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ON YEDİNCİ YIL. NO: 5204 
Adımız, andımızdır 

-
KIRAL CORCUN ÖLÜMÜNDEN SONRA 

Yeni kıralın cüliıs hazırlıkları basladı .... 

İngiliz Büyük Elçisine. Atatürk ve hüküm••tin laziyt>l~ri hildiril•li 
Kıralın sakin ve hassas vazife 

hayatını tanıyanlar için, Büyük 
Britanya vatandatlarının bu ölüm 
karşısında duymuş olduğu derin 
ve unulmaz teessürün sebebini an
lamak güç değildir. ULUS 

Ölen lngiltere Kıralı Beşinci 
Corc kll"al kılığıyla 

. lngiltere kıralı ve Hindistan 
; 111Paratoru 5 inci Jorj, 25 yıl sal
-~,"~~ sürdükten sonra, 70 yafında 
0 mu ,.. · l f ur. imparatorluk vatandat-
;rına türk milletinin gönülden 
a•sağlığını sunanz. 

t .Kh ıralın başındaki tac, bütürı 
ar~ le e§sİz bir kuvveti temsil et-

me,,t 'd . lSS ~ 1 ı: Dünyanın 131 mı/yon 
3
2 

k~ometre kara toprağından 

43 
m~l~n 530 bini ( Ana.clolu'nun 

11 1111•slı), ve 2 milyar 11 milyon 

1 
:,usundan 491 milyondan biraz 
Ü ası İngiliz sancağı altındadır. 
c'zJun ~arihtenberi, ilk harb befin-
ı orı d . Pa zamanmda olmuşsa a, ım· 

g ratorluk toprakça ve nulusça 
d~ne onun devrinde en büyük haci
r ıne çıkmış, imparatorluk davala
h':,~" birçoğu onun günlerinde 

olunmuştur. 
d .. F ransu gazetelerinden biri. 
b~nkü acı haberin btıfına: "Büyük 
~r ;emokrat öldü!,, baılığını koy
r ; la haklı idi. Dost millet, impa· 
ha :;u_nda İngiliz faziletlerinin 1 
1 
a ~ bir timsalini ve asil bir in-
an ıııalbi kaybetmiftİr. 

lngiltere kralı majeste beşinci 
Corc'un vefatı dolayisiyle dış işler 
bakanlığının bayı·ağı yarıya asıl
mış ve saat 13 de dış işler bakanlı
ğı protokol dairesi şefi Jngiltere 
büyük elçiliğine giderek cumuri
yet hükümetinin taziyetlerini bü
yiik elçiye bildirmiştir. 

Saat 16 da Cumur reisliği baş 
yaveri İngiltere büyük elçiliğine 
giderek Atatürk'ün taziyetlerini 
büyük elçiye bildirmiştir. 

Saat 16,30 da dış bakanlığı ve 
kili B. Şükrü Saracoğlu ile dış ba
kanlığı umumi katibi de büyük el
çiliğe giderek büyük elçiye tazi
yetlerini bildirmişlerdir. 

Başbt1kan namına Başbakan
lık özel kalem direktörü taziyede 
bulunmuştur. 

Bakanlar ve dış bakanlığı er-
kam Jngiltere büyük elçiliğine gi
d,.rek açılan deftere imza koymuş-
lardır. 

Kınılın ·"°'' dakilwlurı 
Londra, 21 (A.A.) - Kıral büyük 

bir sükunet içinde olmüıtür. Son ne
fesine kadaT hiçbir acı lhiymallUftır. 
Doktorlar artık son anın geldiğine 
hükmettikleri :ı:aman kıraliçeyi ve 
prensleri hastanın batı ucuna çağır
mıtlardır. Kıral, bunların yanında son 
nefesini vermittir. O ana kadar ken· 
vini büyük bir cebirle tutmuş olan kı
raliçe göz yatları içinde büyük oğlu
nun boynuna sarılmıştır. 

Kanterburi bat piskoposu son ru
hani ayini yapmı4 ve vefat haberi he
men batbakanla İç işler bakanına bil-

dirilmiştir. 
Şimdiye kadar Prens dö Gal olan 

ve sekizinci Eduard namiyle tahta 
geçmektr olan yeni tural Eduard 
Vindaor kardetlerine ve aylesine bir 
kaç teselli sözü söyledikten sonra bi-

Sekizinci Edvard adı ile /ngiltere kıral
lığına çıkan Prens Edvard Vindsor 

tisik odaya geçmiştir. 
Kıral Corc 1910 da babası yedinci 

Eduard'm öldüğü ayni saatte ölmüş
tür. 

Olt•11 kırnlırı lw)·utı. 
Londra, 21 ( A.A.) - Kıral beşin

ci Corc, müteveffa kıral ...,tedinci Ed· 
vard'ın oğlu olup, 1865 '9tnda Lon
dt 0&da dogmu~ ve 1910 de babaı;ının 
ölmesıJ'le'iııra! olmaftu. T893 ete Pren
aes Mari dö Tek ile evlenmiş bulunu
yordu. 

Kıral mütevazi, iyi huylu ve aile 
hayatına bağlı idi. Ömrünün en iyi 
günlerini, protokolun pek sıkı olma
dığı Sandringham sarayında geçir
mi~ti. 

Bilakis Londrada, saray ananeleri
ne sıkı riayet mecburiyeti vardı. Kı
ral sabahları erken kalkar, ku·aliçe 
ile birlikte kahvealtı eder, atla kısa 
bir gezinti yaptıktan sonra da çalış
mak üzere saraya dönerdi. 

• Halkla sık sık temas etmeğe dai
ma itina eder, fukaradan yardımla
rını esirgemezdi. 

(Sonu 6, ıncı sayfada) 

Ofüm ve cülUs törenferinin yaprlaca•ı Lon-'r _, .. .., a .. an 6ır manzara 

22 ~ONh.\ '1 N 19:~6 C'\HS\)IB\ r Sou lıalwrlerimi~ üir iiu- l 
! ••Ü ;;a~ fanuuladır. 

KIHAL conC'l N 

ÜLÜl\1Ü BOLA l ISİl LE 

Hervercle 5 klır 

C. H. P. 
J(anıu tay o·ruıtu 

.~ 

<liin lop]an<lı 
( :t•ııPvre k~onst-"Vİ 

toplannıadı 
Cenevre, 21 ( A.A) - İngiliz 

kıralmm ölümü dolayısiyle bu sabah 
için kararlaştırılmış olan konsey top
lantıları yapılmıyacaktır. Konsey öğ
!e?en . sorua ölünün hatırasını taziz 
ıçm bır celse aktedecektir. 

. C. il. l'urti."i Kamult1y Cı·11ım 
ldart• llı•n•ti llu.~kwılıµımlwı: 

. B. Ed~n ile öteki İngiliz delegele
rı konseyın toplantı devresinin sonu
na kadar burada kalacaklardır. Bu 
t~plan~ı. d.evresinin perşembe günü 
bıtmesı ıçın bütün işler cabuklaşhrı-
lacaktır. · 

C.H. Partisi Kamutay Grupu bu
gün öğleden sonra Dr. Cemal Tun -
canın başkanlığında toplandı. 

Hazineden taksitle gayri menkul 
mal satm almıs olanların vadesi hu
lul etmiyen ~rclarının taksit müd
detlerinin yirmi 'seneye iblağı hak • 
kmdaki Parti Grupu Milli Emlak 
Komisyonu raporu uzun uzadıya 
tetkik ve müzakereden sonra komis
yon raporundaki esaslar kabul edil
miştir. 

Cenevre, 2 l { A.A.) - lngıltere kı

ralı beşinci Corcun ôlümü bütün dele
gasyonlar arasında derin bir heye
can uyandırmıştır. 

8. Bek ve milletler cemiyeti kon
seyinin şimdiki Laşkanı olan Avustu

l"l\lya delegesi, Londraya hareket el 
m:~lcrdiı·. 

Milletler cemiyeti ile on üçler ko
mitesinin bugün yapılacak olan top
lantı yapılmamıştır. Yas alameti ot
mak Üzere bu toplantılar, en az 24 
saat tehir edile~ektir. 

~anayi pro~ranıını 

teıkili t-den 
l{onıi~vonlar 

B. Laval, Parise hareket etmiştir. 

B. Eden, şimdilik Cenevrede kal
mıştır. 

Milletler cemiyeti konseyi, öğle
den sonra toplanacaksa da yapacağı 
celseyi ölen lngiltere kıralı Beşinci 
Corcun hatırasının tebciline hasrede· 
cektir. 

Cenevre, 21 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti Konseyinin yarın bir top
lantı yapacağı tahmin edilmekte
dir. Bu toplantıda bitha- ita&,.. 
habe~ anlaşmazlığı ve Dantzig me
selesı görüşülecektir. 

Konsey, on üçler komitesinin 
ı·aporunu kabul edecek ve sonra 
on üçler toplanacaktır. 

