıdı enın Gu~uş 
tı. t'l4lın tenezriıliı hesa~ılc kırk dbrt kuruşa indirilmi~ ''e bu fıat 
tb.-ı İnden kabul edilmesi için mcls.< ndık1 rzn ıtbügat yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bıınkacmc .. .,...tın alının ta olan be. 
•• • • -C c_ı o.n gram mcskuk H' gayn mc u.k hali" gümu lı duna yırmı 
~ 1ı:uruşa 6atın alınacaktır. (76) 1-172 

ırrla ill)a lıA-nHlan: 
l<öycf'gı.z _ Fc!thiy; )Olunun K.ö}C<!;ı ... Dalama K.oprüsıi ar.ı.: 

tld, 64 OOCı - 86 110 kilometııtltrindc 2.8412 lira eşif bcdellı 
• t. Koldmm ve imalatı sınaiytc ınş; . tının kapalı zarf usulile ek-

si 27-1.936 pazanesi günu t or. bcşde Muğla ~ilayeti ma. 
·da Daimi Encümen tarafından • pılac.aktır. Eksıltaıe §o:lrt-
i ve buna müteferri diğ(r n·Tak 142 kuruş mulcabilind Mug

°'lafı D ıresinden alınabilir. · 
1'1.uvaklı:at teminat 2130 lira 90 :kuruştur. 
1 tckhlerin kanunen serbest iş labil cek mühendi olması vcv;ı 
.şa,ı'T 10000 liralık imalatı sınai3 <si mn cut şoseyi iyi bir ckiL 
ııtirdığinc d air ehliy ci fennh c 'e ik. sı gostrcmt: i, bu vesika.. 

. ~o ermiyen isteklilerin t eahhüt tdectği i in butün fenni husu-
•lt I(; kanunı mesuliyetıni deruhte dccek kanunen crhest iş yapa. 

tıılcn bir miıhrndıs gostermcsı, ve bu takdırde fe nni mcsııli~e i dcr
ııhte eden mühendisin noterlik va ıtasile "\:Utc«:ği teahhütnamcnin 
tı klif evrakı arasında bulundurulması la. ımdır. Vilayet Nafıasın. 
' 1dıı ehliyet es ikası almak ist iyenlt rin ihale gunfinden en ll7. sekiz 
i{-Un ev(!} resmen miıracaat ederek ehlı et \:e ikac ı alm ları lazım
du- İstekli bir şirket oldugu takdirde: 

J.:k iltme flrtnamesinde yazılı {'..:safı hai2 olması laz.ımdır. 
l stekliJerin teklif mektuplarını 2i-J.Cl36 paz. rtcsı güniı saat on 

dt).ı dc kadar Mug1a vıl5yetinde eksiltmt koJJÜsJOnu Rd ligine ver-
r.h ri laumdtr. (50) 1-?4 

REVUE s .... 
O ••nelik bir t:ccrüb• m hsuhichu·. 

tio r nev ı kol v e cop ı;n a t lorl 

Mo ntorlcr , Krono'1'rat ta r 

Sp or •A t1 rl 

aha aHtclı..rde aatı lı• 

q ıt u Şar )a~ lığından: 
ıdu Bdediycsı elektrik santr .. Jı içın atın alınacak ve kcşıf 

t" dtli yirmi bır bin hm olan 120 be girlik Lokomobil _ J wcrator 
Y.Urto't•il<', tran form tor istasyonu c şebeke malzemesi ıs ıkınci 
~.ınun 936 tarihınden ıtibaren 45 gun muddetle ve kapalı zarf usu. 
ide ek• hmeve konulmuş.tur. Eksiltme 28 ubat 936 tarıhinc rash
yoıu cuma gı nu saat lb da Ordu Belt:diy~ dain:sindc ve Belediye 
~"111 umtnı onundr: y pılacalrnr. Mm k t tumnat U75 Jir;ıdu;. 

1 
~,•.ddı1t.,. bu ı•r mutealh tvralu Oıd• bclt dtytsir.ctn J arası2. el~ 

)1 il it J (88) !1-l ' 4 

al{i 
Bankası ru Lan: 

Bankamıza yirmi bts adet standart ve bı: adet kırk bq ıla elli 
s.ıntım saryolu yazı makınası kapalı zarfla t:ksıltmcve konulmuş. 
tur. Eksıltmeye iştirak artları . 

