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Jngiliz Kıralı Beşinci Corc Eün Gece 24 de öldü 

iitün lngiltere yas içinde 
·k· L d . Mutad merasimden sonra, naib-

Bu sabah saat ı ıye Ra aı · · · b'ld' · . 'el elen lik meclisinin tayınım ı ıren vesı -
Lonclra, Sandr~~ıgham. an g·c1· ka tıbbi müsavir Lord Davson ta-
telgralralara gore, vazıyet ~u 1 '· • l B 

rafından karala sunu muşt~~· u ve-. 
u,.t'/itci /ıwmı toııloutı ... ı -.ika ile kırat. naiblik meclısı azaları· 

Naiblik meclisinde bulunacak 
olan B. Ramsey Makdonald, Sir Con 
Saymen, Vikont Hailşem ve Sir Mo
ris Hankey. dün Liverp~l'da~ h_are
ket ederek Sandringham a gıtmışler
dir. Bunun i.izerine Medisihas kıra • 
lın odasına bitişik bir salonda top -
lanmış. kıralın odasına açılan kapı
lu açık bırakılmış, bu suretle kıral 
Meclisihas'a reislik etmiştir. 

Ti'Ht\. - ~O\\ E1' no~Tl.l lf;l. 

Türk - Sovyet dotluğu yalnız 
günün politikasına ve yalnız m~.d
di esaslara dayanan bir şey deg~l
clir. Onun başlangıcı milletler.~n 
bütün hayatlarında çok az t~sadu~ 
edecekleri en tarihi ve en onemlı 
bir zamana rastlar. O sıralarda te
nıell atılan bu dostluk o günden 
bu gi.ine kadar geçen zaman için
~e hiç bir maniaya uğramaksı~ın 
ınkişaf elmiş ve her türlii vesıle
lerden istifade ederek kuvvetlen
nıi~tir. 

Geçen sene ekserisi rus ih
tilat ruhundan ilham almış 
S?vyet genç ressamları~ın ser
gısini Sergievinde takdırle set 
1 ettik, ve gene geçen kı' bu: 
Yük opera sanatkarlarını halkevı 
salonlarında dinleyerek müstesna 
saatlar yaşadık. Bunlar bizim ha
tıralarımızda ebedi iz bırakacak 
büyük sanat hareketleridir. Mil
letlerin biribirlerile sıkı bir müna
sebet ve ilgi kurmaları için kültür 
münasebetlerinin çok büyük rolü 
vardır. Ayrı ayrı şubelere mensub 
olduğu camianın dehasını temsil e
den Çaykoviski ile Gorkinin hes· 
lesini ve yazısını dinleyip okuduk
tan sonra insan o camiaya daha 
Yakından nüfuz eder ve onu daha 
iyi anlar. Biz bunu kendimizde 
duyduğumuz gibi şimal komıula
rımızm da bu psikolojik haleti çok 
iyi tebarüz ettirdiklerini ajans ha
vadislerinden anlıyoruz. Ankara
da hazırlıyarak yolladığımız ve 
lürk inkılabının türlü vesilelerle 
tablo halinde saptalanmış heye
can ve fikirlt:rini taşıyan oldukça 
zengin bir sergi, günlerdenberi 
Moskovada teshir edilmektedir. 
Dostlarımızın ·takdirlerini kaza-
nan bu sergiyi daha geniş hacimde 
halk kütlesinin ziyaretini temin 
için müddetin bir az daha uzatıl· 
dıgmı öğreniyoruz. Binbir türlü 
yokluk ve düşmanlığa karşı sade
ce inanın verdiği kuvvet ve enerji 
ile yaptığı İstiklal harbı ve sov· 
yetlerin bu yoldaki savaşları bir 
birilerine ne kadar benzer. Sergi· 
de teşhir edilen resimlerin bir çok
ları istiklal harbının ve bütün ci
han taraf rndan hayret ve takdirle 
kartılanan büyuk türk inkılabı
nın ayrı ayrı bakımdan tesbit e
dilmiş ifadeleridir. Bundan başka 
türk milletinin estetik zevkini an
latan diğer tablolar da türk mil -
letinin duygu, düşünüş ve heyecan 
alanlarındaki inceliği ve genişliği 
ve en kısa bir ifade ile .tevki hak
kında en doğru malumatı vermek
tedir. Dostlarımızın bizi daha ya
kından tetkike fırsat buldukların
dan ve komşularını anlamak ve 
kavramak hususunda gösterdikleri 
:> üksck il~idcn dolayi çok mem· 
nun old ığumuzu bu vesile ile 
t kraı· t'yleriz. 

N. A. KÜCÜKA 

}ngiltue kıralı Coı·c V 

na. :resmi vesikaları imza etmek 
hakkı hükümranisini devretmekte
clir. Kıral bu vesikayı imzalamıştır. 
Bunun üzerine resmi tebliğ çıka-

(Sonu 5. irıci aylada) 

ICR KO\llTE~I 'HE: 

B J)aladyt~ııiıı nutku . -
Paris, 20 (A.A.) - Dün radikal 

sosyalist fırkası başkanlığına se -
çilmiş olan B. Oaladye. bu partinin icra 
komitesinde şu beyanatta bulunınuttur. 

Vaziyet hakkında söz söyliyen raaikal 
partisinin yeni reisi B. Oaladye 

"- Size dufen fey, teşrii kararlaı· 

almak değildir. Tersine olarak düşünce. 
nizi tesbit etmek ve onu saydırmaktır. 

istikbal, henüz bulutlarla doludur. Zirai 

buhran ve itsizlik her tarafta hükır' 'ı 

sünncktedir. Devleti bazı ekonomik kU\. 
vetlerin vasiliğinden kurtarmak ve para
nın kirasını indirmek lazımdır. Radikal 
partisi, ,imdiki ekonomik sistemi dü.:elı
mck hususunda Önayak olmalıdır. Bank 
dö Frnnı;'ft gelince, bu bankanın ya 
zenginlrrin crişeiblecekleri biı '"llltın 

klilçesi l:.u.ası .. halini alını~ olduğ unıı 
söylemekten çekinnıiyeceğıın Artık 
Fnmsn'cla iki kuv,•et, yaııi aıııl ınenılc _ 
ketin kuv,·eti ile bir takını aksi) oncr • 
lerin ku,·vcti bir arada ıııevcud olamaz .. , 

B. Daln Jye, lıall.çı cepheyi ~'al'lilcrin 
Üst "ude biı· kurum sa)amı)"acağını 0y. 

lediktı>n suııı y kında y .. pılacıık olan 
:rnç::Pl .. re telmih ecleıek şöyle <iemi~tir: 

(Sonu 5. inci "'a y f l d3) 

\1 1 1. L E T 1~ E it 

C E i\1 I \ E T l U I·, 

J(onse11ve13ler 
toplandı 

Cenevre, 20 (A.A) - B. Laval 
bu sabalı İtalyan delegesi Baron A
loisiyi kabul etmistir. B. Laval, bu 
sabah Cenevrede~ gelmiş olan B. E
den ile öğleden sonra görüşecektir. 

Cenevre, 20 (A.A) - Güniin 
bütün alakası bu sabah Fransız elçi
liğinde B. Laval ile B. Aloisi arasın· 
da yapılan gizli konuşmalar celbet· 
mistir. 

• Bu konusmalar hemen hemen 
münhasıran · anlasmalar etrafında 
cereyan etmiştir. Bazı kimseler Alo
isi'nin yeni teklifler getirdiğini söy
lemiş İseler de mülakat vaziyetin 
gözden geçirilmesine inhisar etmiş 
ve esasen hiç bir netice veı·memiştir: 
Çünkü her iki devlet adamı da yenı 
leşebbiislerde bulunabilecek vaziyel
tt> değillerdir. 

Cenevre, 20 ( A.A) - Milletler 
Cemiyeti kon;;eırnin 90 mcı toplantı 
<levr~i bugün uaşl<•n Avusturalya 
delegesi B. Bruş tarafından açıl
mıştır. 

B. Brus celseyi açtıktan sonra si
lahsızlanma konferansının başkam 
sıfatiyle sulh davasının minnetini 
kazanmış olan müteveffa B. Hen -
derson'u anmıttır. 

Lava.I, Eden; Bek ve M.-riaaa 
ile türk ve Portekiz delegeleri he
yecanlı sözlerle B. Bruı'e iltihak et -
mişlerdir. 

(Sonu 3. iincü sayfada) 

' Zh' ET KARl~I\ on. 

B. l..1aval yarı ıı. 
çekilel·eknıiş 

ParİJ, 20 (A.A.) - B. Laval, yarın 

Paris'e dönecektir. Çarşamba günü hR· 
kanların bir toplantı yapmaları ve bıı 

toplantıda B. Heryo'nun istifasını veı·

mesi ihtimali vardır. Öteki radikal ba _ 

kanlar. 8. Heryo'nun gittiği yola git -
mek arzusunda bulunduklarını söyle • 

miılerdir. 
B. Laval, bu takdirde kabinenin mi.İş· 

terek istifanamesini B. Löbrön'e suna -

Cftktır. 

B. Laval'in dostları, kendisi ile tele
fonla görüımüşlerdir. Bu zatlaı· B. La • 
val'in yeni bir İstizah e$nasında radi • 

(Sorııı 5. inci ~ayfada) 

Türk öın.rü 
Geçe11lerde' Pol Burje 82, enstİ· 

tü azalarından biri 80 yaşında öl
diile~; Kipling'in 70 ya§ıncla ölü
mü, aşağı yukarr, bir kaza sayıla
bilir. 

ileri Avrupa memleketlerinde 
bu yaşta insanlar, İsten ve hayat-
tan çeki/mi§ değillerdir: Zeka ııe 
sanatlarının verim clevrinde
dirler. Klemanso seksen yaşına 
doğru en giizel etJerlerinden birini 
yazıyordu. Buna bir de bir avru
palının mükemmel lise yüzünden, 
pek gene yaşında tam bir adam ol
duğunu hesaba katınız: Çocukluk 
ve bunaklık dışında, fikir ve iş fa. 
aliyeti 50 yıldan fazla süriiyor de
mektir. 

Geçen gün gazetelerimizden bi
ri, bir artistin ölümünden bahse
derken: "Gene denecek yaşta, 38 
yaşında öldü ... " diyordu. Frenk öl
çüsü ile: "Çocuk denecek yaşta ... " 
demeli idi. 

Bizde ise, ileri .)'aşı on bt?i se
ne kadar kısaltmak, gene yaşı beş 
on sene uzatmak lazımgelir. Çün· 
kü otuz yel§ımızda bile, orta mek
leb ue lise eksiklerimizi tamamlı-

'' lTlı1 ~ .. un 

yoruz. 65 yaşında İse halimize bir 
Veda hüznü çöküyor. 

Türk ömrünü uzatmak gerektir·. 
Bunun için bütün hayal tarzımız, 
yemeklerimiz, yaşayışımız, ev ijye. 
nimiz, sporlarımız baştanbaşa g L

den geçirilmelidir. Morg müdiirıi
müziin, uzun senelerdenberi, par
çalanuş olduğu tiirk vücudlarmın 
içinde gördiiğü şeyler korkunçtur. 
Karaciğeı· hastalığına, bazı Kiır 
~ehi..lerinde t ii r k h a s t al ı ğ ı 
adı takılmıştır. Alatuı·ka yemei 1, 

hele bir yaştan sonra, ııe şimdiki 
şartlaı-a göre, bizi yalnız zehirle
dii!i söylenmektedir. 

Mak.sad, milleti bir perhiz ce· 
hennemine ve mahrumluk zmcla
nına atmak değildir. lngiliz 90 ya
şında piposunu çekiyor ve 80 ya· 
şında Fransızlar arasında. su tadı 
almamış olanlaı· vardu-. Meselevi 
Y e§İlay veya J erviş riyazeti balu
mınd an değil, daha ince insani bir 
hayat ijyeni bakımından tetkilr 
etmek liizımgelir. Acaba Sağlrlr 
Bakammız tıb kongrelerimizJen 
birine türk ömrünü uzatma ko· 
nusunu tez olarak 11er~mez mi? 