B. Eden, konseyin işleri bitme- 1 
den önce Londra'ya gitmiyecek-

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Sanayi programmm ıkinci beş
senelik kısmını hazırlamak üzere 
toplantıya çağırılan kongrenin la
li komisyonları, dün sabah saat 
9,30 dan itibaren, Ekonomi Ba
kanlığında, kendilerine ayrılan o
dalarda, akşam geç vakte kadar, 
çalışmışlardır. Bu komisyonlar 14 
tanedir ve sırasiyle şu işlerle uğ
ra·şmaktadırlar: 

Kendir ve jüt sanayii, şapka
cılık, tiftik sanayii, sap ipliği; ma
den grupu; taş kömürü, linyit, 
suni benzin ve ınüştakkatı, kimya 
sanayii, enerji istihsali; makine ve 
madeni eşya ve ampul; deniz aa
na,flt .,,.., eteri ... ,u ....... 
maddeler; raayonalizaıyon ensti • 
tüsü; sınayi tedrisat; bahkçıhk 
v.e deniz mahsülleri; yağcılık ( zey
tı~ y9:ğ• sert yağlar) ; hindyağ, 
ghserm ve sair yağlar; toprak sa
nayii, (Seramik, curuf çimentosu, 
şamot); ev sanayii ve kücük sa-
natlar; ziraat sanayii. · 

' ' l Tltı~~~ tın Dil Yazıları 

Yıl --Yıldız 
«Yıl, sal, sene, an, annee, yahr., vear »keli
ıneleri ile « yıldız, ıldız, ne;m., k~vkep~ ah. 
ter, astrt-., etoile, ~tella)) sözlerinin etimo

loji, morfoloji, f o ııt\til{ ve semantik 
hal{ıırundan analizleri 

1.- \iL 

Kelimenin etimolojik şekli şu
dur: 

(1) (2) 
- (ığ ıy 

(3) 
ıl) 

( 1) iğ: "imtidat" ve "zaman'' 
anlamına ana köktür. 

(2) ly: Ana kök anlamını te
celli ettiren prensıpal elemandır. 

( 3) il: Ana kök anlamına umu
milik, müphemlik, enginlik, geniş
lik, şümul manaları veren ektir. 

( 1 ğ .,. ıy ıl · rğıyıl) sözünde 
ana kök kendisini temsH eden un
surla kaynaşarak baştaki vokal de 
düşmüş, kehmenin son morfolojik 
ve fonetik şekti meydana çıkmı:r 
tır: YIL. 

YIL: Geni~. \\ZUfı bir zam m 
devresinin adıdır. 

Not: 1. - Yıl'ın 12 aylık bir 
d~v~eyi tayin etmesi nispeten ye
nı hır manadır. Eski Türklerde 12 
yıllık biı· devrenin zaman ölçüsü 1 
ol~rak alındığı malumdur. (Yıl) 
sözü herhangi ölçü ittihaz edilmiş 

bir zaman devresinin adı olarak 
kurulmuş, sonra zaman ölçüsü 365 
günlük devreye hasredilince bu 
devreye de (yıl) adı verilmittir. 

.... iil 

Not: 2. - Kelimenin farsçası 
olan ( siıl) sözünün etimolojik şek
li sudur: 

(1) (2) (3) 
(ağ as ı al) 

Bu etimolojik analizde ( aa) ve 
(al) cüzüleri göze çarpar. Bunla
rm ~iri old_uk~a g_eniş, öteki de çok 
genış ve şamıl bır saha işaret et
mektedir. 

Bir kelim:de ikisi de biribirine 
yakın mana 1fade eden ikı· . . . . . 

1
.. b cuzu go-

ru unce unlardan birine b ayrı ıı· 

nt<\na veı·mel cihetJni du unm k 

i~ap etler Bm da (al) ıle u u 
şumul ma ası veril n mefhum 
ayrıca (as) m İsar t edebilec i 
oldukça f!enis saha anlamına l ı
zum ~öriılemiyor. O halde u 

- Sayfayı çevfriniz -
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l' arı · Sı yllsul 

Fransada 1 iç HABERL 
l·ransız sıyasa havas~nı aylardan

heri bulandıran sual şudm : 
- Laval dusecek mı? 
Briand'd< nberı f tansa dı~ politi

kasını idme edenl('r arasında hiç bı
risi politıkalarma bu kcıdar sembol 
olamaınıslnrdı 

Brmnd ıle La\ l ar.ısında, lran 
sı7 dıs sıyn-,asına kuvvetlı bir hare
ketlilık ve ı tıkamct vcrınİ::; olmak 
iızere bır Rnrtlıou'yu gorduk. Fakat 
o bıle, f ran ile Sovyct Ru--ya'yı 
biı bırine y.1klastıı ınak gıbı adeta 
"p.ırndox, I, gurunen bır eı>erin bn
bası olmakla berabeı, I ran"nya La 
val kadcır ve Lwal polıtıkası kadM 
drnhmtik .ınlur ya~iltnıaım tı. 

Şuphe iz kı, l .c \al dış politıka} ı 
çok daha ınkisat etıııiş bır halde 
bulmuştur. Bir kere, Afrikadnki sa
va ııı. Fraııscıya Sc,vyet Ruı:>)c-ln
giltere - lıalya doı;tluklarmdnn hi 
rinden bırıni tercih etmesıni sarı 
koşm;:ısı yeter. f· akat Laval, ke

0

ndi 
'~litika gcnmıını, ) alnız boy le dış 
politika denizmin kocaman kayala
rına carptırmaınağa değil. onu İt,: 
politıka denizinin iız\.İntiilerinden 
loruınağa dn mecbur kaln11'<t11. 

bte butiın bunlar Laval'i. ıcerde 
ve dışard<ı• birbıriyl<· telif kabul et· 
mıyt·ıı biı .~ıyas:ınm sı•mbolii yap
mıstır 

İlerde : 
un al. sağa doğnt Tardieu "yii so

la doğru d.ı Herriot'yıı kullanarak 
genışç'" bır ''orta., ya dayanarak iışe 
haşlıyı>r. Şu var ki snğda faşist te
Aekk iiller ile ı;ıolun sosyalist - komii
nist cephesı nrasmdakı mucadde, bu 
··ort.ı,. yı daha ilk guııünden kemir· 
me;., ba. lıvor. rnsiı:me karşı ci.im
huriyetci ı ephe) i nitekim. bugiiıı 
Hcrrıot' mın şnhsıııa kadar geniş le
mi. ve biıtiin radikal sosyalist parti
sini ıcine almış gC>rüyoruz. 

L·wal' e kadar. lıiikümetler, radi
lwl .ı;usynli~tlerin yardımlarmı dış 
politikalarında ta" izler yaparak te 
min ed~rlı•rdi. Mcı;ela Rarthou Sm • 
yı-t Ru~va ilı· nlnn aıılnşmayı, bu ka 
ide' e -gnre xapınışh 1 .a'\ al bu kaide
yi tı r<>İne te\ ırdi \C ıceıdekı fa!5ist 
tehlikc•si sil\ esinde. radikal ~osynlist
lcri dı polıtika la\ İ7ll,!rıne simikle
m<'k ı tcdı Niıckım Hcrriot'yu bir 
nıııddct daha vanında tutabilmek 
icin tnsist tı•şekkiillcrin kaldırılına 
sııın bile m ll\ .dakat etti. Onun hu 
iç pt lıtiknyı gutmec:ınde bir ııaye 
d<'. hndı enin 7orb mil\ az~nt-ll ndı 
rilrrn si yani finan. muhitlerinin en 

(as) ın (ay) dan degişme olduğu
na hükmederek etimolojik şekli 
ona göre diizeltelim. 

( 1) (2) 
(<lg ay 

( J) 
al) 

(Yıl) kelimesinin etimolojik 
iekli ile bunun arasında vokalle
rin ( a) ve ( ı) olmasından başka 

iıiç bir fark olmadığı göz önünde
dir. 

Ti.ırk lehçelerinde (Yıl) kelime
si, (sıl, sııl, cıl, ç.ıl) şekillerir:ıde <le 
vardır. Bilhassa Yakutça (sıl) ve 
Çovaşça (su/) sözleri. farsça deni
len (sal) İn ay111dır [ 1 j. 

Pekarski, eski Yakutlarda ilk
bahar ile yazın bir yıl, sonbahar 
ile kışın bir yıl sayıldığm da kay 
dediyor ki bu da ''yıl'' ın beheme
hal 365 günlük bir devreye miın· 
hasır olmadığını gösterir [21. 

Not: 3. - Arapçada bu anlama 
kullanılan (sene) ve Fransızca 
(an) ve (annee) kelimelerinin ma
naları (yıl) ve (sal) e nispetle da
ha dar görünüyor. 