1 - Teklif mektub\I (t<:slim muddetı tasrıh ulilmchdir) 
2 - Goriıliıp tecrübe erlılmek uzerc teklıf edılccek makıntler. 

den bırer adet. 
3 - Muteharrık aksamın analiz raporu 
4 - °'O 7,5 temınat akçcsı. 
S - Yedek aksamın a) rı ayrı fıat li tesi 
A nkarada Banka Le,'Clzım M udiırlügiınc vcri 1mclı ılir. 
Ek iltme miidd eti 23 ikinci k<..nun aksam saat on dörde kadar 

Barık .. H rcih hakkını muh fa • eder (27) 1--'ll 

J. (;n. 1 . t\nkara 
..;alın alına kon1İ , '• .nunclan: 

Kapa l ı zarf e'ksihmcsindc teklif edilen fiatın pahalı goriılme· 
sinden pazarlığa tahvilen 10500 lira t ahmin bedelli ikisi büyük al. 
tısı küçiik ekiz et üv 21. 1. 936 alı gunü saat 15 te J. genel komu
tanlıgı kurağmda satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisvondan alınabilecek olan bu pazarhga 
gırmek isdyenlcrin 78750 ku'ru luk ilk teminat makbuz veya Ban. 
ka mektup ve şartnamede yazılı belgelerle birlikte pararhk gün \le 
saatında komisyona ba vurmaları. (6) 1~ 

t\nkara valiliğin<len: 
Mahallesı Sokagı Cinsi Umum Metruk~ Mü~tnnilatı 

No. No. 
Boyacı Şam' oglu Ali Ev 15 5346 292 Üç oda halli mutbah 

Yukard<l yazılı evin ic rı mukaddema talibine aı da on beş lira 
bedelle ihal ~ edilmiş ise de teahhiidünü ifa etmediğinden ihale i 
feshedi lerek evin icarı yeniden açık artırmaya konulmuştu. !hale 
21.1.936 -salı günii saat 15 te vnpılacaktır. f sttklileriı:ı şeraiti ö<Y. 
renme\ Vt: pey sUrmck üu:rc söziı ge('e11 gün ve saatte 7 lira 20 ku· 
ruşluk dt>pozito makbuzu He de fte:rdarlıkta kurulan satış komis· 
vonuna müracaatları. (7) J-46 

• 
r rnhzoıı 

~irJ{etiıı<lt_\n: 

nonım 

. 
He) umumiyemirin 17. 1. 935 tarihli ic;timaında irkct scrma-

yesının 360.000 liradan 137 .5 O lıraya tcnlösine karar "\: en1crek hı 
se senetlerimizin kıymeti l O liradan S liraya indirilmiş olduğundan 
Ticaret Ka nununun 397 inci mıtddc-si hükmüne tc"·fikan hiss darl -
rm ellerindeki hi!lse senetlerini üç ay içinde damğalatmak üzere 
T rah2onda şirke t merkezine tevdi etmeler i lii:ı:umu evvelece ilan 
edilmi t i. B u müddet 31 mart 936 tarihine k2dar uzatılmış oldu-
gundan mezkur tarihe kadar d:ımgalattrnlmıyan hisst: senetleri. 
nin yukardaki muddeti kanuniye mucibince iptnl edileceği ikinci 
defa olarak ilan olıınur. J-5773 

Devlet Demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü sat1nalma komisyonu ilanları 

Muhınuııen bedeli 72,000 lirn olan muhtelif kuçiık yol malzc. 
mesi 2/Mart 1936 pazartesi giınü saat lS,30 da Ankarada idare bi
ntısında kapalı zar f usulii ile Sütın ~lınacaktır. B u işe girmek isti
yenlerin 4850 liralrlc muvakkat ~~mınat ile kanunun tayin ettiği 
vesikalnn ve tekliflerini aynı gun saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartname1er 360 ar ku ruş mukabil indı.: Ankara ve Haydarp şa 
"ezneler:ııdc atılmakt adır. (73) J-186 

iLAN 

Muhammen bedeli 1440 lira ol .. ın muhtehfiılcins lastik mabe. 
ınc 18-2-936 salt giinü saat 15,30 da kapalı zarf ı1sulii ile Ankar:ıda 
ida ı e binasında sa u n alınacaktır. 