~·~·'J: 

Dil 

YOL 
" 1 .. ··1 ., ,. 1 o , voıe. vıa,, ~oz •:.rı}T ,~ ra ı. ara. rue,, 

'' odo~, o. nıo~, lll ethode,,; " tarik •. ve 
''taı·ilı., 1 eliınel( .. riıı in t~tiınoloji, nıorfolöji_ 
foneti1i ve ,s(~ınantik hak:nnından analizi 

il. 
[Dün ba,ladığımız bu analizin 

". - onos. O\ ~ıos 

Not: 4. - Grekçede "yol'' an
lamına kullanılan bu iki kelime

nin etin10lojik şekilleri şunlardır: 

(l) 
Odos : oğ 
Oymos: oy 

(2) (3) 
Od f O!) 

om -f os 

Her iki kelimenin bir olduğu gÖ· 
rülüyor: 

(1) Oğ, oy: "İmtidat" anlamma 
ana kök, yahut onun yerini tutan 
birinci derece prensipal köktür. 

alt tarafını bugün neşrecliyoruzl. 

(2) Ocl, om: Sahip, yahut süje 
ve obje anlamlariyle mefhumu te
celli ve tecessüm ettiren afiksler .. 
dir. 

(3) Os: Bu son eleman iki su
retle izah edilebilir: 

a) Doğrudan doğruya oldukça. 
geniş bir saha anlatan(. -t •) eki 
olarak almabilir. Bu ta\cdinle 
(odos) ve (oynıoı): oldukça ge
niş bir sahada in1tic1adm hir sahip 
veya bir obje iizerinde tecefüsin; 
anlatır. 

Kamutay dün hayvanlar ve bina 
vergilttri kanunlarını l\ctbul etti 

b) Buradaki ( s) kcnsonu, mef
humu tayin ve ifad~ eden bh· "ğ·' .. 
elen bozulma gjbi al bilir. 811 
Lakdircle de kelimelerin manaları 
bir imtidadın bir sahip veya bir 
obje iizerinde tecelli,inden ibat•t 
olur. 

Damızlık hayvanların na sd getirtileceği ve husus) 
hastanelere yardım hakkr ndaki teklif Kamutayn 

diinkii görü~tüğü nıe seleler arasındadır 
Kamutay. dün Refet Canıteı.'in r 

liğinde toplanmıştır. hmir ve lstanbul 

liman işleri umum müdürliiklcri 1935 yı 

lı hüdcelerinde 4500 liralık ınunakale y'\ 

pılıııaı<ı lı l\l.k : ıııl«k; JJ•'1.ljt' göı üs iıliıı ken 
:<N al .. n Refik l ııc,. ( l\lnni.-a) l 0zınir Ji . 
man idaresinin bıidc s İnP gı rt'n ~ılın 
borı:l!lrına \ eı·ilınck lİ:t l!ı·e konun paı·a . 

nın b h cm"hRI tulı -:ı ldcuk ctnıis hoı·ç "' 
cııgı 11 VP böylelikle santimi untiıninr 
hesab edi\ınİş olmaıoı luırn geldi Yin ı 

gorc bur~dan alman ( 3 ) bin lıra. dolayı 
siı lc bcı·cun oci~nıncın~k vu:İyelİnt' du-

şülup diişi.ilıniyeccjini sorarak lnniı ve 

l!!ltanbul liman idarelerinin memur sayı · 

hırı \ ' C ehemiyetine gôıc lstnnbulıı•• ' -

ı·incı sırnda olclıı ğ u apacık ol.ııasınıı. r ı , 

men nicin litanbul"a 1500 ve 1 ,.nı; • 

3000 lir:t veı·ildi ; inin i..:ahını i lemi• •· 

lfoli.H• ı ·l'hili11111 izrddun 
Malı}e Vekili Fua,t A,nlı (Eln i.·l 

Budc. ·kr c!c gccrn scııc di.. vunu n nm • ' 

mevcud ol n fasıllara konan paranı n 

nıulı ı;ebPi umumiye k:ınununcla da m u . 

( S'lnu 5. ı ~r s vt cı<t ı) 

'. - \li: nıou..: 
Not: 5. - Bu "odos11 kelirneıin· 

den frnıısı'l.ca ''metlıocJe" sözü cı
k2'r. Mctlıode kelimesi kompo;e. 
dir: (/Weth ' ocJe) dur. 

1. Met/1 veya meta: etimolojik'. 
şekilleı·i şöyledir: 

(1) (2) ( 3) ( 4) 
M c th : eğ eın et ' ah 
Me ta: eg em et ao 

( l) E ~: Parlaklık. tem•zlik. 
do~ ı uluk anlamıanylc ana köktiir. 

( 2 ) Em. Ana ltök mefhumunu 
tece lli ve tec.essüm ettiren elemıu.
dır. 

( 3 J Et: Mefhumun yapılmış, vu· 

- Sayla)'• çeviriniz -



' A 
III.- Ferd ile cemiyet 

1914 den giiniimü:ze kadar, cihan 
olçusunde olmak iızere. yalım· en 
çok sosyolojik tetkiklere ve sıyasal 
dedikodu ve hücumlara değil. nym 
::ramanda hir <;ok yeni rejımlerın te 
:mdgornşJerine de mevzu olmus 
noktaların basında, f< rd ile ct•mİH•t 
il~ilcri gelir. 

h!rd - cernıyet munasebetlerindt> 
ıkı rndik.ıl 't doktrıner gonış v'lr 
dır. Runlcırdan birı liberal '\ e ındivi
dualist gC-mistiır ki. ~kıreket nuktnsını 
yalnız "ferd" in rncn!aatlerindcn b.-ıs
lnttıgı ıcin doktrinerdir. Diğerı ise 
marhist giJrııştur. Ve bu, otekinin 
hıın aksine olarak, hareket noktnsı 
m sadece .. ı:emıyel ·· tc ba~lattırdığı 

ıcin doktrinerdir. 

Hirirwi ~oniş, nİ7anH yarnlmıs. 
kabiliyet ve kabiliyeL-;izliklerıni ta
rih' e tesbit ettirmiştir. 

ikinci göriiş İs~. 1914 de ancak 
naz.ıriye halinde olup bugiin 1936 
da,hidelerini diinyanın ancak bir 
p;:ırça~ında (Sovyet Rusya) tatbik 
etmek ımkanını bulmustur. 

8iiti.in diğer Qi-Jriisler. bu iki~iııin 
urn"rndcı yiiriimektedir. 

Hic si.iphe yok ki . nr liberal 
göriiş. "ferd" derken ··1:erniyet" ı in
kf\r etmi« ne de marksist g()ri.iş. "ce
mi) et·· derken .. f erd" i inki'u etmiş
tir. 1 ier ikisinde de, ya "'ferd"in ya
hud ··cemiyet" in hareket noktllsı 

olarak kabul edilınt'leri , bir sistem 
ve nızarnm ınuvaı:ene \"e ahenk 
hesablarmı ya ''önce ferde göre" ya
hud ''önce ct:miyete göre" yapmak 
kaygusundan ilerı gelmektedir. yok-
8a her iki göri.ışte de gt•rek .. ferd'' ın 
gerekse "cemiyet"in ihmnli cni7 hir 
mikdar gibi telakki edilemİ) ... cekleri 
birinin yaşamış v~ meyvelerini ver
rııis olması diğerinin de 160 milynn
luk bir İnsan yığınını 19 sencdenbe 
ri idare ctmeğe nrnvaffak nim.ısı 
itibariyle aşikardır. 

Bu iki radikal goriı~un M<l:-iında 
)U alan gi)riislerc gelince.bunlarda 
"ferd" ilt· .. cemivet.. ;nasında bir 
komprunıs'c Vcısıİ olmak, bir hare 
ket ııokt.ısı olarak se(_i lmi!5tir. Öy
le kı. bu giHi.isleri11 ht psinde, diğer 
iki--inin hem red ve inkiırı h"'m de· 
krıbul ve tns\ ibı \'ardır. Hangi renk
f<> olursa oh~11n r.ı<;İzmlcr \·e bunlar
dnn ba~kfl da. mııli kurtulus hare-

kua gelmi~ olduğunu gösteren ek
t İr. 

( 4) Ah, ag: Kelimeyi lamamlı
yan ve isimlendiren sonektir. 

Ana kök kendisinden sonraki 
af iksle kaynaşıp baştaki vokal de 
düşerek kel İme "meth" veya "me
ta'' şekillerini alır ki "belli, doğ

ru, dürüst" anlamlarına gelir. 
Turkçede "mat" kelimesi de 

.. dürüst" demektir [ 1]. 
il. Ode: Etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) 
Og od eğ (!(.] 

( 1) Oğ: lmtidat anlamına ana 
köktür. 

(2) Od: Sahiplik anlamiyle ana 
köl< mefhumunu tecelli ettiren un
surdur. 

( 3) Ei?: Kelimeyi tamamlıyan 
ve isimlendiren ektir. 

Ana kök, kendini tecelli ettiren 
unsurla kaynaşarak ve sondaki 
( ğ) de düşerek kelime ( ode) şek
lini alır ki bu da (yol) demektir. 

Bu halde (meth ode): belli, 
doğru bir yol anlamına gelir. 

Görülüyor ki, herhangi bir ilim
de tutulması gerekli yola delalet 
eden (metot) sözü Türk kökünden 
l&aynamış bir sözdür. 

\l.T\RİK 

Not : 6. - Arapçada "yol" ma
nasına kullanılan ''tarih'' kelime
•tnin etimolojik ~ekli şudur: 

(J) (2) (3) (4) (5) 
Ag at ar ıg ik 

----- -
l1 J Radlof. J V. "Teleüt Leh

Çt'si". 
[.:,.1 Burada kelimenin fransızca 

okunmaz ( e) ilt.• biti~i ve bunun 
da (cg) etimolojik unsuruyle ifa
desi. yukarda ( odos) analizinde 
(.) nin ( ğ) olduğu hakJundaki dü
şiinceyi teyit eder. 

kt·tinin ondcri olan Kamalist hare
ket. ekonomik foımi.ıllerde biribir
lerinrlen az yahud çok ayrılmakla be
rnber feıd cemiw,ı miınasebctleri
nın mütaleasırıdcı hep bu orta VP 

kompronısçı had iizerinde yurürnek
le<.lirlcr. Gerek ferdiyetcıliği gerek 
~osy.ılızrni kayd ve sartlı olarak ve 

mılli menlaat'in bir "tilbi"ı gibı b-
hul etmektedırler. . 

Su var kı terd ile cenıİvt l ınii
ıı.ısebt•tlı•rirıin t•koııumik. ~osyal ve 

~ıyasal ol< ulerı bugıi ıı dü nyanm hic: 
bir noktasında istikrnrlr ve rıor ınal -
it ~nııs sayılamaz. 

Kla~ik libernli zmin vatanı olan 
memlı•ketlerde bile. bu ôlculeı: dm
rııi hır akış ve ı stih11le halindedirler. 
De~işmcdeki prensip fakat, ferdiyet-
i ,,.(jriıs \'e libera l nizamın ınuhafo

;a~ı \c• anc<lk İc<ıb ettiği kndar tndi
l:dir. 

Sovyel Rıısya'da, değişmeler. sos
yaliı-t l enıİ) et 'in genç tecriihelerine 
' c• ~o~yalist prensipnı tatbikine gİ> 
re' yapılrnaktaclıı. 

Ara rcjimleıde ıse. bir vand;m 
"ferd" H! hir yandan d;ı '"cc;niye.t"'in 
hakları milli menfailt'rn iccıblarına 
grire ayar edilmektedir. 