Bu sözlerin etimolojik şekilleri
ni arayalım: 

llk bakışta bunlar şu şekilde gi
bi yörünüyorlar: 

(J) (2) (3) (4) 
An : Ag an 
A mıee: Ağ an an eg 
Sene : Eg es en eğ 

Halbuki. ikinci kelimede yan-
yana iki (n) var. Tiirk fonetiğin-

l l] Pekarski: Yakııt dili lıigati; 
Radlol: Tiirk lehçeleri llıgati de
nemesi: Zalot nit::->ki: Çovaş liıgati. 

r2J Pcharı.;ki : Yakut dili lugat i. 
' ?439. 

kuvvetlı talehlerinden birini yerine 
getirmek idi. 811 uğıırda, ıt~crdeki fa
:c;ızmi feda etmekten çekinmedı }:c;e 
de, keneli eseri olan Roma anla~ma· 
ııır bır turlu f, da etmek istemedi ve 

hunda turlti oyunlar ve manevralar
la muvdf lak oldu 

Dışarda. 
Brırthoıı'nun rııiı ;ısındi.\ t•n rleger· 

li p rrn Sovyet Rus) .ı ile olan nnlas
ına idı. Rundrıki maksad, lngiltere
mn ı.\lnıc nva - Pı>lonya oyununu 
CIC ınc :za dlnırık tı. Ger ı bi.ıyi.ı k politi
kacının pli\nmda, ltalya ıle KLicıık 
Antant'ın nıasmı bulmak da vardı. 
Fnkat buna b<:ışlam.ıdc111 de ha. l\1ar
!';ılya'da atılan kurşun 01111 !';ryasa

~ından uzaklaştırmıştı. 
)..;ı\cıl. Su, yet Ru ... yn ile olırn an

Jn.;ma) ı meclislerden gecırmeye ça
lı:-;ına7dnn on< e. f ransız dış srya~ası
na lt<ılya kanadını takmayı tercih et
ti. Hu suretle, dı~ sıyasada da. iç sı
ywmnın tezndlarr ile karsıla~tl: Sağ 
\ c ~ol: frı~izm ve sosy<ılizm: emper
yalizm "e pnsifı •. ın. 

Uıvcıl'in son aylar içinde nasıl 
Almanya ile anlnşırnığa çalıştığı. na· 
sıl Ret k 'in Polonya dış bakanı kal
masını tas\'ıb evledıği 'e nasıl Ce
ıwvrc' deki ~anksiyon kavgalarında 
ısrarla italy<ırı menfaatlerini tuttu~u 
dtisi.iniiliir8e, onun ~ol'dan ziv;ıde 
!'-ağ'ın ku\ v~tlenmesine çalıştı~ı ve 
sol.ı karşı yaptığı tavizlerı sadece 
taktik hakımından y<lptığı derhal 
anlaşılır. 

Laval'in drş :sıyasası. eğer lngilte
renin rniida" 1İesı, Cenevrc'nin has
:-<.ısiycti ve radikal ~osyalist partisi
nin genç kanadı olmasaydı, faşist re· 
jırnlt·rin İ ıirleşmcsine kadar gidebi
lırdi. Bu~iin bu eser, bir lorso'dan 
ib.ırettir . 

Lav,ıl. icerde ve dışarda, böyle bir 
politikaya başlamış fakat bitireme
miştir. l\1uvC\ffok olduğ11 iki nokta 
vardır: 

lı,erde. finans mahfillerinin arzu
larını \ crint> getiı·t•rt>l. biidceyi zorla 
tı•vzin etmek; 

Dı!':.ırda, İtalvanın u:zcrinden am
•brıı go tehlikesi~i çı•lmiş olmak. 

Fakat hunlara mukabil. 
kerde. ~ulların birliğine yol a<fınış 

'e fosi<>t te:-;ckkiillerı kendi eliyle da
' ıtrnı:;;tır. 

Dı:;il!cla İse Çekoslovakya 'e Ru
ımınyayJ, Sov)et Rusya ve Bnlknn 
ljırliğiıw vcıkla:;;tırmıstır . 

. Burhan BELGE 

de aynı konson yanyana gelemez. 
Morfolojik şeklinde böyle goru
nen kelimelerde bu konsonlardan 
biri uzatma roliyle (ğ) olarak alı
nır. Bu halde bunda ilk (an) ye· 
rine (ağ) koymalıdır. 

Üçüncü kelimede de saha anla
tan iki ek vardır. Bunlardan biri 
(es), diğeri (en) dir. Bir kelime
nin etimoloji analizinde her ikisi de 
saha gösteren iki ek bulunup la 
bunlardan birinin aynca bir vazi. 
fesi olmazsa bunun bir ( ğ) elen 
değişme olduğuna hükmolunur. 
Bunun icin burada (es) i doğru
dan doğrnya (eğ) diye almak da
hn dogru olur. 

Bu şartlar altında başta (eğ) ve 
(ağ) tekerriırlerini de kaldırarak 
kelimelerin lam etimolojik şekil. 
lerini şöyl egösteririz: 

(1) (2) (3) 
An : Ag an 
Annee: Ağ an eg 
St•ne : Eğ en eğ 

( 1) Ağ, eğ: İmtidat ve zaman 
gösteren ana köklerdir. 

(2) An, en: Ana kök mefhumu
nun yakın muhitine taştığını gös
teren ektir. 

( 3) Eğ: Kelimeyi tayin ve ifade 
eden, isimT'endiren unsurdur. 

Göri.ilüyor ki bu sözlerin üçii de 
yakın muhitine taşmış bir zaman 
mefhumunu ifade etmektedir. 
(Yıl) ve (sal )de (. l) ekinin gös
terdiği geniş şumule mukabil bu 
sözlerde (. n) ile ifada edilen en 
yakın muhite nüfuz manası var
dır. 

Demek olur ki bu kelimeler dar 
ve İptidai sözlerdir. Türkçenin 
(yıl) kelimesi bunlardan çok da
ha mütekimildir. 

JSTANBUL TELEFONLARI 

İspanya ile ticaretimiz 
İstanbul, 21 - İspanya ile ti

caret anlaşmasının şimdiye kadar 
ihrac mallarımızın fiatına yaptı -
ğl tesir lehimizde olarak 11 milyon 
lira hesab ve tahmin edilmekte
dir. 

Bilerek evleıini yakanlar 
İstanbul. 21 - Evlerini sigorta 

parasına lamaan yakan Aliye a
dında bir kadın 11 ay yirmi güne, 
kocası dokuz ay 20 güne mahkum 
oldular. 

Boşanma davaları 

lstanbul, 21 - Geçen sene As
liye üçüncü Hukuk mahkemesine 
3428 boşanma davası için müraca
at edilmiş bunlardan 1533 Ü kara
ra bağlanmış 1895 i yeni yıla dev
redilmiş 1046 sı sukiit etmiştir. 

=rtstanbul, 21 - Ağır ceza 934 
den devredilen 196 dava ile bera
ber 557 davaya bakmış 336 sını 
karara bağlamıştır. 

Köpek eti satıyormuş 
lstanbul, 21 - Beyoğlunda 

köpek eti satan Vasil adında bir 
ciğerci yakalanmış evindeki kö
pek etleri müsadere edilmiş hak
kında takibata başlanmıştır. 

Küçük sanatlar için kanun 
projeleri 

1 leri Avrupa memleketlerinde oldu*u 
gibi, küçük ~anatları bir meslek halim: 
getirmek ve küçük sanatlar erbabını mo. 
dern usuller dairesinde teşkilatlandır -
mak gayesiyle, Ekonomi Bakımlığı bir 
kanun projeaı hazırlamaktadır. Proje . 

de sanatk.,rlara meııleki bir terbiye ve . 
rilmesi de göz önünde tutulmuştur. 

}ahr. }eur 

Nol: 4. - (Yıl) manasma Al
mancada (Yahr) ve İngilizcede 
(year) kelimeleri kullanılır. 

Bunların etimolojik şekilleri 
şöyledir: 

(1) (2) (3) 
Yahr; Ay ah ar 
Y ea r: J y ı ğ ıı 

( 1) Ay, ıy: lmtidat ve zaman 
anlamına birinci derece pren~İpal 
köktür. 

(2) Ah, ığ: Kök anlamını tecel
li ve tecessüm ettiren süje veya 
objeyi gösterir. 

(3) Ar, ır: Kök anlamının süje 
veya obje üzerinde tekarrürünü 
bildirir. 

Böylece bu iki söz de zaman 
mefhumu üzerinde lekarrür eden 
süje veya objeye delalet eder ki, 
bunlar da (yıl) a nispetle dar ma
nalı sözlerdir. 

Bu sözlerin Grekçede aslı olan 
( ear) da, zaten, yıl demek değil, 
yılın bir kısmı olan yaz mevsimi 
demektir. 

iL - 'ı ILJHZ 

Kelimenin etimolojik ~ekli şu
dur: 

(1) ( 2) 
(Iy . ıl 

(J) (4) 
ıd ıı) 

(1) ly: ana kök yerini tutan bi
rinci derece prensipal köktür. An
lamı "aydınlık, parlaklık, zıya". 

dır [3 J 

(2) il:(. · /);ektir. Mefhu
ma şümul, umumiyet, enginlik, 
yaygmlrk. uzaklık vasıflarını ve
rır. 