Bu ışc girmek istiyenler in 1083,38 liralık muvakkat teırunat.ı ve 
kanunun tayin ettiği vesikalar ile tekliflerim nym gün saat 14.30 a 
kadar ttomisvon Reisligine venneleri lazımdır. 

Bu ı e ai t şartnameler Ank.~r~da .. ~.alz.eme daire mde ve H .... y
darp:ışa.-ia tesellüm ve Sevk Mudurlugunde parasız olarak dağ1ul-
maktad r. (l 12) ı-209 

'l'"ı"rk H ava 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. CÜ KEŞiDE 11 ŞUBAT 1936 DADIR 

lii, "ik ikraıni e 
• 

Aynca: 15.000. 12.000 10.000 liralık 

ikramiyelerle 20.000 liralık bir 
mükafat vard rr. 

Ank2r a Levazım Amirliği Satrr. ı. 

Alma Komisyonu Ha lal? 

1LA, 
A - Takrıben 28900 lir2lık 17'(J ton ekme-klik un tc.: T.. « ı.ı.,1 lt. 

mt e konulmuştur 
B- Şartnamesı resmı bc:delı muk .:Ji!ınde om1 )Ond r 

bılır. 
lf1.<:ı-

C- Eksıltmc 27.l 93E paz.cırte : unu saat 1~ dc.: Ti. l ~ I' io; 1t
sınde satın alma komisyonunda kGpalı zarf usuli ilt , • pıJ. cr.~,. r. 

D- mU\ at temınc..tı 2168 hradır. 
E - İstekliler k nunda )azılı H ikaları ilt c:lisihm• • ;ın

dt:n bir saat evt:l teklif mektuplarını komı ) ona H'Tmtltrı.( ~~ 
l-J22 

İLAN 
Alav cratınm ihtiyccı ol.-.n 180 bin kilo un artn.ime n t "\>,. 

zıh evsaf H ~rait. içinde k~palı zarfla cksiJtm ye 0 ..,. ş?ur. 
ı - Tahmın edılen bedelı 2 00 lira H: ilk tem•t- t ~ •' 

dır. 

-> - İhalesi 3L 2. Kanun. 936 cuma ~unu ~aa t on L"'lt 1,,0. 

rumd., ordu evinde yapılacaktır. 
4 :-- İsteklilerin teminat ma.kbuzl .. rı ıle bırhkte tt lif , ·ı;) 

rını .ihalere~ bir saat cveline lradar göndermeleri ve mu.,' c - -~ 
mand_ kendılenn veya "\: ekillerınin bulunmaları. 

5 - Şa~eyi gormek ~e aldırmak ıste"enlcr hn !> .... r1t-
dcn ronra lıomı yona müracaat edebilirler (52) J-l c 

İl.J\ 
• J - lsta?bul kuı?2nda?lıgı birlikleri iç;n alın"c:.... ol, fi 4 ,1100 

k!lo E;C1de } agma vc.:ıl_en fıat komi yonca pahalı go itldu;,. >;<J r.ı 
2.:>-1-936 perc...ernbe gunu saat 16 da kap<ılı zarfla almc.:c '•n· ,. •"i<Ur•· 

men tut~rı .ssooo liradır. tık remin tı 2&50 liradır. EK-:ıltme c ~"i.. 
rect '1erm ıl ttminat malrbuz ve~ m lrtuplan ilt 2490 r rah 
~anun~n 2. 3. üncli m:ı.~de-lerind ki \esaikle b·rmm tt lif e tuı. 
larmı ıhaleden en az b:r S2at e\ linc .. d2r Fmdıkhd lri )r ı 
!ık ~tın alma komi von:.ıı:ıa Hrmeleri (14) J--49 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti: . ltJl rk Jlz l'f z1 ~~ı ıha · i . ı\11 

'"'atın aln1a k( n1~ 
li,2indeıı: 
Kapalı zarf t•)ulile ek~;-ı tme ilanı 
1 - Eksiltmt \ e konulan iş. 7'-00 m tahmin beti 1li o.:ı~ aiit 1 A• 
2 - Ek iltme 5-2-1936 çarşamb:J ~nlı at (J l) dt Mı.. ~ 

.u sdıh:ı rnues~st!sindc v pılacaktu. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usul'yle • pılacru :ır. 