Tetkikimizi geet'n scnelt:re olclu
ğ11 kadar yasadığımız l-{tınlere ve 
hunların i)tesinc kadnr te~mil edecek 
olursi"\k göri.irii ;: ki. gerek "terdiyet
l:ı \ e liberal .. prensip. gerek .. sosya
list" pn•nsip ve gerek ise "milli mcn
tnat'in icablnrı" gibi kriteriıımlar, 
bizatihi hareket ve istihale halinde -
dirler. Çiinkii bunların hepsi birden 
daha biiyiik bir esns<ı. dünyamw 
dolduran hayat 'c hadiselere b,,;;Jı 
bulunmakta . bu hayat ve 'hiıdise~·r 
İse 1914 e kadar olduğu gibi statik 
bir durunı değil 1918 dt>nbt·ri dina
mik bir akıs aksettirrnektedirlcr. 

İste hayat ve hadisderin bu dina
mik ..ıkışı bütiin doktrinleri gcvset
nıiş \ e sulandırmıştır. Rejimlerin 
c;oklıığu gibi birbirlerine gİttihe da
lıcı fazla benzemeleri. hunun lwm 
bir dt•lili hem dı' bir neticesidir. 

Fcıkat :;; u iddia ,-.dilebilir ki. lıcı
tarnfta, her cemiyetin bugi.i n en bıi
yiik amacı, "ferd" ile "c<>miyet'' rmi
nasebetlcrini tanzim f"decck olan 
) ı•ni ölciilerin tnhrırrisidir . 

Burhan BELGE 

(1) Ağ: "imli dal, uzunluk" an
lamına ana köktür. 

(2) At: "Yapılmış olmaklık" 
anlamiyle ana kök mefhumunu 
tecelli ve tecessüm eltiıri r . 

( 3) Ar: Bu "uzunluk" ve "im
lidat" anlamının tekarrür ve te
merküzünü anlatır. Uzunluğun ü
zerinde tekarrür \'e temerküz eyle
diği sü.ie veya objeyi gösteren ele
man da 

( 4) iğ: unsurdur. 
(5) lk: Bütün bu mefhumu isim. 

lendirir, tayin ve ifade eder. 
(Ağ al ar İğ ik 

Ağatariğik) sözünde, ana kök, 
kendisini temsil eden unsurla kay
naşarak başındaki vokal düşmüş, 
dördüncü unsur da - yalnız bir u 
zatma izi bırakarak - ortadan kalk
mış. böylece kelime son fonetik 
ve morfo iik şeklini almıştır: 
Tarik. 

Tarik: kendisinde uzunluk mef

humu fail ve nafiz bir surette te
karrür eden bir objenin adıdır ki 
buna da dilimizde (yol) derler [2]. 

Hatıra. - Fransızca "route'' ke
limesi de (tarih) sözünün eleman
larının yerleri değişmiş bir şekli
dir. 

Etimolojik şekillerini altalta ya
zarsak bu hakikat hemen görünür: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Tarik: Ağ at ar iğ ik 

Route: Uğ ur .. ut eğ 
Görülüyor ki, "voie, vıa, vail, 

wail, weg, odos, oymos, rah, rue, 
route, tarik'' sözlerinin hepsi de 
Türk ''Güne~ - Dil" analizileriyle 
manalarını ortaya koymaktadırlar. 
Bununla beraber, "yol" anlamını 

[ 2] Arapçadaki" tarik" kelime
si de. bizim "yol" kelimesi gibi, 
hem konkre, hem de abstre anlam
larda kullanılır. 
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iÇ HABERL 

IST AN BUL TELEFONLARI 

Ensaf cemiyetlerinde 
tetkik 

lstanbuJ, 20 - lstanbul parti 
:reisi İstanbul esnaf cemiyetlerinde 
tam bir ihtiyaç tetkiki yaptı. 

Vapurculuk şirketi 
umumi heyeti 

lstanbul , 20 - Vapurculuk şir
keti umumi heyeti ayın 22 sinde 
toplanacak şirketin satış kararını 
müzakere edecektir. 

Üsküdar muallimler 
birliği 

İstanbul, 20 - Üsküdar mual
limler birliği de, azasının muvafa
katiyle bugün kendi kendini fesel
ti. 

Bergamaya giden talebe 
grupu 

İstanbul, 20 - Edebiyat fa
kültesinden 25 kişilik bir talebe 
grupu tetkikler için yarın arkeo
log Buvoken 'le Bergama 'ya git
mektedir. 

Haydarpa~a Numune 
hastanesi 

İstanbul, 20 - Haydarpaşa 
numune hastanesi bir şubatta açı
hyor. Eyu b verem dispanserleri 
de hasta kabulüne başladı. 

Üçüncü umumi müfet-
tişlik ekonomi 
müşavirliği 

Ekonomi bakanlığı, küçük ~anat

lar bürosu diı·ektörü B. Saffet Segen, 
üçüncü umumi müfettişlik ekonom; 

müşavirliğine tayin edilmiş ve dün 
akşam yeni vazitesi başına gitmek 

Ü7ere Ankaradan ayrılmı~tır. 

Yumurta nizamnamesi 
yapıldı 

Yeni yumurta nizamnamesi, dün 

Devlet şürası umumi heyetince tetkik 

ve kabul edilmiştir. Nizamname bu
günlerde başbakanlığıı sunulacaktır. 

Konya halkevinde 
konferans 

Konya, 20 (A.A.) - Halkcvinin 

kıf pro~ramı gt•rt!ğ.ince tertib ettiği 

konferanslara muntazaman devam e

dilmektedir. 

Dün de agrr ceza hakimi Sadık 

Doğruöner, "Ruhun gıdasını unut

mayalım, işimizin kanuna uygun ol
masını söyliyelim" mevzuu Üzerinde 

bir konferan:ı; vermiştir. 

Her sınıftan büyük bir dinleyici 

kütlesi konferans salonunu doldurmuşl•ı. 

ifade hususunda en ileri ve mü
tekamil kelime, yine "yol" sözü
dür. 

\il. - T \Rİll 
''Tarik" sözünün etimolojik şek

li, bu kelime ile "tarih'~ sözünün 
de bir kökten geldiğini gösterir. 

''T arih11 in etimolojik .şekli şu
dur: 

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

Ağ at f ar iğ ih 
Görülüyor ki aradaki tek ayrı

lık , ''torik" le son eleman ''ik" iken 
"tarih'' le ''ih" olmasından ibaret
tir. 'K" ile "h" aynı kategoriden 
ve rolleri de birdir. 

Mana cihetine gelince, "tarik'' 
üzerinde uzunluk tekarrür eden 
bir objeyi göstermekte olduğuna 
göre, bu uzunluğu zaman bakımın
dan alır ve eskiden gunumüze 
doğru olan zaman uzanışım düşü
nürsek ''tarih" mefhumu da l<en
dini göstermiş olur. 

1. N. DiLMEN 

IKl.ı\Cİ BE~ \ rLUK 

EKONO\Jj PL..\Xf 

M üteh.assıslar 
toplundı 

İkinci beş st•nelik endüstri prng
ramının esasları hakkında görüşmek 

iizcre, Ekonomi bakanlığı tarafından, 

davet edilmiş olan mütehassıslar, dün 

sabah saat onda, bakanlık binasında, 

Ekonomi bakanımız B. Celal Baya· 

rın reisliginde birinci toplantılarını 

yapmışlardır. 

B. Celal Bayar, endüstri progra· 
mınm heyeti umumiyesi ve yapdac<ık 

ıc;ier lıakkında İzahat verdikten son

ra, söz alanlar da dinlenilmiş ve bi

rinci toplantıya saat 12.30 da nihayel 
verilmiştir. 

Mütehassıslar komisyonu, öğleden 

sonra saat 1 7 de ikinci bir toplantı da

ha yapmışlardır. Bu toplantıda tali 
komisyonlarla, bu komisyonlara seçi· 

len zatlar üzerinde konuşulmuş v~ 

ne gibi endüstriler kurulması )azım 
geldiği meselesi Üzerinde etüd yapa

cak olan 14 komisyona azalar ayrıl

mı ~t·r. 

Tali komisyon 1ar. perşem~ akşa • 

nıın: kadar, kendilerine ayrılan oda· 
:arda çalışacaklar ve umumi heyet 

cuma günü saat onda, bu komisyon
lann hazırladıkları esaslar üzerind" 

görü~melerİn<' başlıyac.aktır. 

Konyada futbol maçları 
Konya, 20 (A.A.) - ''Bayram maç· 

lan" adı altında yapılmakta olan maç

ların ~onuncusu gençler birliği ile id · 
man yurdu arasında dün yapılmıştır. 

GeıH_.ler barliği idman yurduna sı 

f.rc. 1 .ırşı dörtle galib gelmiş ve bu 

maçlar için konan kupayı kaz:>,mrş · 

tır. 

Terfi edecek öğretmenler 
Kültür Bakanlığı 1936 yılı 

eylulünde, hususi kanuna göre, 
terfi etmeleri lazım gelen öğretmen

lerin bir listesini çıkararak, okul
lara göndermiştir. Terfi etmek 

hakları olduğu halde bu liste dı

şında kalan öğretmenler vekalete 
baş vuracaklardır. 

Orta okulların okuma 
kitapları 

Kültür Bakanhğı, bu yıl, orta 
okul ve liselerin okuma kitabları

nı yeniden bastırmakta ve tedrisa

tın geri kalmaması için de forma 

halinde talebeye dağılllmakta idi. 

Bu kitapların ikinci fasikülleri de 
bittiğinden satılığa çıkarılmıştır. 

ı-··-····--····y·.~ ·;-i··N·- ···- ·····11 

jÇemberleynin j 1 

1 Hatıraları ! 
l i 
i : 
j Tc·frikanı ı;,:c la. 'lc•llc-rnidı 'le· l 
i Çnnh•·rll·~ 11 ' in O"'manlı inı - l 
~ ~ ! pararorlıı~ıı 'c• Bağ<lacl ele·- j 
j mir~ olu hakkırnlaki c:ok a - l 
! ı ~ laka H·ric·i µ;ürii~nıı•lnini ı 
i ol.. ın ıı ııtız. i 
l .............................................................................. a...a .......... .... .-f 
ı······-............................................ -· ······-"····~········ .. ···ı i 
jHalk<•vimle konser l ı 
ı Halkevi Başkanlığından: l 
! i 
· Bugün saat 17 ,30 da Riyase- · 
!ti Cumur Orkestrası taraf mdan f 
!konser verileceği bildirilir. 1 
~ ........................................................................................ f 

Çağrr 
,. Kamutay maliye t.ncümeni 'bugiin 

saat 10 da toplaııi\rll~ tn. 

* Kamutay memurin muv :-ıkkc.t en· 
cümeni parti grupu foplanh!llndan son

ra toplanacakhr . 

jRursa Mrrinos 
Fahrik~1sı 

Ba~hakr1nııııız t;ır,ıhndan Buı 
da temeli atılını bulunan ;\) r" ı.::: 
Yiiniplik f.1brik:ısınııı bin.ı İl's ı 
dı vaın ı•tnwktt•dir 1'.1brik, nın it m 1 
!eri pı~k yakıııcb bitnıİs ol.ıc.ıldıı. 
Simdi yapı yerinde altı yedi yiız ı 
ci cnl rşınakt<ıdıı. Fakat. ycipı i)e,Jr.·di
ği zaman bunların ~ayısı ıki bine 1. -
dar ç ıkıwaktır. 