(3) ld: Ana kök manasını sahip 
anlamiyle tecelli ve . tecessiim etti
ren radikal bir unsurdur. 

(iğ ıl ıd ığılıd): Çok 

[J) Yakutı.raıla (ıy) bizim (ay) 
dediğimiı kamer anlamınadır. 
(Pekarski. Yakut dili lfigati). 

ı 1 tudağ ge<~esi 
Ankarada bulunan bursalılarla 

Bur~adan yetişenlerin. hemşerileri 
B. Celal Bayarın himayesinde bir 
Uludağ gecesi yapmağa karar ver -
diklerini yazmıştık. 

Üğrendiğimize göre bursalılar, 
dün akşam Halkevinde büyük bir 
hazırlık toplantısı yapmışlardır. 
Toplantrda saylavlardan da bulu -
nanlar olmuş ve bu günün her ha -
kımdan çok güzel olması için gere -
ken tedbirler alınmıştır. Bu arada 
Halkevinde vitrinler yapılması ve 
Bursanın milli oyunları için Bur
sadan elemanlar getirilmesi temin e
dilmiştir. 

Uludağ gecesınin Ankarada bur
salıların örnek bir gecesi olacağı an
laşılmaktadır. 

Bu ayın 25 İnci cumartesi günü 
saat yirmi buçukla Ankara Halke
vinde yapılacak olan Uludağ gecesi 
için parlak bir program hazırlanmış
tır. 

Uludağ gecesi Ankaradaki bü -
Lün bursahları ve Burı~adan yeti~n
leri bir araya tophyacaktır. 

Bursalı büyükler de Uludağ ge
cesiyle yakından alakadar olmakla -
dırlar. 

Yapak satışında canlılık 
Son günlerde Sovyetlerle, alınanlaı· 

memleketimizden yapak almağa başla · 
mışlardır. Bu sakin geçmekte olan piya· 
saya canlılık vermiştir. Randıman itiba 
riyle yüksek olan yapaklanmı;ıın dün 
fiatlarmdan fazlaya. satı!masına rağ • 
men, idareli olduğu kaMatinde bulunan 
firmaların siparişleriru arttıracaklal"ı 

• umulmaktadır. 

160,000 kutuluk kereste 
Y ugosla vyadan getirtilen hazırlan -

ınış 160.000 kutuluk kerestenin muvak
k<tt muafiyet usulu ile memleketimize 
sokulmdSI hmir gümrük başdirektörlü
ğüne bildirilmiştir. 

uzaklardan gelen bir ışık sahibini 
gösterir. 

(4) iz.: Yukardaki (ıl) elemanı, 
kök mefhumunu en geniş sahaya 
kadar yaymıştır. Bu halde yeniden 
oldukça geniş bir saha manasına 
gelen (. :ı) ekine lüzum yoktur. 
Buna binaen, buradaki (ız) ın 
(ığ) veya (ıy) [31 dan değişme ol· 
duğuna hükmederiz. (Söz) ve 
(söy), (yaz) ve (yay) sözlerinde 
de bu (y - z) değisimi vardır. Bu 
halde bu son eki (ığ) şeklinde 
mefhumu tamamlıyan, tayin ve 
ifade eden, isimlendiren eleman o
larak almalıdır. 

Bu analize göre.(yıldı:ı): ışığı 
çok uzaklardan gelen bir obje de
mek olur. 

Not: 1. - Bu anlam arapçada 
( necm) ve (kevkep), Farsçada 
( ahter) ve ( sitare), Fransızcada 
( aslre) ve ( etoile), Latincede 
( stella) sözleriyle anlatılır. Bun
ların etimolojik şekillerini (yıl 
drz) ın etimolojik şekli ile altalta 
yazarak karşılaştıralım. 

(1) (2) (J) (4) (5) (6) 

Yıldız : Iy ıl ı d t ıg .L • t 

Necim : Eğ 1 en ec + im 
Kevkep : Ek . ev ek cp + 
Ahter : Ah at _.. er 
A :>ere : Ag . as at ır • eğ 
Etoile : Eğ et uğ t al eı;; 

Stelle 1 l: Eğ ı t>l ' eğ .: al ağ 

Bu tablonun önümüze serdiği dil 
manzarası şöyle hulasa edilebilir: 

( 1) : llk unsur bütün sözlerde ana 
kök veya onun yerini tutan 
prensipal kök olarak birdir 
ve hepsi de "zıya" anlamı

nadır. 
(2): İkinci unsur saha gösteren 

l*l Bu kelimede baştaki (s). :.aha 
manasına olama' Çiirıkii .\alıa ileride ( 1) 
ile gösterilmıştır. Bu Jıalde baştaki (s) 

yerine ( ğ) konulur. Dördüncü unsurda

ki(/) tlt: - kendinrll.'n sonra yint' (J) 
1't'lmesi nf' na1.aran - ( K) n~ (Ö.ı;teriUr. 

Ekonomi Bakanlığı 
müsteşarı geldi 

Bir aydanbeı i Avrupada bulunan 
Ekonomi Bakanlığı müsteşarı B. Faik 
Kurdoğlu dün Ankara'ya gelmiş ve ög
leden sonra, Bakan B. Cel<ll Bayar'a se
ycıhati etrafında uzun malümat veı miştir 

Türk şeker fa brikalarr 
yar direkötrlüğü 

Ekonomi Bakanlıgı teftiş heyeti re
isi B. Recnı Turol k ndi aı·zusiylc 

türk şeker fabrikaları anonim şirket 

yardircl<törlüğime tayin edilmiştir. B 
Turol ikinci beş senelik sanayi programı 
için toplanan kongre içtimnlarından son 

ra Alpullu'ya gidecektir. Teftiş heyeti 
reis vekilliğini, müfettişlerden B. Hüs
nü Yaman yapacaktır. B. Yaman teftis. 
te bulunduğu Menin'den davet üzerine, 
Ankara'ya gelmiştir . 

Balıkçılığın ıslahı.yolun

da a trlan adımlar 
Birkaç sayı ônce, lstanboJda Balta 

limanında bulunan, balıkçılık enstitüsu 
mütehassıslarının, Mannara limanların 
da bir etüd gezisine çıktıklarını haber 
vermiştik. Mütehassıslar tetkiklerini bi· 
tirerek 1 stanbul'a dönmüşler ve seyahat

lerinin neticeleri hakkında, Ekonomi Ba. 
kanlrğına uzun bir rapor vermişlerdir. 

Haber aldığımıza göre "balık., gemısı 

doğru Gelibolu 'ya gitmiş ve orada.n Ba. 
baburnu fenerine geçmiştir. Mütehassıs 
lar dönüşte Bandırmaya uğrayarak, ora· 
dan otomobillerle Manyas ve APolyond 
göllerini de görmuşlerdir. 

Ekonomi Bakanlığı. türk balıkçılıgı· 
nın inkişafını temın için esaslı tedbirler 

almaktadır. ikinci beş senelik sana); 

programı içinde balıkçılık ve deniz mah
sulleri ve deniz sanayii mühim bir ycı· 

almaktadır. Öteyögün lstanbul balık -

çıJar cemiyeti reisi B. Ahmed Merder ve 
azafard<tn BB. Yusuf Yakub ve Sabih 
Dalyancıgil de toplantılarda bulunmak 
ü:ıere Ankaraya gelmişlerdir . 

elemanlardır. Türkcesinde 
bu saha en geniş ve e-;,gin o
lan (l) sahasıdır. "Etoile" ve 
"stella '' sözlerinde bu ele
man - (5) inci olarak. görü
lüyor. ''Astre'' da oldukça 
geniş olan ( s) sahası, (ne
cim) de en yakın muhiti gös
teren ( n) sahası alınmıştır. 
( Kevkep) te saha yerine kök 
mefhumunu tecelli ettiren 
( eı;) unsuru gelmiştir. 

(3): Burada umumiyetle kök mef
humunu remsil eden eleman· 
lar vardır. Türkçe, farsça, 
Fransızca ve Latincede bu 
eleman sahip manasiyle 
( d-t) konson unu almaktadır. 
Arapçaların ( ec) ve (ek) şe 
killeri ise sadece siije veya 
obje anlatmakta.dır. 

(4): İlk üç kelimede burada sözu 
tamamhyan ve isimlendiren 
ekleri görüyoruz. Dördüncü 
ve beşinci kelimelerde bu 
tamamlama takarriir ve te· 
merküz manasiyle birlikte
dir. Son iki kelimede bu sı
radaki unsurf ar süje veya 
objeyi göstermekte ve ta
mamlama rolü 6 ncı gelen 
eklerde görülmektedir. 