'> - tık teminat miktaı (555 .• ) lira olup hudut ,;c: S hıl r ~ ıf:ı· 
hı:t Umum Mfidürlüğu vezne in y.mnbnış olacaktır. 

5 - Zarflar ihale saatından bir at e'" f!f \omi n rt .. ı:tt.f 
vcn}mjş olacaktır. 

6 - Taliplerin 2490 saplı kanunun ısttdiı:i (\ r ı ;J; '~11 "lo:ı 
lazımdır (111) l-222 

eri '1 a llrika ar 
rei._ liğiu<1eu: 

.. 

Askeri fabrikalar sıgGTta sandı"ı ec.z:mt.'"Si için sc.nı<lıl> < <..;..., 

laboratuvar rnalzeme&i alrnacaknr. ereec }erin TU"lan:ıt" ~ ~ı· 
t:<ıt 193? Fünfim kadar sigona muha dliğinderı almat.-ın Vt- ._ 
oltme ıc:;ın 3 ıb:ıt 19ft6 pazanesı ~nü S2.at 14 d murnc: • <> 
cağı (108) J-.W 

Kurulu~ 

1 8 9 ı .. 
1 ~ 

~senedir durmadan çnı:ma~ ol n b 

u:t nin Ank ra'd 5aUe vui l\ B A 
.. ı 1..-.Sa ııo 

St: T fmm 
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ESKITME~IEK 
ıçın 

PHlllPG"MINIWA ~ 
ile 

TAK\1 .iYE E ili 
Ankara şubemizi ziyaret ediniz. 

Bankalar caddesi No 45 

Türl{ Philip~ LTD şirl{t~ti i~taıılnı 1 
Galata - F renkyan Han. Telgraf: Philips İstanbul 

taliye Vekaletinden: 
1 - 1.12.935 tarihinden 31.5.936 tarihine kadar altı ay ıarfmda 

Dolmabahce ve Sarayburnu krrtasiye depolarında teraküm edecek 
muhtelif ebatta balya kapağı. parça tahta, ambalaj kağıdı, çember, 
kırpıntı kağıt, artırmaya Kabatas rıhtımından mezkür depolara bal
ya ve sandıkların nakliyesi altı ay müddetle eksiltmeye konulmu:;.. 
tur. 

2 - Ambalajlara aid şartname Dolmabahce kırtasiye clepo:.un
dar: alınal>ilir. 

3 - Ambalajlarm muhammen kıymı:ti 177i liıa 50 kuru~tur. 
Nakliyatın muhammen kıymeti 1625 liradır. 

4 - İsteklilerden ambalajların artırmasma istirak edeceklerin 
133 lira 32 kurus ve nakliyat eksiltmesine istirak edeceklerin 121 Ji. 
ra 88 kurus teminatlarile birlikte 5.2.1936 tarihine müsadif çarşamba 
'{Ünlı saat onda Dolmabahçe kırtasiye deposunda mütesekkil komis. 
yona müracaatları. (113) 1-234 

Jandarma (;enel ko mııtaıılığı sa -
tııı alma komisyonu11 dan: 

1 - Eırleki vasııflarma uygun (2500) kilo sade ve (.'iOO) kilo 
zeytin yağı eksiltmeye konulmuştur. 

Z - Bir kilosuna (120) kurus değer biçilen (2500) kilo saclı: ya. 
~ınm illr teminu (225) lira ve açık eksiltmesi 5-2-936 çarşamba 
günü s.aat onda. 

3 -Bir kilosuna elli kuru~ değer biçilen (500) kilo zeytin yagı
mn llk teminatı (18) lira (75) kuru!? ve pazarlrğr 5.2.1936 çarşamba 
.günü saat ( 15) de Ankara jandarma genel komutanlığı kurağında 
komisyonca yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak komisyondan al ınal>ilir. Eksilt
me ve pazarlığa girmek istiyenlerin belli vakıtta ilk teminatlarını 
komisyona vermeleri. (129) 1-236 

Haı-iciye V ek.aletinden: 
Hariciye vekaletinde 11 inci dereceden mevcut münhal memu. 

ciyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alınacaktır. 
Müsabaka imtihanı 17 şubat 936 pazartesi günü saat 10 da Hari

ciye vekaletinde yapılacaktır. 
Müsabakaya i!!tirak için, ta1iplerin mt:murin kanununun 4 üncü 

maddesindekilerden baska asağıda yazıh evsafr da haiz olmalan 
izımdır: 

Hukuk, Mülkiye. Ulumu Siyasiye. İktısadiye ve İçtimaiye ve 
Fakülte derecesindeki yüksek ticaret mektepleri veya hariciye 
mesleği ile alakası bulunan mümasil yüksek mekteplerden birinden 
mezun olmak: 

Müsabaka imtihanr söyledir: 
1 - Hukuku medeniye. hukuku düvel, hukuku husu:.iyei dü

vel ,iktısad, maliye ve tarihi siyasi (1815 den zamanımıza kadar) 
hakkında tahriri ve sifahi sualler. 