Fabrika Bursa !?İmaliııd'O ~\.lurcl -
divt> İslösyunu yanına yapılmakt .. -
dır. ) Rkınında elektrik fabrikasi\ J 
İpekiş fabrikası d;ı bulunduğu İc:ın 
bu cİ\'ar g<'leçek sene kiic:iik ınik -
yasta bir ~ndlistri rnnhallesı haliPe 
gdecektir. -

Fabrika l\ludanrn - Rursa denıir
yuluna bir iltisak l~attiyle bağlana -
(cık ve nakliyatını hu Vaf';ıta ile ya -
p<ıcaktır. Merinos fabrikası buharla 
i!?liyecektiı. l\liihim bir rol oymyan 
sll ihtiyacını gidermek ic;in projeler 
hazırlnnmaktadır . Gayet yumu~ak 
:-uya ihti\ m; olduğu içın bu suyun 
Uludağ mıntakasmdan fohrikaya 
getirilmesi ihtimali vardır 

Makineleri muhtelif mcmlekt>t
lere rsrnarlanmıs olan fabrika 193 i 
l'l<ışında bitmiş ve işlemeye hazır bır 
halt: gelmis olacaktır. 

B. Faik Kurdoğlu 
ispanya hükümeti ile ticaret ve· 

kliring anlaşmasını müzakere et
mek üzere M,.drid'e giden ve elçi
mizle berab "'nlaşmayı imza e
den, Ekonomi Bakanlığı yönetke
ri B.Faik Kurdoğlu İstanbula gel
miştir. Bugün Ankaraya gelmesi 
beklenilmektedir. 

Elaziz iskan direktörlüğü 
Ankara iskan direktörü B. 

Durmuş Biige, terfian EJaziz di
rektörlüğüne tayin edilmiştir. B. 
Bilge 9 sene Ankara iskan direk
törlüğünde çalışmıştır. Yeni vazı
fesinde de muvaffakiyetler dile
r1:1 •• 

Kısa yurd haberleô 

ldarw: 

:::. ışıkları söndürme denemesi 
başarı ile yapılmıştır. 

"'Mayıs ayı içinde bir hinter
latlar sergisi açılacaktır. 

::' Şehrimizde bulunan 6. 7, S 
nüfuslu dört aileye ellişer lira ik
ramiye verilmiştir. 

/fo/ı htı.ı;fr: 

'~Dursun bey l<azasında göze 
ze çarpan bir çalışma var. Kaza
nın hemen bütün köyleri telefon~ 
la biribirlerine ve vilayet merke
zine bağlanmıştır. diğer kazalar 
arasında da telefon yolları çekil
m ektedir. 

Kmıyu: 

:,:Halkevi köycülük şubesi Ha
tip kamunu bir numune köyü yap
mağa karar vermiştir. 

:;.Belediyenin Emlak Bankası
na olan 400 bin liralık borcu 20 
senede ödenmek üzere taksite bağ
lanmıştır. 

'"Belediye koyun eline 3 sı
ğır ve dana etine 20 kuruş narh 
koymuştur. 

1()bctei ec ~unPlt~r 
.)o 

Gün : Eczanenin adı: 

Çarşamba Ege Eczanesi 

Peı·~embe Sebat - Y t!nİ~ehir 

eczanelcı; 

Cuma İstanbul ec~anesi 

Cumartesi Merkez .. 
Paz;ır Yeni ,, 
Pazartesi Ankara ı• 

Salı Halk ,, 
1.1.1936 tarihinden itibaren iki ay 

müddetle, ~hrimiz eczaııeleri yukaw-• 

daki cedvele göre .nöbet\'i kala.cali:· 
!ardır. 



ULUS 

Bir milyondan fazla şehirliyi 
Uludağa g~etirmek için 

DIŞ 
Geçen hafta Uludağ'da geç.ir: 

diğim yirmi dört saatin ze~~mı 
hıl la unutamıyorum. Fakat, ıtıraf 
ederim ki, yeni bir Uludağ yolcu
luğuna çıkmak cesaretinden mah
rumum; yüniyerek geçmeğe me~
bur olduğum karlı yol gözüme kı
lometrelerce u7••.,muş gibi görüni.ı-

Hu re ım, ] ta l · 

y:ı turizm e11sti
tu çu ve devlet de-
mir yollan tara- 1 

frndan birl ikte 
bastırılan ve /tal. 
yaya turist getir· 
mek maksadiyle 
binlerce sayısı her ' 
yana parasız da. 
gıtılın bir dergi· 
df!n ılmmıştrr. 

Uludağ. te~lci· 
lıtlandırıltrsa, ora 
Ya "gü~.ş ve kat 
.tiirü'" yapacak 

Yİİderce yurdd~ 
"e yabancı topla • 
113c1'·t•r 

)'oı ....... _ ..... . _ . ılktqrinden beri 
oralara kar yağmamıı olduğu için 
Yaya gidilen kısım yedi kilometre· 
den ibaretti. Kıı bu yıl sertçe ol
aaydı, dağın tepesinde güzel bir 
riin geçirebilmek için, belki otuz 
~lonıetre yürümem 1izımgelecek
li; yürüyemezdim. 

Azat günlerinde Uludağa git
mek istiyenler soruyorlar: 

- Parti dağ sporları evinin bu
lunduğu yere kolay çıkılıyor mu? 

- Evde veya otelde kayakçı-
11i1 öğretecek kimse var mı? 

Cevab veriyorum: 
- Karın azlığı sayesinde biz 

kolay çıktık ve idman Cemiyetle
ri lttif akınca Bertin kıt olimpiyad
larına gönderilmek üzere hazırla· 
nan geneler orada bulundukları 
-..ıana rastlamıf olduğumuz için 
de karda neler yapılabileceğini 
IÖrdük. 

Bu ıual ve cevablardan anla
td&ca.k hakikat, bizde yeni başla
llllf olan dağ ve kar sporlarının 

Çabuk ilerleyip geliımesi içni tef· 
ltilata lüzum olduğudur. Bugünkü 
fltrtlar içinde bu sporlar lehinde 
1apdaca.k propaganda verimsiz 
kalacak, uyandırılmı' olan heves
~ sönecektir. 
. ilk it Uludağ kar sporlan ye· 

rıni kolaylıkla erişilir bir hale ge
tirmektir. 

Uludağ'da ısrar ediyorum, 
Çünkü: 

Uludağ, kar •porlarına elveriş
li sahaları bol olan belki en gÜ· 
ul dağımı~ır. 

Uludağda yalnı.z kar apar· 
ları deiil, her türlü dağ •porla
rı da yapılabilir. 

Uludai , ya.zan da gidilip 
günlerce kalınacak kadar ca· 

zibtir. 
Uludai'da ıimdiden ehemiyet· 
lice te•i•at vücude getirilmiıti1 
(aığınaklar, dağ sporları evi, 
otel). 

Uludağ'ın çok geniı bir ıehirli -
.sporcu kontenjanı olabilir. 

Uludağ, en kıymetli turi.zm 
mıntakamız olan Bursa'dadır. 

İyice bilindikleri için ilk dört 
nokta üzerinde durnuyorum. Son 
ikisine gelince: 

Geniş manasiyle spor ve bun· 
lar arasında da dağ sporlariyle da· 
ha çok şehirJiler uğ~atırlar. Masa 
batmda çalışanlar için günün, haf
tanm ve • bayramlar gibi - yılın 
muayyen zamanlarında spor yap
mak bir zarurettir, yoksa hareket
sizlik medeniyetin öldürücü bir 
cizyesi olurdu. 

imdi, şehirliler, şose, demir ve 
clen ,z yollariyle Uludağa bağlı o
l n ..\ ~ara . İstanbul arasında, di

r ' t "i n mıntakalardan çoktur. 

Ankara, Eskişehir, Bilecik, lzmil, 
lstanbul ve Bursa vfüı.yetlerinin 
nüfusu iki buçuk milyondan faz. 
la, yani bütün Türkiye nüfusunun 
% 16 sına yakındır. Bu altı vila
yette şehirliler sayısı bir milyon
dan ziyade, yani bütün şehirli rı 
fusun üçtt: biri kadardır. 

Kıtm evlerinden pek uzakl~ş· 
mıyan bu kütleyi harekete getır 
mek için yer yer yapılacak teşeb· 
büslerin faydalı neticeler vereceği 
ni sanmamakta haklı olduğumu U · 

marım, Uludağ üzerinde teksif e· 
dilecek faaliyet, 

Propaganda, 
Görenek, 
Moda, 

voliyle her tarafa sirayet edecek 
~e kış sporları bizde de gelişecek 
tir. 

Demir ve deniz yollarını elle
rinde tutan idarelerin elbirliği el· 
meleri ve ilk İş olarak Bursa'dan 
Uludağa bir hava hattı (telef eri
que) kurdurmaları lazımdır. 

Bursa belediyeainde Bursa 
Uludağ hava hattı için iki proje 
bulunduğunu biliyorum. 200-350 
bin liraya hakikatleşebileceği tah
min olunan bu iki prqjeden her· 
hangi biri veya bir yenisi, ilgili i
darelerce tetkik ettirilmeli ve tat
biki için de lüzumlu tetbirler dü· 
şıinülmei.dir. 

Yapılan tetkiklere göre ticari 
randıman• da olacak olan bu ha 
va hattı yapılır yaphmaz Uludag, 
gc•niş bir mmtakanın kış sporları . 
sahası haline gelecek ve Bursa· da 1 
yep1cni endüstriler doğacaktr. l 
pek ve Merinos memleketi olan 
Bursa, kıs sporları giyiminde iler' 
bir mevki edinebilir. Bursa İpeği, 
Bursa merinosu, Bursa dokumala· 
rı, Bursa modaları, Bursa kayak 
lan, Bursa kızakları ... bu bir ha 
yal değildir. 

Hatırda tutmak gerektir ki, tu 
rizm bakımından, bu vilayetimiz, 
ötekileri imrendirecek bir istikbalt 
de namzettir. Bu noktaya tekrar 
töneceğim. 

~I 1 L l. E T L E H 

CEMi'\ ETi llE 

Konsey ve TJ:<:r 
toplandı 

( Ba ı J. inci sayfada) 

Konsey bundan sonra ruzname -
sine geçmiş ve bir takın1 teknik me
ı;~leleri ha1letmiştir. 

Cenevre, 20 ( A.A.) - Millet
ler Cemiyeti Konseyi B. Laval'in 
raporundan aonra önümüzdeki 
eylulde Cenevrede enternasyonal 
bir konferans akdine karar vermiş

tir. Bu konferans, sulh davasına 
ve milletler arasında daha eyi bir 
anla,maya yardım etmek üzere 
radyodan istifade edilmesi hak
kında bir proje hazırlıyacaktır. 
Milletler Cemiyeti azasından baş
ka bu konferansa Almanya, Ame
rika,Berezilya, Kostuika, Dant
zig, Mısır, lzlanda ve Japonya da 
çağınlacaktır. 

Bundan sonra konsey mekteb
lerde okutulacak tarih kitabları 
hakkında bir karar sureti kabul et
miştir. Bu karar suretinde şu iki 
nokta vardır: 

1 - Her memlekette, cihan 
tarihine ve milletlerin biribirine 
bağlı bulunduğunu gösteren hadi
selere azami derecede geniş bir yer 
verilmesi lüzumu salahiyetli ma
kamlara anlatılacaktır. 

2 - Her bükümet, gençliği, 
başka milletlerin zararma yol a
çacak izahlardan koruyacaktır. 

Bu karar Milletler Cemiyeti 
azası olan ve olmıyan devletlerin 
imzasına sunulacaktır. 

13 ler konıitesı llabc~i~ımım 
İICl(•klerini reddetti. 

Cenevre, 20 (A.A.J - 13 ler komite· 
•İ, busiia bir buçuk ... tlik lııir toplantı 

yaparak habeı • İtalyan anlaımazlıiı 

ile me,gul o!muıtur. Komite, Habeıiı . 
tana bir tahkikat heyeti göndermeye lü· 
zum olmadığını, anlaımazlığın halli İçin 
bugün hiç bir teY yapılamıyacağmı ve 
J81er komiteıinin zecri tedbirler hakkın 
da karar vereceğini kaydile iktifa eyle • 
miştir. 13 ler komiteıi, Habeıiıtanın malı 

yardım dileğini de reddetmiıtir. 
13 ler komiteai yann bir kere daha 

toplanacak ve kon.eyde vereceği rapo 
runu hazırlıyacaktır. 