Görülüyor ki "Güneş - Dil" ana
lizleri, aynı anlama gelen ve bu
gün ba..~ka başka dillere maledil
miş bulunan sözlerin hep Tiirk ko· 
künden kaynadığrnı pek açık yol
da orfava çıkrırmaktadır. 

Not: 2. - Bir takım Tiirk leh
çelerinde görülen (ılJız.) sözüniin 
elimoloiik ııekli de şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
lğ ıl 1d ığ (z) 

(Yıldız.) dan ayrımı, başa pren
$İpal kök yeı-ine doğrudan doğru· 
ya ana kökün gelmesinden ve mor· 
folojik ve fonetik tesirlerle bu anıt 
kökün tamamiyle kaynaşmuın· 
dan ibarettir. 

l . N. DiLMEN 
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Ec1ebiyat, Uludağ ve kar sporları 1 UIŞ 
Uluda.;da yirmi dört saat baş

lıklı yazımda: " ... Sağda bir baş
ka grup, dağın şaire ilham etti~i 
son şiiri dinliyor. Her Ridel. b~r 
arkadasın lütüfkar tercümanlığı ıl~ 
b\ınu d~ha simdiden Almancaya 
çevirmistir. ,Almancanın, güneşli 
havada · Uludağ yamaçları gibi 
Vtızuhlu ve ordu emri gibi sert ve· 

Uluda~d o:; ;um da 

Ateşimi yaktım da. 

Fırladım, yol~ çıktım, 
Kay:-ığımı taktım da. 

Kardan İ7.leı· açarım, 
Buzdan duman saçarım; 
Ben yılmaz kayakçıyun, 
Dağdan dağa uçanm. 

Yolluk çantam ardımda. 
Ul;.ıdağa vardım da, 
lçirnden ıevinç taştı. 
ç.rna gönül ~ardım da. 

~"Yakla.l'lm çelikten, 
Kayarını bayır, dikten. 
y -..ıtırırn kartalla. 
Geri lcalrmtn1 geyikten 

Ka"-dıın kayaklarım, 
~l'llklar sancaklarım, 
ÇUnde yüceliğin 

Gururunu saklarım. 

ivd d .. en un ayrıldrmdı, 
-'Ytetne ıarddrmdf; 
Bana gitme dedi de. 
c·· ucenip darıldımdı; 

1'epcler ıssız mıdır? 
Çaınlık yıldızsız mıdır? 
'<arlar hep eriyorda 
I<. ' ~alar hızsız mıdır? 

Pars ve A.A. işbirliği 
Rrrl..-J· I b. E'J .• '"" a ır en gaZ'.•tesınrn 

yazdıkları. 
Atina, 21 (A.A) - Pars ve A -

nadolu A. 1 . b. 1·~· ı ıans arının ış ır ıgı yapma-
i:td'dolayısiyle Moskulos, ~ ~esa-
2 d Aten gazetesinde yazdıgı bır ya
t 1 .~· bu fırsatla Başbakan İsmet 
nonu· .. ı . h" be 

S•• ] nun ran milletıne ıta n 
0 Yed""'• b . ıgı sözlerden bahsettikten ve 

rtı u ış~i~liğinin, iki milletin yakmlaş
d cı:• ıçın mükemmel bir vasıta ol -
u~,unu söyledikten sonra diyor ki: 

ba"' lı Dostluk paktları ile birbir!erine 
Şe~J olan bütün memleketlenn bu 
ed·ı de ha~eket etmesi kuvvetle arzu 
b~ ecek bır şeydir. Türkiye ve İran 
{ d~Ususta herkese yol göstermiş-
et ır. 

Venizeloscular 
flf•yluarltırile boyunu 

lwv:uı edinH"l<ır 
I Atina, 21 (A.A.) - Venize-
0~cularla Venizelos aleyhtarları 
arasında kavgalar devam etmek
tedir. 

Atina civarında seçicilere nu
tuk ·· 1 I soy ernek isteyen Venizeloscu-
ar muarızları taraf mdan taşa tu
tulrnuşlard 

ır. 

Bunların namzetleri hemen top
ianrnışlar ve hükümetin kendile
~.ni layıkiyle korumadığını ileri 
surerek toplantıyı tatil etmişlerdir. 

~ U \BERLJı:Rl: 
Kırulh:enin bir ::.iyor;•ti 

. Tahran, 21 (A.A.) - Pars A
Jansından: 

Kıraliçe, yanında prensesler ol
duğu halde dün uraym ana kuca-
"' ' g.ı kurumuna giderek büyük bir İ· 
tına ile tetkiklerde bulunmuştur. 

1/mmıya ile ıicw·t•t lwk1mtda 
bir 1wmr 

Tahran, 21 (A.A.) - Pars A
jansmdan: 

lr-.n Almanya kliring anlaş
ırnası a ·muteaffk olarak bakanlar 
kurulu tarafından dün kabul edi -
len bir kararname ile Alman malı 
getirtenlerin bu malların karşılığı 
veya nakliyesi olarak ödeyecekle
b parayı riyal olarak fran devlet 

nkasma yatırmayı teahhüd et
mt'leri kararl~şmıştır. 

zinleri biribirini kovalıyor ... " de
miştim. Belki Türkişe Post'ta şim
diye kadar çıkmış olan bu manzu· 
menin aslını B. Atıf Bayındır' dan 
zorla aldım. Kendisinin de sevdi
ği Uludağı ve ka1· sporlarım öv
mek maksadım gütmekte oldu
oum icin ho"' göreceğine güvene-., • T 

rek neşrediyorum. N. B. 

Söyleyiniz o kıza. 

Ben vuruldum bu hıza, 

Bulutlar altxmdadır, 

Uçuyorum yıldıza. 

Giine:r, bak batar dJrur, 

Gölgeler katar durur, 

Bembeyaz bir tac gibi, 

U1udağ'da kar durur. 

Tepede kızıl bir kor 

Gökler pembe, san, mor. 

Bu renkler cümbÜfÜnÜ, 

Cennetler gördü mü ıor. 

Bulutlar yürüıe de, 

Dumanlar bürüse de, 

Şeytan kurt kudurtarak, 

Üstüme yürüse de; 

Dağlardan atlatarak 

Kayaklarla koşaı·ırn, 

Taı kaya çatlataı·ak, 

Tepeleri aşa ... m. 

Kırılsa da bacağım, 

Kırılmasın kayağım; 

Düşsem gene kalkarım, 

Düşmez asla bayrağım. 

Uludağ 

Atıf BAYINDIR 

B. Hitler 
lfo.us ay11ula bir plebisit 

yaptınıca I• mı~. 
Paris, 21 (A.A.) - Övr guetesi

nin diplomasi muhabiri, B. Hitlerin Ö· 

nümüzdekj nisan ayında bir plebisit 

yaparak alman milletine sömürgele

re sahih olmak a1·zusunda bulunup 

bulunmadığını ve Rende askerlikten 
tecrid edilmiş bir mıntaka bulunma· 

sının Almanyanın şeref ve haysiyeti 

ile telif kabul edip etmediğini sormak 
niyetinde olduğunu bildirmektedir. 

Rayiştag, dış ve iç sıyasalar hakkın
da ehemıyetli kararlar almak üzere 
mayıs ayında toplanmağa çağırıla· 

caktır. 

Fransada 
Kulmıe bıılırmu lmuiin 

{"lh'llC<lk 111l:; 

Paı-is, 21 ( A.A) - H Jkuınet lehine 
rey veren raJikal :-;osyaıist mebuslar 
bir bey.1 . ıııame neşı-e<lerek iktıdar mev 
kiinde :.;.r ıstıkı-aı· vucu<le getirilmes& l:.ı 

zunıum .. 1 ısrar ve partınin ıcı·a komitesı 
nin pa.uu günkü içtımaırun cereyan taj 
zı Je ı-ey vermek hJsusunda parti dl:>ip 
linine sRygı gösterilmesi karaı·ını pro . 
te&to etmişlerdir. 

Paris, 21 (A. .) - Parlamento ko 
ridorlarmda söylendiğine gore, radikaı 

sosyalist grupunun bugıı.inku toplantısı 

geriye bırakılmıştır. Bunun yerine kabi 
ne buhranı yarın çıktığı takdirde, hemen 
yarın akşam radikal sosyalıst saylav ve 
senatöı ile icra komitesi azasından mü -
rekkeb müşterek biı· asamble yapılacak 
tır. Kabine buhranının Lava! Cçoe"Te 
den döner dönmez olacağı beklenmek -
tedir. Bütün radikal sosyaliit bakanla . 
rın bu kabine toplantısı sırasında istifa 
!arını verecekleri söyleniyor. 