2 - Tiirkçe ve fransızcadan tahrir ve terccme. 
3 - Müsabakada üssü mizanı doldurmak sartiyle en fazla nu. 

mara alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde fransızcadan maada bir ecnebı lisanına vukuf 

sebebi rüchandır. 
Talipl~rin mektep !'iehadetnameleri, askerlik vesikaları, hüsnü 

hal ve sıhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya suretlerini 
istida ile 1.2.936 aksamına kadar vekalet zat isleri dairesi şefliğine 
tevdi eylemeleri ve 17.2.1936 pazartesi günü Ankarada vekalette 
'tiazır bulunmaları ilan olunur. (110) ı-~33 

nl ara Emni,1et 
direl{töı·lü~iinden : 

Beher takımı icin Tteminatı Ebiltme günü 
tahmin edilen fiyat 

Cinsi Lira kuruş Lira kurns 
1 1. akım Sivil Elbise 22 00 239 • 25 22-1.936 ç ffşamba 

gıinü aat 15 de 
Yukarda cins ve miktarı yazrlı sivil Polis memurları için imal 

~dı lecek dbiselerin maddel:!ri karsrsmda gösteı ilen günde açık ar-
t rma ve eksiltme ile yaptırılacaktır. Sartnamesi Emniyet Direktör· ı 
t'tgiindc görülür. İsteklilerin yukarda yat.ıh muvakkat teminat mak· 
·.-uzu veya banka mektuplan ve kanuni belgelerile birlikte o giın 
ve U!\tt~ Direktörl\i.kte müte. ekkil komisyona ~elm"'leri. (4) 1-00 

Dainıa e:eı.ıc 
'l.J ~ 

dainıa güzel 
;KANZUK 

Bal~aıııin lit~t~ıııi 

Elli -sendik bit mazive malik 
ve cliinyanın her tarafıncl? tak. 
dir kazanmıs güzel1ik krernidit. 
Cildinizin giizellik ve tazeliğini 
daim< muhafaza eder. Balsamın 
kremi memleketimizin kilı;:ır me 
hafilin<le ra~bet e;örmüs ' 1i biı 
krem<liı. Cilleri ve hurusukları 
iza)P ederek tene fl"vkalli<k bn 
cazH, h;:oı,.,,.c.er Ruhnüvaı ko
kusu ile ::ıvrıca .• öhıct ka~;ınmı3. 
tır. B.ılsamırt kremı kativen ku. 
rum·ız ı'l ninizin latif t;ızeligi. 
ni. dldiııizın r:-ı:nıı taravetini an. 
calc krem Balsamin ile me':lrlana 
cık:uahılirsiniz. Bir defa Balsa. 
~in kullanan baska krem kulla· 
namaz Tdtıılmı., itrivat mağaz•. 
lar-t · 1 ·~. u1 ,.. ,,, ,.,.ıo.-:rır1 

l il ıı 

'Jilfı \liıılafaa \ ..ı~afl'lı 
'.:;atıııalma h.omi .. ~oııu 

'lftrı I ~.,., 

BİLİT 

1 - Harp Okulu ıçııı hepsi
nebiçilen ederi kırk bes bin be~
yüz otuz dört lira olan bes kalem 
mefrusat kapalı zartla eksiltme
ye konulmustur. 

2 - ;iartname. kesif ve resim
leri 228 kumsa M. M. V. Sa. Al. 
Ko. dan alın•r. 