Zecri tedbirler konferansının 18 34 

komitesi çarşamba günü toplantıya da 

vet olunmuştur . 

il. J,m·ali11 1tiirii*mt•leri 
Cenevre, 20 ( A.A. ) - B. Laval, ko

mite içtimaından sonra biribiri arkasına 
BB. Eden ve Bek ile görüşmüştür. 

it. f"ılı•n bugiirı bt•.wmattll 
b11l11,, (l(',(J t·. 

Cenevre. 20 (A.A.) - B. Eden, ya. 
rın ıabah konsey huzurunda İngiltere 
nin karşılıklı yardım hakkında Akdeniz 
devletleri ile yaptığı son konuşmalann 

neticeleri hl'kkında kısa bir beyanatta 
bulunacaktır 

Nasuhi BAYDAR '-------------~--------------

JJu zesım de ay
nı dergıden alın 

mışur. Tram\·ay 
karlı daglara spor 
cu ve hasta ta.p. 
maktadır. 

Daglsra hd\'a 
hattıyle gıdilebı
leceği gibi müşıe

" risi çok olanları 
~'.:;fa~ 

• na böyle tıam\•ay 
da yapılabilir. 

B ursa elek trik 
ve tramvay imtı

~ yazı bir yabancı 

şirkettedir. Elek. 
trik yapılmış, 

tramvay kalmış

tır. 

Bir umumi hiz. 
·• et kurumu olan 

Bursa elektirilc ve tramvay şirketi, acaba Uludağ içm böyle bir tramvay 
projesini tetkik edemez mi? 

.:iAYlf) 
•• 

HABERLER 
P ·en. Staremherıri 1 bir 11u t 

" Biz hiç bir zanıan büyük bir Almanyan1n büyi.ık bir 
Prusyanın, eyaleti olmak istemiyoruz.,, 

Viynna, 20 ( A . 
A. ) - Vatansc-
veı-ler 

mıntaka 

ce phesi 
şefleri 

onünde bir nu· 
tuk soyliycn baş 
bakan muavini 
Prens Starem - • 
berg, ezcümle 
fÖyle demiıtir: 
"- Biz hiç bir 

zaman büyük bir 
Almanya'nın, bü
yük bir Prusya
nın eyaleti ol . 
mak istemeyiz. 
Biz alman olmak 
i s t e diiimizden 
dolayıdır ki pruı· 
yalı olmak iıtemi
yoruz. Biz aslın· 
da hiç de alman
lıkla alakası ol
mayan bir sis 
teme girmekten 
kaçınıyoruz • ., Pr·ens Staı·embeı ~ 

? 

Hatib, siizlerine su ı; ur<.'tl•• dcvım 

"'rniştir: 

"·- l::ğcr Avustııry. da S"lt&J •ırı ge 
1·i getirilecek ollırsa bu &a1.nn a t, H&b• 

burglarrnki olacaktU". Bu d<\ luçbir 

zaman bir hükümet dll~ıi ıle )•pd· 

mıyacaktır, belki ve münlıasıracı. A.· 

vusturya milletinin İradesi il~ y•pda

cak tır. Avuıturya ve Habıbur~ keli
melerinin gelecekte de biribirine ka· 
rıımaaı pek ala anlatılır bir şeydir. 

Bununla beraber hükümetin timd"ki 

teklini muhafazaya, soğuk kanbhk· 
la özen göstermeliyiz ve gelecekte 
başka bir tekil ortaya çıkabileceğini 
düşünmeliyiz.,, 

Bu mitingde bütün kabine erkanı 
hazır bulunmuştur. Mitinge ölen bat
bakan Dolfusun hatırasını anan ltat
bakan B. Şutnigin fU IÖzlerile ltat
lanmqtır: 

"- Dolfuu, aen botuna ölmeclia: 
Bizler. anılus'u merkezilepnif bir Al
manyaya iltihakı nddedi)"Oruı_ 

{'fenub ceplıesinde h.arb devam ediyor -----. 
Habeşlere göre, italyanlar ordu vemilletin manevi-
yatını yükseltmek için pr opoganda yapıyorlamuş 

Adiıababa, 20 ( A.A.) - ltalyaa 
tayareleri yeniden Koram tchrini bom· 
bardıman etmİf ve keıif uçutlarını U
alonun cenubuna kadar götürmüıtür. 

Ras Deatadan alınan haberlere gÖ· 

re, bundan on bet gün önce Dolo ci
varında ve Ganale Doria bölgesinde 
bqlay:aa barb hala devam etmektedir. 
ltalyanlar ön hatlarda somalili kuvvet· 
leri kullanmaktadırlar. Bunların öncüle
ri Raı Desta ordusu ile boyvna hart. 
.ıtmektedir. 

Habeı hükümeti ne,rettiği bir teb
liğde diyor ki: 

1 tal yan ırazeteleri Dolo civarın -
da kazandıkları bazı küçük mu 
vaffakiyetleri büyük bir zafer baliae 
koymaktadırlar. Bunun sebebi iae tim· 
diye kadar yapılan azim fedakarlıkla 

kıyas edilemiyecek derecede ehemİ· 

Japon dış bakanı 
Jopmıya, Çin re Mllnt,;·ııko t1rwcın
d<1 bir blok t·11r11lnıwnnı istiyor. 

Tokyo, 20 (A.A) - Japon df! 
bakam B. Hirota, bugün saylavlar 
kurulunda büyük bir nutuk vere -
rek Japonya • Çin • MançUkuo ara
sında bir üçler bloku kurulması le
hinde bulunmuştur. 

B. Hirota bu ~edef e varmak için 
üç şart ileri sünnÜ§tÜr: 

l - Çinin, açıkça, Japonya ile 
ıtbirlıği yapacağını bildirmesi lazım
dır. Bu suretle Çin, başka memle -
ketlerin müdahalesinin önüne geç
miş olacaktır. Ve o zaman Japonya 
Çini her türlü vaziyette tutmaya ha
zır bulunacaktır. 

2 - Çin, Mançukuo'yu tanıma
lı ve bu tamına keyfiyetini hazırla
mak üzere şimali Çin'in muhta -
riyet idaresine izm vermelidir. 

3 - Her üç memleket, komü • 
nizme kartı savaş için birleşmelidir. 

IR \N' Ilı.\: 

Kmlm m·uğmtla bir nıiituınacre 
Tahran, 20 (A.A. ) - Dün akıam 

kadın ocağında bir müsamere yapıl
mı§ ve fahri başkanlar olan prenaeı· 

ler ile bakanlar, ıaylavlar, siyaset, edebi. 
yat ve ııanat adamları zevceleriyle bir 
likte hazır bulunmuılardır. 

Söylenen nutuklarda kadının iter 
leviıinden bahaedilmittir. 

1' eni miinakalat bakurıı 
Tahran, 20 (A.A.) - Macid Ahi. 

bugün münakalat bakanı 11fatiyle 
:necliıte bulunmufhır. 

yetliz mu•affakiyetler clolayıai,te 1-
talya orduıunua Ye milletiaıin ma..ft. 
yatım yükseltmektir. 

Bu propagandanın bafka bir ...._ 

defi de habet ordmunua " milletİlııİıa 

manewiyatını bozmaktır. Halbaki • 

aazh bombalar, ae de bulaneı.-" 
ıehirl..U. bombardımw ......... .... 
vaıı bırakmaya MYketmi~tir. y_. 
sine olarak, bütüa bunlar laabetl ia 
enerji.ini artırmaktadır. 

Habet milleti en aiır aayiata ni· 
men bile memleket kurtanlmca,. ...._ 

dar ç.arpıımaya devam e4ecektir_ 

Gocam iıyanı bamnlmq. 
Adiaababa, 20 (A.A..) - Habef .._ 

kümeli Gocam İayanınıa bu~ 
nı bildirmektedir. 

Mogolistan Mançukoyu 
protesto etti 

Moakova, 20 (A.A) - Utambr.
tor'dan bildiriliyor: 

1 S aonki.nunda ıilahL Mançari 
müfrezelerinin Moğolistan halk m -
muriyeti topraldanna gamesi dola . 
yısiyle moğol hükümeti 18 IOlllli -
nunda Mançuri hükümeline ıidded 
bir protesto notası göndermiftir. 

15 sonkinunda moiol topnılda.. 
nnda tevkif edilen mançwi askerle
rine gelince, moğol hükümeti ban -
lan 19 ilkkanunda Bulundenu ta -
arruzu esnasında japon • mançuri 
müfrezeleri tarafından götürülen nıo 
ğol aslcerlerinin dönü,ünden sonra 
iadeye i.made o1duöunu bildirm .... 
UJambator moğol mahfilleri, 15 so ... 
kanunda moğol askerlerinin Mançu 
ri topraklarına gircfğj hakkmda Ku
antung ordıısu kurmayı tarafmd"n 
verilerek japon • mançuri a 1amı1an 
tarafından yayılan uydurma haber
den dolayı büyük bir infial gôst~r _ 
mektedirler. 

ffa"':ulmo lıiikiimrti dl' ~lot:oliıc
l<ma ~itltlPtli Mr nota ~i;ntfortli. 

Dairen , 20 (A.A ) _ Mançukuo 
hükümeti, Moğolistana hakiki m 
ultimatom mahivetinde bir -ota 
verer~k h•,dudlann mütem"dİVf'" ih
talinin ıntl ,ftıiJ netirelPt' rk ""'eraca
ğını İhtat P•rıtişfo 
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l\f illetler Cemiyeti büdcesi - '\ 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız; Cenevre, .son hcinun. 

Milletler Cemiyetinin büdcesi, son 
yıllarda gittikçe daha mükemmel bir 
ıekil almağa ba,ladı. Mmetler Cemi
yeti de taııarruf yoJund• yÜrüyor. 

1934 de 31,000,000, 1935 de 
30,000,000, 1936 nm büdcesi ise 
28,279,901 frank olarak tesbit edil
miştir. 

Fakat hakikatte, Milletler Cemiye
•iuin tasarruf ba!JSı, bu tahmin edi
len mikdardan daha a zpara harcan
ma yolunu bulmasını bilen bir adam
dır. 

Çünkü, l\lilletler Cemiyeti, hiç bir 
Zi>.ma.n, bir yıl içinde :t~ mıiyon frank
tan fazla paı·a hcu·camamışlır. 

1-iarcanan paranın büyuk bir kıs
mı, bırçok şuoeler.i olan bu mühim 
makin.~nın muhafazasma tahsis edil
miştir. 

Önümü:ıdeki yıl içinde, sekreterın 
ması·afı olarak 14,5 milyon frank g<iz 
enünde tutulmuştur. Enternasyonal 
iş bürosuna, 6,5 milyon, enternasyo
nal adalet divanına 2,5 milyon, Nan
aen bürosuna 270,000 frank tahsisat 
konmuştur. 

Yalnız İstirahat ve me:ıuniyet do
layısiyle verilen para 1,5 milyon 
farnk tutmaktadll". 

Sekreterlikte çalı~anların, genet 
aekreterin, silahsızlanma konferansı 

reİ•İnin ve Milletler Cemjyetinin gen 
kalan memurlarının maaşları hakıon· 
da, halk arasında aklın alamıyacagı 
rakamlar dolaşmaktadır. Halbukı 

"Key Vilson" un umumiyet itil>any· 
le gizli tutuıan büdceai tetkik edilin 
ce, eYvela, burada çalışanların dunya
nın en değerli memurları oldukları 

görülür. Çünkü sekreterlikte çalışan 
larm hemen hemen hepsi de belki 
kendi memleketlerinde üniversite 
11rofesörü olacak kıymette büyük bil
ginler, tanınmış mütehassıslardır. 

Bu memurların dWıyanın en iyi 
para alan büı·okratlan olmalarına 

rağmen, bu maaşlar hiç de öyle sanıl· 
dığı gibi astronomik rakamlar değil
dir. 