Gizli bir vesika 
i mcril.-a lıiikii metince ıw~rediltli 

Vaşington, 21 (A.A) - Lord 
Balfur tarafından 1912 de Ameri
kaya gönderilen ve şimdiye kadar 
gizli tutulan muhtıra neşredilmiştir. 
Bunda müttefiklerin Almanya, A· 
vusturya ve osmanlı imparatorluğu 
zararına olarak harb ganimetlerin! 
nasıl paylaşacakları ve ltalyaya ya
pılan vaidler yazılıdır. 

B. Hull, kongre azaları bu vesi
kanın gizliliğine sayğı göstermez
lerse bunları kongreye veremiye
ceğini gazetecHere hildirmiştiı-. 

I · 
KIH \1. CORC'l N 

Ül.OUü DOi.'\) l~l'ı LE 

(pnevr<~ kou~evi 

l{)]>l~ııılll,t(IJ 
( Ba"'ı 1. İnci scıyfada) 

tir. B1.ı islerin cuma gunu sona 
ermesi. i.htimali vardır. 

"·ita/ya Ju•mli.'(i :mi/, ı~·lılifill(/4• 
bu/,, 11 nı ulı .... 

Londra, 21 (A.A) - Kıralın ö
lümü dolayısiyle enternasyonal me· 
selelere tabii her zamanki alaka 
gösterilmerıekt~dir. 

Gazeteler Cenevreden aldıkları 
haberlerde 13 ter komitesinin kara -
nndan sonra artık yeni bir sulh te -
şebbüsü yapmanın düşünülemiyece
: ",1i yazmaktadır. 

Deyli T el~raf diyor ki: 
" İtalya sulh istiyorsa artık ilk te

şebbüsü kendisi yapmalı ve teklifle
rini Cenevreye bildirmelidir. 

Petrol meselesini gözden geçir -
meye memur komisyona gelince, 
her halde bu komisyon petrol am
bargosunun ne zaman konulaca
ğiyle mel?gı,I olmıyacaktır . ., 

''(Jzlmww lmınsı u<;ılrtır.,. 

Paris, 21 (A.A) - İngiltere kı· 
ralmın ölümü haberi, Milletler Ce -
miyeti konseyi toplantısının ehemi
yetini ikinci plana düşürmüştür. 

İtalyan - habeş anlaşmazlığı 
bahsında gazeteler, devletlerin bu 
meselede bir nevi ö'ü bir noktaya 
varmış olduklarını yazmaktadırlar. 

Pöti an:r.yen gazetesi şunları ya
zıyor: 

"Dünkü gün, bir uzlaşma ve bek-
1-:ne günü olmuştur. Dün on üçler 
komitesinİ.i\ di1nkü kararlan, artık 
hiç bir şey kanştırmamak -ve uz -
lasmamn her iki muharib tarafın -
d~n daha ziyade temenni edildiği 
giin, istifade edilmek üzere uzlaşma 
kapısını açık bırakmak arzusunda 
bulunduğunu göstermiştir. ,, 

İ tClhmı t..Wzf•teleri tıe 
zecri ,,,,/birler· 

.Roma, 21 (A.A) - Stampa ga
zetesinin umumiyetle iyi haber alan 
dırektörü okurlarına zecri tedbir
lerin hafifliyece~ı hcıyalinden çekin
r ' ~ ·ini söyliyerek diyor ki: 

Zecri tedbirler fikri belki de 
her zamankinden ziyade vardır. fiJ. 
vaki simdi biraz frenler sıkıştmldı, 
fakat zecri tedbirlerden vazgeçİ· 
leceğine dair hic bir delil yoktur. ltal
yanm önüu:l«- hiç bir hayale kapıl
maksızın sonuni\ kadar yürüyeceği 
uzun hir v ll ·rn ·dır. 

İno-iltere ve Mısır 
b 

anlaşacaklar mı? 
Kahiı·e, 21 (A.A.) - Sir Miles 

Lampson, Mısır hükümeti taraf1ndan 
1930 muahedenamesine İstinaden bir 
İngiliz • mısn· ittifakı yapılması hak
kında İngiltereye verilmiş olan nota· 
ya lngiltere htikümetinin vermiş ol
duğu çevabı dün akşam kırala, baş· 
bakana ve Naha.s Paşaya bildinni§tir. 

Sıyasal mahfillerin öğrendiğine 
göre, İngiltere lbu bapta görüşmeler 
yapmağa hazırdır. 

Mmrın lngiltereye verdiği nota, 
kati surette yapılmamı~ olan 1930 
andlaşmasma dayanıyordu ve İçinde 

.§U noktalar vardı: 

1 . Mısırm kapitülasyonlardan kur
tulması, 

2 • lngiliz olan polis dire\:törünüın 
yerine bir mısırlının getirilmesi, 

3 - Mısırın ihtiyacını karşılıyacak 
bir müdafaa ordusu kurulması, 

4 - Mısırın milletler cemiyetine gir

mesi. 

Tek cephenin şefleı·i., yukardaki 
noktalar kabul edilirse 1930 andlaş
masmı kabul ettiklerini bildirmişler
dir. Bu andla~ada lngilterenin Mısı
rın müdafaası bakımından bazı mesu
Jiyetleri ve Suôanda İngilizlerin üs
tünlüğü de gö:z: önünde bulundurul
maktadır. 

SA YU· A :; 

H BERL 
Cenub cephesindeki italyan zaferinden sonra 

Hahes orduları hoz!,!un lıalirule İnıi~ - lla 
' ~· ' 

hesisLa11 <lün hakiki ~eferhtı.rJı,";j iJ&n et i ' ~ 
Mı 'a"'' 21 (A.A.) - t'opoto gaz ... c 

ııınin :rd:aiı;ydıar aı:>k~ı·i muharriri Do· 
lu' d.l ba!.>eş cc,>ncı.i il.n yaı·ılmaı.ındi'\n 

:ı.mı·•.ki vaziyeti goz<lcn geçiren k diyor 
ki: 

.. ı<as 1.Jc:sta 'nın ordusu bo:.ı:gun ha 
lindedır ve kurtuluş ümitleri yoktur 

.}imı.Ji va,uyet taınanuyle değişmi~tir 

Bire karşı üç nisbeti, bire karşı bir nis 
betine ıumi~tir ve bundan başkaca ltalyd 
kıuandığı zaierin verdiği ka2ancı da 
elde etmiş oluyor. Bundan böyle bütüu 
kuvvetlerin Somali cephesinde tahtil 
edileceğine şüphe yoktur. Artık kati • 
yetlc söylenebilir ki general Graziani'
nin hedefi doğrudan doğruya Harrar O· 

lacaktn. Çünkü barbın neticesi eski eın:ı 
liğin yüksek yaylasında belli olacaktu. 
Habeş impaı-atorluğunun yıkılması bu 
mmtakanm işgalinin bir neticesi olacak· 
tır. Çünkü imparatorluğun her şeyini 

getittiği İngiliz ve fransız Soınalileri ile 
olan yolları bu noktadan geçmektedir . ., 

ll<ıb(•~ist<ıntfo hakiki seferberlik. 
Adisababa, 21 (A.A.) - Bugün 

imparatoı·luk şarayının davulları saat 
üç buçukta hakiki genel ~ferberliği 
ilan etmiştir. Bu seferberlik 3 teşrini
evelde ilan edilen gönüllü seferberli
ği tamamlıyacaktır. imparator be
yannamesinde diyor ki: 

"İtalya memlekete haksız olarak 
tec<wÜz etmiş, hukuku düvel kaidele
ı·irıe aykırı bütün vesaiti kullanmı,, 
açık şehirleri ve hastaneleri fasılasız 
bombardıman etmiştir. Bunun içindir 

kı, Habeşıstan hcnJı:um müdafaa ,~ 
<-İn bütün vasıtalara başvurmaya mec.
ı.ıur kalmaktadır. Bunun için silah ta• 
*ıyabilen herkes hazırlanarak muha
rebeye gitmek için emir beklemelidir. 
Onlara silah ve yiyecek vereceğiz. Si-
lah taşıyabilen herkes, silah altına ıi~ 
recek ve son zafere kadar liftvaşacak· 
hr." 

l>a~cıbu nfo .n•tıi bir 
bom/)(ırdı nwn 

Harrar, 21 (A.A.) - iki İtalyan"' 
çağı bugün Daggaburu bombar·dıına" 
etmi;}lerdir. 

Gayri re$mİ 0Jar4k bildirildigine 
göre, bu uçaklardan biri Daggahm•· 
do yakmmda mecburi bir inis yapınıf• 
trr. 

Negiis /{(fS L>esUıyr cnğırtmı~ 
Asmara, 21 (A.A.) - Necaıinı• 

Ras Destayı kendi.sini gelip görmeg• 
çağırnuf olduğu söylenmektedir. Neg 
caıinin, cenup ordusunun tensikiae 
Vehib paşayı memur etmesi ihtimali 
vardır. 

lıalywt resmi tebliği 
Roma, 21 (A.A.) - 102 numarala 

tebliğ: Garaziani kıtaları, Raı Desta•
kaçak kıtalarını kovalıyor. 