3 - Eksiltmeye girecekler, 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele . . 
rindeki ~lgelerle 3415 liralık 

ilk ınanc parası mektup veya 
makbuzlariıe birlikte teklif mek. 
tuplarını ihale gunu olan 31 
ikinci kanun 936 cuma gtinü sa
at onbirden bir saat evvel M. M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(91) 1-177 
BİLİT 

YAPI: Akköprüde Sıhlı 
depolarında yapılacak Etiı gara. 
jı kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
mustur. Kqif tutarı: 8896 hr.ı 
15 kurustur. Kesif ve sartnam~
si bedeline karsı in-;aat subesin. 
den alınacaktır. İHAT.ESt: 27-1. 
936 pazartesi giini.i saat on birde
dir. 

İlk teminat 66i lira 21 kurus· 
tur. 

Eksiltmeye ~irecekler 
sayılı kanunun 2,3 cü m;ıddele. 
rinde istenen belgelerle 'birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını 

havi 7.arflar ihale saatmdan erı 
gec bir saat evveline k<ıchır M 
M. V. satımdm>ı komisyonuna 
versinler ve liı'l.ttm ı:!Öriilen fen. 
ni ehlivetnamelerin alınması icin 
de 19-1-936 tarihine kadar Bil· 
yındırlık Bakanlığına miiracaat 
etsinler. (54) 1-125 

BİLİT 
l - Alınacak olan 65 mahruti 

cadır açık ek~iltmeye konmus. 
tur. 

2 - Hepsiıun biçilen ed~ri 
4225 lira ilk inanç para-;ı 3L7 li
radır. 

3 - f halesi 3-2-936 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - ~artname ve evsafını gör. 
mek istiyenlerin her gün. ek!>ilt
meve gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2. 3, üncü maddelerinde. 
ki istenilen bilgelerile birlikti' 
ihale günü M. M. V. satın alma 
komisyonuna · :umalan. (78) 

1-163 
BİLİT 

1 - Hepsine bicilen eder otuı 
lıin lira olan, yedi ila on bin ta. 
ne kilim kapalr zarfla eksiltmeye 
konulmustur. 

2 - lhaleo;;i 2i ikinci kanun 936 
pazarte,,i glinii saat 15 dedir. 

3 - İlk inanc ııarnsı 22:10 lira 
ve şartnamesi 150 kurusa M. M. 
V. satınalma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekleı 
kanunı ilk inanç parası mektup 
veya makbuzlarile 2490 sayrlı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan bir 
saat evel M. M. V. satınalrna ka. 
na verml'leri. (4~) 1-tlS 

Tirle Aatrasitı 

T oı: tan ve perakende 
satışlar 

Müracaat yeri: Işıklar caddesind~ 

Türk Ticaret Bankası 

.f(irald\: 

aı)artınıan 
Yeni~hirde Mlmar Kemalettın 

mektebi yakınında okula sokagın
da 18 No. lu apartımanm beş o
dalı üst katile üç odalı alt katı 
kiralıktır. Üst kat mobilva-sile 
de verilebilir. İçindekiler; mü. 
racaat. 1-214 

Bir ka tib istiyoruz 
Usulü defteriye vakıf bir ka

tibe ıhtiyaç vardır. Sabahtan ak
şama kadar vazifesinde bulun
ması lazımdır. 

Halid cinkrllı _ Postane arkası 

TeJefon 2316 

1 af ıa \ eli file inci en : 
Betonarme köprü in!).aatı eksiltme ilanıdrr: 

Gaziantep vilayetinde Kifü _ İslahiye yolu uzerinde (24300) Urıı 
kesif bedelli AFERİN köprü inşaatının kapal~ zarf U5ulite eksıll:r
mesi l 1.2.1936 sah günü saat 16 da Nafıa vekaleti o»e ve köprü lcr 
reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (121) kurıslf 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabiJir. Muvakkat te· 
minat (1822) lira (50) kuruştur. 

isteklilerin yapmış oldukları işlere aid vesikaları eksiltmed.:a. 
en az sekiz gün eve! göstererek Nafıa vekaletinden ehliyet vesikast 
almaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının ll.2.l93tı sah giınü saat 15 e kadar Ankıı· 
rada :;;ose ve köprüler rei,,liğine verilmesi lizımdıT. (80) 1-232 

Ankara sehri ..... 
iş arıyor 

Paristen mezun bir türk in
saat ve nafıa mühendisi. yapı 

veya bayındırlık işlerile mesgul 
olıııı müesseselerde vazife arıyor. 
rrarı~rz. alman Vf ingiliz Hsan
'a rına vakıftır. Referan:;ları var. 
dn. 