Genel Sekreter B. Avenol yılda 

90,000 frank maa§ alıyor. Kendisinin 
lemıil maarafı göz önüne getirilecek 
eluraa, bu para hiç de çok değildir. 

Genel Sekreter muavininin maaşı 
aenede 60,000 frank tutuyor. Direk
törlerin en az aldıkları yıllık maaşı 

41,000 franktır. 

Ancak asıl işin yükünü yüklenmiş 
ola11 memurlar ayda 1500 frank ma
at almaktadırlar. Bu nevi memurların 
7dhk maaılan en çok 28,000 franga 
kadar yükseliyor. Mütercimlerin de 
maaşları aynı nisbeti buluyor. En az 
maaş alanlar liftboylardır; 

En çok sarfiyat yapan ~ube, "si· 
lahsızlanma,, şubesidir. 1936 büdce
aindeki tahıisatı bir milyon franktır. 
Silahsızlanma konferansının her top
lantısı 2000 franga lüzum göstermek
te ve neşriyat için 330,000 harcanmak
ta otduğu düşünülecek olursa, bu 
miktar çok sayılmaz. 

Bundan sonra, finans şubesi de "bir 
milyona yakın tahsisatı ile ikinci ge· 
liyor. 

Analitik tetkikler yapılması ıçan 

bu şubeye Rokfeller her yıl 150,000 
frank vermektedir. 

Sütün bu rakamlar belki dev gibi 
ş41ylerdir. Ancak bu yurdda ne kadar 
iş yapıldığı düşünülünce, rakamlar 
da devlikten çıkmaktadır. Dünyanın en 

büyük bürosu, 140,000 frank kağıda, 
150,000 frank posta ücretine, 30,000 
frank abone olduğu gazetelere, sarf· 
etmeldedir. Çama-tır ıçm 10,000 
frank, odun ve kömüre 40,000 frank, 
ışık İçin İse 30,000 frank vermekte . 
dir. 

Milletler Cemiyeti bilançosunun 
pasif tarafından ziyade aktif tarafı 

enteresandır. Milletler Cemiyeti bu
güne kadar her ,,1 "aktif" idi. Geli
rinden fazla masraf yapmadı. 

Milletler Cemiyetinin gelir kaynak
Jaı-ı, tabıatiyle, aza olan devletlerdir. 
Ancak her devlet kendi imkan ve ka
biliyetine göre aidat vermektedir. 
En a:z aidat verenler arnavudluk ile 
Lüksenburg'dur. 

Aidata esas, devletlerin toprak 
büyüklüğü değildir. Mesela lsviçre, 
Avusturya ve Macaristanın verdiği 

paranın iki mislini veriyor. Bu iki 
devlet yLlda 234,006 frank verdikJe. 
ri halde İsviçre 500,000 frank aidat 
vermektedir. Koskoca Avusturalya 
kılası F elemenkten çok fazla bir şey 
ödemiyor; Avusturalya 820,147 
frank, Felemenk ise 698,644 frank 
veı·iyor. İtalya, Romanyanın payına 

düten mikdarın üç mislini, yani 
1,822,550 frank Romanya ise, 607,516 
frank ödiyor. Yugoslavya 546. 765 
frank vermektedir. 

En çok vergi veren lngilteredir ki,· 

onun payı yılda 3, 189,462 frank 50 

santimdir. 

Çin, İspanya, Hindistan, Kanada 

ve ltalyaya bir milyon franktan faz

la, Fransa ile Sovyetler Birliği iki 

milyon franktan fazla vergi payı dü

şüyor. 

Noyes Viner Jurnal'dan 

Fölkişer Beobahter'in 

Türkiye muhabirliği 
işittiğimize göre, Berlin'de ve Mü

nich'te çıkan Fölkişer Beobahter ga

zetesi Türkiye'de devamlı bir muha

birlik tesis etmittir. Muhabirlik va

zifesini alman haber ajansının Anka

ra aytan B. Fritz Tietz Üzerine almış

tır. B. Tietz, Türkişe Post gazetesin

de, eski usul muhabirliğe bir nihayet 

verilerek Türkiye'yi artık olduğu gi

bi görmek gerektiğini açıkça isteyen 

yazıları ile tanıdığımız bir meslek

daşhr. 

Bu itibarla, mühim bir alman ga

zetesinin Türkiye için daimi bir mu -

habirJik kabul etmesine olduğu ka

dllr, böyle bir muhabirliğe Tietz gibi 

yeni kafalı ve yeni görüşlü bir mes

lekdaşı seçmesine çok hoşnud ol

duk. 

... -- --- , 

INGILIZ--FRANSIZ KON USlVIALAl{I 
Deyli Telegral'm diplomat ayları, 

gaz:.etesinin 14 ihincikanun 1936 ta
rihli .sayısında yaz:.dığı bfr yazıda di
yor ki: 

Jngiliz kabinesi, Samuel Hor - La
val sulh planının suya düşmesinden 

ve Hor'un çekilmesinden sonra orta
ya çıkan yeni ltalyan - Habeş duru
mu hakkında bir görüşme yapmak 
fırsatını bulamamıştır. 

Fakat öğrendiflime göre hukümet, 
Milletler Cemiyetinin varacağı bir 
hal suretine mÜ7aharet etmek kara
rındadTr. 

Dış Bakanlığına gelmesinden sonra 
B. Eden on gün devamlı surette uz
manlarla birlikte bütün dünya vazİ· 
yetini inceden İnceye le tkik etmekle 
''dkit geçirmiştir. 

Benim intibaım şudur ki Bay Eden 
bu incelemeleri sonunda kabineden 
genel seçimden evel ve sonra güdüle
ceği vadedilmiş olan sryasadan ayrıl
mamasını istiyecektir. 

Bu sryasayı krsaca anlatmak lazım 
g-elirse şöyle diyebiliri:ı: 

llerde çıkacak bütün engellere VP: 

pürüzlere rağmen Milletler Cenıiye 
tinin kollektif güvenlik hususunda 
ülküsünü gerçekleştirmeğe çalışmak. 
Bu mevzu, yakında Cenevrede yapı· 
lacak dış bakanları ve öteki mümes
siller toplantısında hususi suretle ko
nuşulacaktır. 

lngiherenin silahlanmak hususun
ı.Jaki teklifi memleketimizin kollektif 
~İstemi sadece bir fikir olarak alma
dığını, bu hususta Öteki memleketleı·
IE' birlikte kendisine düşecek mesuli
yeti yüklenmek kararında olduğu

r:u göstermektedir. 

Berlin, son zamanlarda :ıecri ted
birler kararını veren devletlerden bi
risi İtalya tarafından bir hücuma uğ · 

ı adığı takdirde lngiltere ve Fransa· 
mn karşılıklı yardımda bulunmaları 
Üzerinde lngilteı·e ve Fransa arasında 
geçen müzakerelerin Lolmrno denge· 
~ini bozacağından korkulduğ'unu bil
cıirmiştir. 

Bu konuşmaların yalnız Akdeniz· 
de vukua gelecek bir hadise üzerinde 
ıleğil, aynı zamanda Fransanın şimal
~ark sınırının müdafaasında kar. 
:.ılıklı bir yardım Üzerinde de geçti~ 
kuşkusu uyanmıştır. 

Güvenilir ve inanılır bir kaynak· 
tan aldığım habere göre almanlarrn 
bu kuşkusu yersizdir. 

Bu konuşmalar, sadece lngilterede 
Akdenizde veyahut o civarda ltalya 
tarafından bir taarruza. uğradığr tak
dirde alınacak tedbirler hakkında ya

pılmaktadır. 

Bunun dışında herhangi bir alan
da elbirliği yapmak konuşmaya mev-

2'U olmamaktadır. 

Haber aldığımıza göre, yapılacak 
bir deniz anlaşmasına göre, İngiltere, 
18.zımolduğu zaman fransız limanla
rını ve tersanelerin! kullanabilecektir. 

Böyle bir tedbirin bahse mevzu o
lan liman ve tersanelerde fransız İş

çisi arasında bir takım kargaşalıklar 
çıkmasından Fransada endişe edil
mekledir. 

Fakat, hükümet parlamentodan 
l:.ir seferberlik kararı almadığı ıçın 

fransız donanmasının otomatik ola
rak harekete geçmesi dü~ünülmo!mek
tedir. 

Bu sebeble fransız ordusu da ken
disini tam bir müdafaa vaziyetine 
koymaktan fazla bir şey yapmıyacak
tır. 

BwlUn için de son iki senenin kura 
askerleri silah altına çağrılacak, bu 
tedbir, sınırlardaki fransız tümenle
rinin eksiklerini tamamlayıp onrarı se· 
feri vaziyete getirebilecektir. 

Fransız ordusu, hükümet tarafın
dan bir genel seferberlik emri çıkma
dıkça kendi sınırları dı~ında hiç bir 
harb hareketine girişeme~. 

Havada bir elbirHği yapılması me 
r..elesine gelince bu hususta yapılan 

müzakerelerde fransı2 bava İşaret 

kuvvetlerinin İngiliz hava bakanlığı 

<>mrinde bulunmasından daha ileri bir 
anlaıtma elde edilememiştir. 

Bu anlaşma ve bu kararda fransız 
~ınırlarını geçen herhangi bir düşman 
hava filoımnun Londraya doğru git
mesi ihtimalinden ve bu hususta Lon
dramn tezelden harekete getirilmesi 
ıitzınnundan ileri gelmektedir. 

Bütün bu tedbirler ve anlaşmalar, 
!.ollektif güvenlik sisteminin itimad 
t•dilir derecede kuvvetli olması için
dir. Bu sisteme dahil olan bütün mem
leketlerde aynı maksadla daha kuv
vetli bir halde bulunmayı bir zarure• 
··ayacaklardır. 

Parist'en ve Roma'dan dün gece 
·~elen haberlere göre B. Musolini, B. 
Laval'e, ~ayed zecri tedbirler daha zi
yade artırılsa da, ltalyanın lngiltere
ye taarruz etmiyeceği hakkında İnan
.:a vermiştir. 

Bu İnanca.dan şu iki nokta ortaya 

çıkmaktadır: • 
1) ltalya, Habeşistan macerasına 

bir son vermek dileğindedir. 
latlya, İngiliz hesablarrna göre, en 

c.şağı yedi ay yetişecek mikdarda pet
rol elde bulundurmaktadır. 

Eğer Cenevredeki on sekizler ko· 
ınitesine zecri tedbirler meselesi ye
niden sorulacak olur5a o zaman ya
pılacak konuşmalarda bu iki nokta 
göz önünde bulundurulacaktır. 

B. Musolini, Habeşistandaki İtalyan 
harb metodu hakkında Milletler Ce
miyetinin yapacağı tahkikata bitaraf 
olmak, harb harekatını kontrol ma
hiyetinde olmayıp sa.dece usulleri in
celemek şartiyle muhalefet etmiye
ceğini bildirmektedir. 

Duce, bundan başka, geçen cumar
tesi günü toplanacak olan Büyük Fa
şist kurulunun toplantısını şubatm bi 
rinci gününe bıraktırmıştır. 

Bu geciktirmenin sebebi, herhal-

_... 

de gelecek hafla Cenevre'cfe yapıl;\ 
;;ak olan konuşmalar hakkında &aron 
Aloisi'den tam bir rapor almayı bek
lemesidir. 

Almanlar neden 
kuşkulanıyorlar? 

14 lhincikanun 936 tarihli Deyli 
T elegral' a Berlin ay tarı bildfriyor: 

Akdenizde bir hücum vukua gel· 
diği takdirde İngiltere ile Fransanın 
biribirlerine yardım etmeleri husu
sunda yapılan konuşmaların fransız
alman sınırına şamil olduğu kuşkusu, 
alman dış bakanlığının ilhamiyle, iki 
büyÜk alman gazetesinin yazmış ol
duğu iki makalede meydana vurul· 
muştur. 