Eritre cephesinde, Ras Seyyuaıı'

maiyetinden bir zabit askerleriyle birlas
te ita)yanlar tarafına geçmittir. 

Bir bombardıman tayyue.i Makal -
le'nin cenubunda Andino bötpıin~e ye. 

re düfmÜttür. 

Balk.an Antantı ek.onomi l\.onseyinde __ ....,,. 
.... m 

Konseyin ilk toplantısında romen dq işleri miiste§an B. Ra.!ul · 
nutkunu okurken (Onun solunda: Bükre§ elçimiz B. Sııµ/ı; Turu .... _, ~ 

Ekonomi konseyinin ilk •opfantısında lu ~usyon•ı ıcısı 
B. Hasan Saka ııutkunu verU"ket7 

Balkan antantı ekonomi kon~ev="dP ı, , , , , ı 
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FRANSA VE INGII~TERE lVilJSOLINIYI KlJRr ,~ARMALI MIDIR.? 
Politika ve diplomasi, bugün zabı· 

&a vukuatı hıziyle inkişaf etmektedir. 
Bugün okuyucularına hala zecri 

tedbirlerin teşlUlatlandırılmasından. 

16 mcı maddenin tatbilcinden ve uc· 
ıri tedbirlerin petrol veya kömüre lef· 

milinden ve saireden bahaedKek olan 
diplomat, hakikaten 41Aaarıatik.,. me
raklısı" telakki edilebilir. Çünkü bir
kaç gün içinde vaziyet tamamiyle 
değişmiş ve sayıfa çevrilmiştir. Baka· 
lım bu sayıfanm başına sıyasa adam
lara neler yazacaklar? 

Ekseriyet itibariyle hadiselere ma
hiyetini İnsanlar verirler ve bu mahi· 
yet, insanların bu hadiselerde gör
mek istedikleri mahiyettir. Fakat bu 
son 15 gün içinde hadiseler bu yolda 
intikamlarını almışlar ve hadiselerin 
asıl kendileridir ki bu son on beş gün 
içinde, Noel ve Yılbaşı tatillerini yap· 
makta olan günün adamlarına yepye· 
ni bir veçheyi kabul ettirmişlerdir. 

Acaba arada ne oldu? Gayet sade bir 

~Yı ltalyan kuvvetinin yıkılması. Bü
tün trajik netayiciyle karşmuza çı

kan öyle bir yıkılma ki, bundan çıkan 
neticeler asıl sebebin yerini tutmut ve 
Aristide Briand'nm dediği gibi, "Mo
naco prensliğinin bütün yolları nasıl 
meşhur gazinoya çıkarsa, ayni tarzda 
bizi Almı-nya'ya" doğru bakmağa İc· 
bar etmiştir. 

Habeş · ltalyan meselesi, birkaç 
gÜn zarfında, İtalyan kuvvetinin inkı
razı ile dünya durumunda hasıl ola
cak değişiklikler meselesi önünde 
kaybolmuştur. işte, bütün meseleler
den Üstün olan bu meseledir ki, yeni 
arsıulusal kanun ile vaziyeti yürüt· 
mek istemekte Jevam eden bütün dip· 
Jomatları sert hakikat ile karşılaştır· 
mıştır. Şimdi hadiseleri gözden geçi· 
relim: 

ftalya'ya karşı bütün zecri tedbir
lerin hukuki ve maddi bir şekilde or
~anize edilmesini i.stiyen milletin iste
ği ile dış işleri makamına oturan B. 
Eden'in ilk işi 0 Staff" ı kabul etmek 
oldu. lngiüz kurmayı her ıeyden -evel 
İtalyan - habeş harbına iki aya kadar 

a)let vermek lazımgeldiğini ve bu
nun için 3 sebeb mevcud olduğunu B. 
Eden'e söylemiştir. Bu sebebler şun
lardır: 

1. - Renkli bir ırk olan Habeşle
rin büyÜk bir Avrupa devletinden 
fazla kesin bir muzafferiyet kazan
masının kolonizotör devletlerin Mı· 

aJl"'da, Filistin'de ve Fas'ta büyük 
müşkülatla karşılaşmaları ile netice· 
lenmesine mani olmak. 

2. - City'nin İtalyan kalkınması 
~in ihtiyat olarak sakladığı para mu
ayyen bir haddi aşmıyacağından İtal
yan kuvvetinin fazla zafa uğramasına 
mani olmak. Brenner üzerindeki ital
yan kuvvetlerinin tamamiyle kaldırıl
ması Avrupa muvazenesinde kanşık
hklar tevHt edeceğinden bu cihetin 
ehemiyetİ bilhassa çok büyüktür. 

3. - İtalyan· Habeş muhasaması· 
nın halli esnasında kuvveti günden 
gÜne artan Almanya, koloni hususun
da dileklerde bulunacağından bu di
lelrlerin ehemiyetini mümkün merte
be azaltmak. 

İngiliz kurmayının kanaatine göre 
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Almanya, hemen hemen Agadir za
manındaki kuvvetini iktisab etmiş bu· 
lunmaktadır. Maddi kuvvetlerine da
yanarak yakında "masaya yumruk vu
rabilecek" bir şekle gelecek olan 
Almanya, yalnız Kenya ve Cameroun 
Üzerinde iddiada değil, fakat aynı za
manda Avrupada Memel'i almak ve 
Anşlüss'ü tahakkuk ettirmek için de 
meydan okuyabilecektir. 

lngiliz kurmayı, B. Eden'e şu cihe· 
ti ehemiyetle hatırlatmıştır: 

Mussolini'nin ihtiyat bulundurdu
ğu petrol mikdarı, ilkbahara ke1;dar 
harba devam etmesini temin edece
ğinden petrol ambargosunun şimdilik 
hiç bir tesiri olmıyacaktır. Sulhu mu
hakkak suretle temin etmek için ba,
ka çarelere başvurmak l&zımgelir. 

38 yaşındaki dı§ işlei bakanının 

dü§manları çok olduğundan, bu düş
manların söylediğine göre, B. Eden 
bu izahatı bir hayli meyus ve nevmid 
bir tavurla dinlemiştir. Lord Ed•m. 
kendi doktrinlerini inkar etmekle suç
lulandırıldığından İngiliz efkarı u
mumiyesi, gene bakana şu lakabı tak
mıştır: "Sir Samuel Eden". 

Bundan sonra Roma'daki ingiliz ve 
fransız büylik elçileri Paris'e ve Ro · 
ma'ya gelmişlerdir. Bu iki mühim dip 
lomatın raporları, herkesi hayretten 
hayrete düşürmüştür. 

Bu iki diplomat, ilkönce, ltalya· 
mn mahud "Son Hamle" sini yapabi
leceği hakkında beslenen kanaatleri 
yıkmışlardrr. İtalya, böyle bir haml~ 
yapacak vaziyette bulunmuyor ve hi· 
lakis hakikat, buna tamamiyle zıd 

bir mahiyet göstermektedir. Büyük 
elçilerin izahah karşısında bir İtalyan 
inkırazı ihtimalini derpi~ etmeğe baş· 
lıyan Londra ve Paris ç:evenleri, elan 
hayret içinde bulunuyorlar. 

Büyük elçilerden aldıkları izahat, 
Londra ve Paris kabinelerini İtalyan 

diktatörlüğü hakkında fikir değiştir
meğe ve bu diktatörlüğü daha gerçek 
bir zaviyeden görmeğe sevketti. 

Musolini, ecnebi memleketlerinde 
serveti olan italyanlan, bu servetle
rini bonolar mukabilinde hukümete 
vermeğe, bundan başka da İtalyan 
milletini 9 milyar liretlik bir istikraza 
İ§tİrak etmeğe de mecbur etmiş ve 
böylelikle bütün İtalyanları iflasa sü 
rüklemiştir. Esasen, yapılan tazyikle
re rağmen bu istikraz 4 milyar 200 
milyondan yukarı çıkamamıştır. 

Roma yüksek sosyetesine mensub 
kadınlar, mücevherlerini emniyet san 
dığına bırakmak ve dededen kalma 
malikanelerini satmak mecburiyetin 
de kalmışlardır. işte, iki büyiik elçi 
tarafından nakledilen bu hakikallar, 
İngiliz ve fransız efki.rıumumiyesİn· 
de büyük bir hayret ve teessür uyan· 

dırmıştır. 
Fakat hakikatı, bu efkarıumumİ· 

yelere en kuvvetle gösteren, Mu~oli· 

ni'nin radyolar hakkında neşrettiği 

son bir emri olmu~tur. Bu emre göre, 
radyo sahibi İtalyanlar, italyan mer
kezlerinden başka merkezleri dinle
mek üzere makinaların düğmesini çc· 
virmek hakkına malik değillerdir. 

"O. V. R. A." uşaklarının müzevirli· 
ği ile tatbik imkanını bulan bu ka 
nun, bilhassa Pariste büyük bir ~eyE'
can uyandırmıştır. 