İçme S11 komisyoııı1ıı dan: 
• 

Adres : A. S. Posta kutusu 249 
A.nkara 

lllöhleJi 
Kiralrk Ev 

Yenisehirde Ertürk sokagın. 
da 9 No. lu yatak. yemek odala

rı. salon, v.s. Müracaat içindeki-
lere.. 1-219 

Doktor 
t\li l\laruf ( "rnyer 

DER[. FİRENGI VE .BELSO. 
GUKLUÔU TiASTALIKLARI 

MÜTEHASS!SI 
Tabakhane caddesi hasında A.l. 

tınta~ sokak No. 17. Hastalarını 
hergün 9 . 13 ve ıs _ 20 ve kacfaY 
kahul eder Tele fon: 1298 

lmtiya.z sahibi ve Ba~:nu 

· hı<rriri.':'a.lih Rıfk' ATA~ 

1 
Umumi neşriyatı idare eden 

• Y:ur İşha-i MUdi.\rli Na:;hl 
1 SAVDA'R 
1 .. 

, Ç:mkırr cııdtüsi civaiuıd• 

~'f 1 )" llai<movind• "'"'"''!: 
JUt'. 

l - Ankara şehri dahilinde bir kısım su l.>orusu döşeme!it t~ ve 
dösenecek su borularile sair malzemenin tedariki kapah zarf u~ul4' 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu isin keşif bedeli. 97206 lira 72 kuruştur. 
3 - İstekliler bu işe aid fenni ve münakasa şartnamelerini, pra· 

jelerini. mukavele projesini, boru tedarikine aid listeleri ve sair eY• 

rakı 5 lira mukabilinde Ankaradan icme su kotnisvonu muhasebe· 
sinden alabilirler. , • 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 9.3.1936 tarihine ra~tlayan pazartest 
günü saat on beşte Ankarada Anafartalar caddesindeki Vehbi Koç 
apartımanının 3 iincü katında. İçme su komi yonu dairesinde yapc· 
lacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 9.3.1936 pazartesi günil 
saat on dörde kadar Ankarada İçme su komisyonuna makbuz mu.
kabilinde verilmiş bulunacaktır. 

6 - İsteklilerin işbu eksiltmeye istirak edebilmesi için (61! 1' 
lira muvakkat teminatla eksiltme sartnamesinde yazıldığı veçhıl.: 
bu gibi işleri yaptıklarım gösterir tasdikli fenni ehli}•et nümun.:· 
!erini teklif mektuplarile birlikte vereceklerdir. (114) 1-235 

P.T.'I'. Bina ve Levazııı1 
1t1ii<liiı·lii~ii11(lt~ıı. 

İdım: ihtiyacı için gümrük anbarında teslim sartile dört bin lHıl 
muhL'n .. Clen :kıymetli mikdar, tip. marka ve evsafı şartnamderind' 
ya.ı ı· • on dokuz kalemde iki vüz elli üç parça Akkü ve pil levazc'" 
mı ile l:'"O kilo hamrzı kibrit~ otuz kilo Anti asit bova ve 30 me•ro 
lastik borunun i3.2.936 tarihine Tastlıyan persembe- günü saat ıs 
de açık eksiltme ile münakasası Ankaıada P. T. T. U. Müdürltt" 
mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 300 liralık muvakkat teminatlarını idare veznesio# 
yatırıp alacakları makbuz veya kanunen mutel>er Banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde va· 
~ıh v:: .ikaları ile tayin olunan tarih ve saatta ~zkuı- komisyona 
mi;racaatlarr lazımdır. 

Parası- verilecek sartnameler Ankarada Levazun Müdürlüğucı
d<'n, İstanhulda Levazcm Ayniyat Muavintl~inden a1ınabilir. 

( 3i48) l-lt? 

,· 1 SİNEMALAR 
[ YENl 

BU GECE 

Zevk - Neş'e. Güzellik ve emsalsiz 
bir ses 

Cennette Hırsız 
Kitty Carlisle - Bini' Krıuh, 

F ransrs.c-a sö.ılü. 

HU GÜN BU t 'r' 

İnsan gözünun bu ~Üı • .ıaı 
-rastlamadığl büytik harika. 

filmi 

Dantenin Cehennpn-; 
Dante Alighier'm ölmez eserinden 