Aynı kuşku, ayın on üçünde jngi
liz büyük elçisi ile konuşan B. Hitler 
tarafından da gösterilmİ§, bunun Üze
rine elçi bu konuşmaların yalnız Ak· 
deniz hadiseleri üzerinde yapıldığmı 
bildirmiştir. 

Doyçe Algemayne Zeytung, bu 
hususta yazdığı bir yazıda diyor ki: 

"Bu şekildeki tekzibler vaziyeti ay
dınlata.mu. Çünkü biz, frangızlann 
bugünkü vaziyet içinde (Ren) bölge
sini de kastettiklerini biliyoruz. 

İtalya ile bir harb çıktığı takdir
de Fransa, Sinyor Mwolini ile yap
mış olduğu anlaşma üzerine italyan 
sınırından çekmiş olduğu askerleri 
tekrar oraya göndermeğe mecbur oJa
cakhr. lngilizler, Lokarno ruhunun 
kırdmasına alınanların nasıl bir gözle 
bakacaklarını pekala bilirler." 

Berliner Tageblat da şunları ycı.;ı;ı
yor: 

14Genel kurmay mensubları arasın
da yapılan bu anlaşmalar, eski tertib 
askeri ittifak konutmalarına pek zi
yade benzemektedir. 

Bütün tekziblere rağmen, hasıl o
lan intiba şudur ki İngiltere, Fransa· 
nın Akdenizde kendisine yapacağı 
herhangi bir yardımı karşılıksız bı

rakmamak için kıta içinde ona başka 
türlü yardımlar vadetmiştir." 

Fakir hastaların. . 
muayenesı 

Halk.evi sosyal yardım komitesin

den: 
Halkevi 50syal yardım komiteıi 

ve Kızılay Ankara merkezi tarafından 
Sakarya mıntakaaındaki şefkat yur
dunda 23.1.936 tarihinden itibaren bir 
poliklinik açılacaktır. Şimdilik yalnız 
perşembe günleri saat 9 - 12 arasın
da bu muhitin fakir bastalarr sosyal yar
dmı komitesi üyesinden iç hastalıkla
rı mütehassısı Edirne saylavı Bayan 
Fatma Mimik tarafından muayene edi· 
lecek ve muhtaç hastaların ilaçları 
Kızılay ve Halkevi tarafından para

sız verilecektir. 

Üzerinden bu kadar yıl geçtikten sonra, 
bu görüşmenin hala enteresan olduğunu sa
nıyorum. Babama (1836 da doğmuş ve 1934 

sunu tasımamıs olsaydık. öyle sanıyorum ki, 
yalnız ıiskal gÜmrük resimlerini yükseltir
dik. Endüstrimizin, gümrük resimlerine bü
yiik bir ehemiyet verdiği kanaatinde deği-
1" . ı: su da var ki, elimizi. kolumuzu bağlıya
rak, ;iraatiınizin harab olup gitmesine seyir
ci kalamayız. de ölmüş olan joseph Chamberlain murad 

ediliyor. Bu zat sömürge bakanlığında bu
lunmuştur; gümrük himayesi taraftarı idi; 
uzun müddet parlamento azalığı etmiştir ki, 
1906 da aktif politika hayatından çe • 
kilmiştir. ''Mütercim"), bu görüşme etrafın
da yazdıklarımı aynen aşağıya koyuyorum. 

"~imdi Waldstein'in öğle yemeğine ve 
M l. t l eı nich ile görüşmemize dönüyorum. 

lJalzac (Balzak), Anatole France (Anatol 
Frans), sosyalizm, lilantropi, şovinizm ve 
patrıotizm'den bahsettiğimiz yemekten son
ra. Waldstein mektub yazmak bahanesiyle 
yanımızdan ayrıldı ve M etternich de hemen 
sö?.r, başladı. 

M etternich - Siz yakında gene iş başına 
geçe~eksiniz; fakat ne zaman? Daha iki, ikı 
bu-;uk yıl sürer mi? Programınız nasıl bir 
program olacaktır - gümrük tarifelerinde ıs
fahat mı? Bu meseleyi ben, büyük bir mese
le eli ye telakki ediyorum? 

<'Jıamberlain - Muhakkak ki, öyledir. 
'M Ptterniclı - Bana öyle geliyor ki, ko-

yacagınız giımrük resimleri, yasak manasına 
gelecek derecede yüksek olmadıkça, yurd
claşiarım, mutedil gümrük resimlerini.zi ken
di menfaatlerine aykırı bulmıyacaklardır. 
Tekliflerinize aklımız yatıyor. Anlak, Bri
tanya devletinin her tarafına, yabancılar için 
her türlü ticaret imkanlarını ortadan kaldı
racak derecede yüksek gümrük resimleri ko
yacak olursanız, öyle sanıyorum ki, bu tak
dirde öbür devletler de buna karşı vaziyet 
almak mecburiyetinde kalacaklar ve size 
karşı birleşeceklerdir. 

Çünkü, Britan~a imparatorluğu, kendisi
ni büsbütün feda edemiyeceğimiz derecede, 
~unyanm büyük bir kısmını teşkil etmekte
dir. 

C hamberlain - Tabii mutedil gümrük 
resimleri teklif edeceğiz. Mesela, Almanya
dan daha mutedil... 

M etternich - Zaruri ihtiyaçlarımızdan 
o: cın gıda maddelerimizi temin bakımından 
'\ . ·Jancı memleketlere büsbütün bağlı kal
mamak gayeı::ivlP 7"r::ı::ıtimizi korumak arzu-

Chemberlain - Dediğiniz tamamen doğ
rudur. Ziraati korumak istiyorsanız, en
düstriye de bir şey vermekliğiniz la
zımdır. Hakkınız var: siıe bu husus -
ta sitem edilemez. Bunu. bizi za -
rara sokmak için yapmıyorsunuz. Nasıl siz, 
kendi menfaatlerinizi korumağa mecbursa
nız, biz de kendi menfaatlerimizin kaygusu-
nu taşımak zorundayız. Size bir şey söyle
meme müsaade ediniz: bizim gümrük resim
lerimiz sizinkilerden daha hafif olacak ve 
Almanya ile olan ticaretimizi aksatmıyacak
tır. Fakat ne de olsa, geçici bir surette hazı 
arızalara sebebiyet verecek ve belki de istik
balde, bu ticaretin tarzı üzerinde tesirini 
gösterecektir. Koyduğunuz gümrük resim
leri, dış ticaretinizi felce uğratmadr: bilal-i" 
yükseltti. Bugün her zamankinden çok, ya
bancı memleketlerden satın alıyorsunuz. Bi
zim de yapmak istediğimiz budur." 

(~""', v-:ır) 
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HAS KALMİNDİR 
Ra , dı agrıları, Romatızma. Grip, Nevralji nezleye karsı: 

HAS KALMİN kullanınız. 
Cok taklıd edilmi tir. fakat A YNl yapılamamıstıı. 

"'MAVi ETİKETLİ KUTUDAK1 HAS KALMlNi'' isteyiniz. 

'i'll1ttm1'""'1H•1111-amıı""11111-111tn111111;ııumıım111u111Kıııwnıuwıııuıııııı11M ııııu ııuwııı nıııınnııınuııııuı••ıııııııııu11ıı• 11111ınıı = 

5 = 
Ankara Levazım Amirlıği Satın 

Alma Komisvonu ilan lan 

! - Ezine garnizonu ihtıyacı için 105 ton unun kapalı zarfla 
atın alınacağı hakkında evvelce ilan edilip yevmi ihale günü olan 

2-12-<)35 günü talıp çıkmadıgından yenid~n ve evvelce alınacak 
kilo mikdarından tenzil edilerek kırdırmaya konulmustur. 

2 - Beher kilosuna 14 kurus 50 santim fiat biçilmistir. İhalesi 
2 ubat 936 gunu tum satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartlar bir evvelki ilanda bildirilen sart ve cvsa. 
tının aynidir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2.3 madde
sine göre istenılen vesaikle muvakakt teminat tutarı olan 1142 lira 
88 kuruşun ihalden bır saat evvel makbuzunun komisyona veril-
~e i ~rttır. (89) 1-175 

İLAN 
Mıı!ı miıdafaa, genci kurmay ve Celıeci hastahanesinin ihtiy.ı.:· 

!ar.na sarfedilmek üzere 300 Ton yerli kok kömürü 29.1-936 tarihi. 
re miisadif çarsamba günü saat onbestc kapalı zarfla eksiltrn"yc 
konulmu<-tur. 

2 - Kömürün tutarı 9150 lıra olup teminatı muvakkatesi 686 Ji_ 
nı 25 kuı ustur. 

• - - $ .. rtnamesi komisyonumuzdan her gün görulebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminatı muvakkate ma~ 

bllz V"ya bank mektupları ile teklif mektuplarını havi zarflarıPı 
kanuııı stkilde tanzim ederek münai<asıının vapılacagı belli saatt ~ :1 
::n a .. bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ve saat onbe ,t(' 

nkara :evazım amırligı satın alma komisyonuna gelmeleri. (61) 
1-131 

İLAN 
l - Garnizon dahilindeki kıtaat ve mucsscsat eratının ihti\ .!Ç. 

laı ıncı s, ı fedilmek üzere 25 bin kilo nohut 27-1 .936 tarihine miıs;ı 
dif paz.11 tesı giinü saat onbeste acık eksiltmeye konulmustur. 

2 - Eksiltme Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun
da yapılııcak ;;artnamesini görmek istiyenler mezklır komisyonda 
her giiıı görebilirler. 

3 - 25000 kilo nohudun tutarı 3750 !ıra olup ılk teınınatı 281 J;ra 
2.1 kıı:u~tur. Eksiltmeye ıstırak edccekl.:rin teminatı muvakk.ıte 
makhıı7.lcrı ıle birlikte belli aattc komısyona gelmeleri. (62) 1-lJ ! 

İLAN 
1 - Bayramiç garnizonu ihtiyacı için 112 ton unun kapalı zarf. 

Ja alınacagı hakkında evvelce ilan edilip ihale gunu talip çıkmadı
ından yeniden ve evvelce alınacak kilo mikdarından tenzil edile

rek kırdırmaya konmuştur. 
2 - Beher kilosuna 14 kuruş 50 santim fiat biçilmistir. İhalesi 

2 uba.t 936 günii tüm atın alma komisyonu binasında yapılacak. 
ur. 
3 - Evsaf ve sartlar bir evvelki ilanda bildirilen şr.rt ve evsafının 
aynidiı. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 nuınaıalı kanunun 2.3 madde
me göre ıstenilen vesaikle muvakkat teminat tutarı olan 1218 

!ıranın ihaleden bir saat evvel makbuzunun komisyona vrilme:.i 
arttır. (OO) 1-176 

İLAN 
l - Garnızon eratının ihtiyaclarınn sarfedilmek üzere 20 lin 

kilo zeyun yağı 28.1-936 tarihine miisaclif salı giınü saat 15 de b. 
palı zarllr eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Cksiltme Ankara lcvnzım amirlıgi atın alma komısyonıın 
da yapı'·,caktır. Şartnamesini görmek istiyenler komisyonumuzdan 
her gü' görebilirler. 

3 - 20000 kilo zeytin yağının tutarı 10000 lira olup temin?tı 
muvakk:ııesi 750 liradır eksiltmeye iştirak eclccc:klerin münakasaı.ın 
yapılacagr belli saatten en az bir saat eveline kadar teminatı nııı· 
vakklı.te makbuz veya bank mektupları ile teklif mektuplarına h;ıvı 
ıal"flarını kanuni seklinde tanzim ederek komisyona vermeleri "" 
aat onı rste komısyonda hazır bulunmaları. (63) 1-123 

İLAN 
. l - Garnızon hayvanatının ihfiyacıııa ~arfedilmek lizcre yi.izbin 

kılo arpa .'i • .2.935 tarihine müsadif çarşamba giinü ı;:ıat ı t de kapalı 
ı:c0rl ususli :le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi komisyonumıııdan her gün parasız görülür. 
3 - Yiızbin kilo arpanın teminatı muvakkatesi 525 lira ve bedeli 

7v1JO liradır. 
4 - İsteklılerin belli gün ve saatten en az bir saat evetine kadar 

temınatı ~uvakkate makbuz veya bank mektupları ile teklif mektup. 
!arını havı zarflarını kanuna uyğun hır şekilde tanzim ederek An
k.uı> levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri ( 134) 

1 -244 

AKSEKİ HUKUK MAHKEMESiNDEN: 
Fa~ileı mahallesinde canibi epvabe müteveccihen sagi kamil 

Lahçası \e cvı ve sulu yol dere cephesi yol arkası haınza o<ıulları 
a~sasiyle ccvrili _aşağıda iki ahır yukarda bir sofa üç oda hl;. hala 
bır mutb<ıhı havı _bir eve 20 sencdenfazla gavgasız yedinde bulun. 
rl~~du&ıı.ıdan b~hısle Bugazdan arap ali oğlu hasan namına tescili
n~ ı~tt''nt". o.ldugun~an tescili vakıa mutazarrır olanların kağıtlariy-
lc hır ay ıc;ınde ınuracaat etmeleri ilan olunur. 1-242 

~laliy(· \7p){alt·tindcıı: 
1 - 1. 12.935 tarihinden 31.5.936 tıaihine kadar altı ay zarfında 

Dolma~ahçe ve Sarayburnu kırtasiye depolarında teraküm edecek 
muhtelıf ~~atta balya kapağı. parca tahta. ambalaj kağıdı. çember. 
kırpıntı kagıt, artırmaya Kabataş rıhtımınddn mezkür depolara bal
ya ve sandıkların nakliyesi altı ay müddetle eksiltmeye konulmu _ 
tur. 

2 - Ambalajlara aid şartname Dolmabahçe kırtasiye deposun
dar alınabilir. 

3 .- Amb.,Jajların muhammen kıymeti 1777 lira 50 kuru tur. 
Nnkhyatm muhammen kıymeti IG25 liradır. 

4 - İsteklilerden ambal1ijların artırmasına i tırak edeceklerin 
133 lıra 32 kurus ve nakliyat eksiltmesine ıstirak edecekleıin 121 li
r~ 88 kuruş temınatlarile birlikte 5.2.1936 tarihıne müsadif c;arsamba 
gunu a~t onda Dolmabahçe kırtasiye deposunda miıtesekkil komis-
yona mura,·aatları ( 113) 1-Z34 

\..,1 •:ri j · ubrjl..alaı l mııııı 
l\liiıliirlii:!ii , aııualma 

Komi"'' ornı ll:lnları 

MÜTEAHHiT NAM VE HE. 
SABINA 15 KALEM 35 ADET 

M1Kl~OMETRE 
Tahmin edılen bedeli (900) 

lira olan yukattla miktarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar Umum Mudiırhigı.i Satın 

alma Komisvonunca 3 şubat 9S6 

tarihinde paz.ırtesi günü saat 14 

te açık eksiltme ile ihale edile. 
cektiı. Şartnı:me parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplcnn 
muvakkat teminat olan (67) lira 
(50) kuruş ve 2490 numaralı ka 
nunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur giin ve saatte 
Kvmisv11n.. miiracaatları. (95) 

1-188 

1000 TON ELEKTROLİT 
BAKIR 

1000 TON ELEKTROLİT 
TUTYA 

500 TON PLATINEN SAÇ 
50 .. BOHÇALIK SAÇ 
10 ,. FOSFORLU BAKIR 
10 .. MANGANEZLf BA-

520 " 
50 .. 

Kl R 
SAF KURSUN 
KALAY 

Tahmin edilen bedeli (821400) 

lira olan yukaıcla miktarı ve cin· 
~i yazılı malzeme Askeri Fahri. 
kahır Umum Miidiirliigi.i satınal
ma komısyonunca 5 mart 936 ta
rihinde perı;embe giinü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir . 
Sartnamc (41) lira (7) kurus 
mukabilinde komisvondan veri
lir. Taliplerin muvakkat tcmınat 
olan (36606) lirayı havi teklif 
mektuplarını me.1kiır glİ't k saat 
14 e kadar reomisyona vermeleri 
ve kendılerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vcsaikle mezkfır gün ve saatte 
komisvona müracaatları. (94 l 

1-221 

15 KALEM llADDELER İÇ1N 
MALZEME 

Şartnamesinde. degişiklik va
pılan ve tahmin edilen bc.:l.:li 
158000 lira olan yukarda mikıl-it t 
ve cınsi yazılı malzeme Ask ri 
Fabrikalar Umum Müdiirlügiı ı-.a. 

tın alma konıisyonunc.a 3 mart 

936 tarıhinde salı günü saat ıs 

te kapalı zarfla ihale edilecektır. 
Şartname yedi lira doksan kurus 
mukahiliııcle komisyondan verılir. 
Talipleı in muvakkat ternin·u c.• 

lan 9150 lirayı havi teklif ııı::k. 
tııplarını mezkfıı giincle saat H 
ele kadar komisvona vernıelerı ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3 · 
ünciı maddelerindeki vesikahr
la talipler hangi fabrika mamu. 
!atından teahhut edece ki erse lııı 

Fabrikaların gerek Hadde ve ~e

rek saç makinelerinin imalııde 

ihttsas sahihi olduklarına •hır 
memleketlerin ticaret ve saıı •vi 
odalarından ahnmı<> vesikalaı ve 
Fabrikaların verecekleri r:te. 
ransları ihale giinünd n on gün 
evvelmc kadaı Umum Mi.iclü .. Ji;k 
ferı sulıesine tevdi etmeleri vr 

fen şubesince kabul ve tasclik ~ 
dildiği takdiıde bu vesıkaların 
kanunu mahsusu tarifatı dahilin. 
de teklif mektupları ıle bırlikte 

vermeleri ve kendilerinin de rnez 
kfır giın ve saatte komisyona rm.i 
rac.ıatları (72) 1-16i' 

Kiralık Oda 
lki oda möbleli ve yahut möb

lesiz apartımancla ecnebi ayle ve. 
riyoı. Müracaat posta kutusu: 

(173) l-243 

ZAYİ 
Ankara belediye::.inden alclı

gım l 132 numaralı araba pHikası
nı kaybettim. Yenisini alacağım. 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Atıfbey mahallesinde 165 mı
maral: evde Hüseyin oğlu 
l-237 Mustafa 

.--
r, lmtıraz sahibi ve Baş.mu 

!ı.ırriri Falih Rıfkı ATAY.J 
l'muıni neşrıyatı idare eden 
' - i -'laıı. şleı, MildllıU.N;ıınıhi 

oAYDAR 
1 Çanknı caddesi civarwda 

1 t
f(., ı,,s B Hım~vindt1 bes'_lnuş-

~tw. 

-----
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Bu Şömineye Yaz Güneşinin 
Tatlı Sıcaklığını Veren 

'f t rR ( \ NTl{ASt11 d 

En kuvvetli. En idareli 
En Ten1iz Kömür 

1' ir it l( i" 1' idi .. 
En Sürekli. En Parlak 
En Çabuk Yanan Kömür 

rf (j I{ f( N 1' it A ._' i rl' i d i ı· 

I-Ier Sobada Ve Maltızda Yanan, Fire 
Vermiyen, En Hafif Ve En Ucuz Kömür 

Satış yerleri: Y enicami. İŞ HAN Maden kömürü işleri 
Galata, İş Bankası Şu besi. 

( ... .. 
-,oz 

hastalıkları mütehcıs ı ı 

ltaif (.,iiı·iin 
Sabık Eskişehiı askeri has. 

tanesi göz hekimi 
Balıkpazarı Çıkırıkçılar yo· 
kuşu alt başında eski jandar· 

ma komutanlıgı binasında 
No. 45 

Ögleden sonra hastaların• 
kabul edeı. 

Doktor 

t\ li l\1 aı·u J' frnv(•r 
DERf, FİRENG! VE BELSO. 
GUKl.UGU l-lASTAJ lKT1 ARI 

MOT1~11Ass1sr 

Tabakhane caddesi hasında Al. 
tıntas sokak No 17 Hastalartnı 
hcrgun <ı • 13 ve 15 _ 20 ve kadaı 
kahul erler T"lr·f"n · i2lJR 

İ s arıyor ' . 
Paristen mezun bir türk in. 

saat ve nafıa mliheııdisi. yapı 
veya bayındırlık işlerile me~gu1 
olrın miiesseselercle vazife arıyor. 
fr'r:ırı!ız. alınan ve ingiJiz lisan· 
'cırınıı vakıftır. l<cfeıansları var. 
nıı·. 

Adres: A. S. Posta kutusu 249 
Ankara 

• 

~~ ~ .. ~ ~ .. ~ ...... ~ ~ , 

)' ~ ~ ~ ~ - -.. - . . ~~ 
~ . 

• ı\lilli \liiılal•rn \'ckfdcli • . ~ 

\ Saıınalrn;ı Konıi )Ollll .~ 

:• llfuılan ~: 
• KALÖRİFER KA.ZANl.Al<İ 
fAMIRl: iki defa açık eksılt
meyc koııan ve istekli çıkmıy<.m 
Genelkurmay binası kalörifer ka· 
zanlarının tamiri işi bu defa pa
zarlıga konmut>tur. Ke i f bede
li: 2922 lira 25 kuruştur. K ... şi1 
ve: ı;;aı tnamcsi bedeline karşı m. 
şaat şubesinden alınacaktır. 

teminatı 219 lira 17 kurustur. İ-
halesi 28.1-936 salı günü saat on 
birdedir. Pazarhga girecekler 
2490 sayılı kanunun 2,3 cü mad
delerinde istenen belgelerle hıı. 
likte vaktında M. M. V. satın 
aima komisyonuna gelsinler. 

BİLİT 
1 Beher kilosuna biçilen e. 

deri 189 kuruş olan yirmı ita o
tuz bin kilo sarı sabunlu kösele 
kapalı :zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şnrtname 285 kuruşa M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler 
4085 liralık ilk inanç parası mek. 
tup veya makbuzlariyle kanu
nun 2 ve 3 iincü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale günü olan 5 
subat Q36 çarşaınlıa gi.inii saat 1 ı 
den bir saat evvel NI. M. V. sa. 
tın alma Ko. na verıncleri. ( l23J 

1-238 
BiLiT 

l - Beher kalemi 2500 tane 
olan vedi kr.len• muvtabiye ka-

palı zarfla eksıltmcyc konulmuş. 
tur. 

2 - Hepsine biçilen ederi on 
altı bin üç yiiz yetmis beş lira
dır. 

3 - İhalesi 8 subat 936 cumar
tesi giinii saat ı l dedir. 

4 - Şartname para ız olarak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınu-. 

5 - Eksiltmeye girecekler 1226 
lira 15 kurusluk ilk inanç parası 
mektup veya makbuzlariylc bir
likte kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki vesikaları havi teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evvel M. M. V. sat-ınatma 
Ko. na vermeleri. (124) 1-239 

lir. l ;El\1 .. iri 

Nasır ilacı 

~n eski nasırlm, oııe pek 
kısa bir zam "nda tamamen ve 
kökiinden ç ıkarrt. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, lter ~czanede bu
lunur, ciddi ve müessir bir na· 
sır ilacıdır. 

1 SiNEMALAR 
[YENi 

Burro • 

Musiki - Aşk - ve neş"e filimi 
CENNETTE HIRSIZ 

Genel arzu üzerine Cennette Hır
sız filminin devamı müddetince 
y~lnız 4.45 seanslarında ŞEN DUL 

gösterilecektir. 
1 

BU GUN Mu t , , .. 
Yüksek bir lıayal - D,mte ıııl iıa • 1 

li muazzam bir filim 

Dantenin Cehennenıi 
38 Milyon Franga mal ol u1 tN' .:ı.

lade bir eser 