Her iki diplomatın hüküınetlerine 
verdikleri izahat ve ileri sürdükleri 
kanaatlara göre, petrol üzerine zecri 
tedbirler konulmakla hiç bir netice 
elde edilemezdi. Çünkii Habeşiştanda 
ebediyen <lurdurulmu~ bulunan ital
yan ordulan, ileri hareketleı·ine de
vam edemez. Ve iklim ve tabiat ta· 

rafından mağlub olmuş bir vaziyette
dir. 

On sekiz ay evel B. Politis. Habe· 
şistan imparatorunun misafiri bulunu· 
yordu. Krallar kralı, alb ay için duy· 
,.tuğu bazı endişeleri, yunan diploma
tın? şu s<l7.lerle anlatmtştı: 

"- Milletimin, motlern vasltalara 
karşl gelecek bir şekilde silahlanmış 
bulunmadrğı bir hakilrnthr. Bu noksan. 
bır gün belki bi.r tehWıe şeklinde te
celli edecektir. Fakat size mühim bir 
noktayı hatırlatayım.. Y <Uaml§ oldu
fu 2.000 M!nedP.nberi Habec:iatan bü
tün istilaları akamete uğratmı~'ır. 

Sarsılmaz müttefiklerimiz sayesi'tde 
hic bir ecnebi topraiımıza yerle~eme
mi~!İr. Bu mütteFikleı· : iklim ve dağ
fo,.Jrr. Göreceksiniz kı memleketinıi
.u saldıracak olanlar, 1896 da İtal

yanların uğradrkları akibete uğrıya
cak ve gerisingeriye dönmek mecbu-
r İ}etinde kalacaklardır." 

Habeş ikliminin bugiin de İtalyan
ları mağhib ettiği görülmektedir. Me· 
sela;' orduların iaşesini temin etmek 
için Massauah limanından Asmara 
yaylasına çıkacak olan 1.700 kamyon 
dağlık arazide kullanılmaz bir hale 
ı:elmişlerdir. Her biri yedi ton leva· 
z:m taşıması lazımgelen bu kamyon-
1ar. hakikatta ancak ve büyiik mÜş· 

\.üli.tla bir ton taşıyabilmektedir. ÇO'
' nnr ile sünger taşmdan mürekkeb bir 
halita olan müthiş Habefİııtan tozu, 
molörlerin iç.ine girerek işlemesine 

mani olmaktadır. Bu, yol üzerinde 
metnlk bir halde duran hadsi2, he
sabsız kamyonlar, İtalyan seferinin 
ve tabiatın, medeniyet Ü:zerinde ka 
7ıtndı~ı muzafferiyetin bir sembolü

dür. 
Bundan başka iklim yüzünden tank 

farı ku!hmamamak mecburiyeti ile 
k;ıı·~rıaşılmıştrr. Tanklarm içinde bu. 
Junan askerler, sıcaktan ölmemek için 
teslim olmaktadırlar. Bütün bu cihet· 
ler nazarı itibare alınırsa, İtalyanla 
rın son ve muvaffakıyetli bir taarru· 
7a gecebileceklerini düsünmek şÜp· 

hesiz ki delilik olur. Lombardiya ve 
Piemont yaylalarının iklimine alışmrş 
olup hararetin 42 ve 45 e kadar yük 
seldiği bir zamanda Habeşistan'a a· 
yak basacak olan 80.000 nefer, - İtal

yan tebliğlerinin haber· verdiği gibi 
Adisababa'ya kadar İtalyan somalisi
ni takib etmek Üzere ne şimalden, ne 
de cenubtan bir taarruz hareketine 
geçemi yece ki erdir. 

Hakikatta, bu 80.000 kişilik kuv
vetin Habeşistan'a yoHanması, sulhun 
mevzuu bahsedildiği bir sırada daha 
sağlam bir vaziyet takınabilmek ma\c. 

sadr ile yapılmıştır. 
lngiliz ve franşız. büyük elçileri, 

:-.~eri tedbirlerin genişletilmesi aley
hinde bulunmuşlardır. Çünkü bu ge· 
nıı,terme, İtalya ile zecri tedbirlerin 
tatbikatına iltihak ebnİf olan devlet
ler ara:.ındaki diplomatik münasebet· 
lerin inkıtaı ve ltalya'yı Almanya, Ja. 
p >ı'l~ A ve Macaristan ile bafba§a bı~ 
rakmak gibi tehlikeli bir netice vere
< t>:cıir. 

Diğer taraftan Paris ve Londra, B. 
Musolini'nin şimdiye kadar kendisi
ne yapılan teklifleri niçin reddettiğini 
nihayet anlamış bulunmaktadırlar. 

Mevzuu bahis iki diplomata göre, 
Musolini kendisini, başlıca habeş Ras· 
tarını satın almakla muvaffak olmuş 
addetmişti. Bı•r.un için 125 milyondan 
fazla sa.rfedilmit ve ezcümle Ras Sey
yum'a mühim miktarda para veril
mi~ti. 

Musolini, böylelikle Habeşistan'ı 

ı~endine çekmek ve Milletler Cemiye
t" nin herhangi bir müdahalesini ber· 
taraf etmek İstiyordu. Fakat lntelli· 
geance Service, her zamanki gibi kuş
kuda idi, ltalya tarafından satın alın· 
mış olan bütün Habeş Ras'lara bu se· 
fer İngiltere tarafından ve çok iistün 
fiatlaı-la, yeniden satın alındılar ve 

Ras'ların, imparatora karşı sadakat
leri bu suretle temin edilmiş oldu. 

Beşler komitesinin tekliflerine ge
lince, Musolini bu teklifleri hiç bir 
zaman mümkün addetmemiştir. y,. 
bazı samimi dostları ile konuşurken 
bu teklifler Üzerindeki düşüncelerini 
şöyle ifade eylemişti: 

"Milletler Cemiyeti tarafından ta
yin edilen bu teknik müşavirlerin ne 
gibi bir harekette bulunacaklarını ko
laylıkla tahmin ediyorum. Harb işle· 
,.; ile bir lsveçli, finans i§leri ile bir 
portekizli, idare ve tecim işleri ile de 
bir hollnadalı, meşgul olacaktır. I -
talya' dan ise, cüz.zam hastahanele,·i 
ile meşgul olması istenecektir." 

Musolini, 8 ilkkinun Lava} • Sa· 
muel Hor planını kabul etmemiş ol· 
nıaktan müteessir görünmektedir. Ha· 
kikatte Musolini, Londradaki büyük 
elçisi Grandi'den aldığı ve İngiliz ef· 
karı umumiyesinin Laval · Hor planı· 
nm haksızlığına karşı duyduğu infiali 

ve Milletler Cemiyetinin bu plana 
karşı harekete ıı:eçmeııi ihtin1alini bil· 
diren telgraflar Üzerine BB. Laval'a, 
Baldvin'e ve Sir Samuel Hor'a yapmı• 
olduğu kabul vaidlerinden uzaklaş

ınağa başlamıştı ,.e kiiciik düşmekten 
korkarak planı reddetmişti. 

Her iki diplomatm. hükümetlerine 
bildirdiğine göre, Musolini bu~ün, 

zevahiri kurtaracak ve bir an evel 
görüşmelere başlamağı temin edecek 
herhangi bir teklifi kabule hazırdır. 

Büyük elçiler, bu görüşmelerin 

münhasıran Musolini ile yapılması 
hususunda ısrar etmişlerdir. Çünki\, 
gitgide çoğalan firar vakaları ve ih
tilaller şeklinde tecelli eden İtalyan 
parçalanması devam ettiği takdirde, 
Londra ve Paı·is hükümetleri, bu güç 
muammayı halletmek için derbeder 
komünist teşkilatı ile karşıla .. caklu· 
dır. Halbuki doğrudan doğruya Mu· 
sol ini ile görütmelere girişilecek o· 
lursa, onun vaziyetini sağlamlaştır· 

makla beraber, sıyasal hayattan ses 
siz ve gürültüsüz bir şekilde ayrıla
rak yerini liberallerden müteşekkil 
bir direktuar hükümeline vermesi te· 
min edilmiş bulunacaktır. Fransız ve 
ingiljz büyük elçilerinin kanaati bu 
merkezdedir. 

Muhtelif hükümet merkezlerinde 
büyük fransız ve ingiliz askeri fefle· 
ri ile görüşen İtalyan askerleri, ital· 
yan karakterinin esasını teıkil eden 
sevimli bir samimiyetle ha.kikatı tes· 
lim etmişlerdir. Bu askerlerden biri, 
bundan bir müddet evet, Paris'te ez· 
cümle şunlan söyliyordu: 

"Bütün kötülükler, şu: 20 seneden· 
beri, büyük bir devlet olduğumu~ 

kendi kendimizi inandırmaktan 11e 

büyük bir devlete yaraşan e:z.ici rolii 
oynamağa mecbur olduğumuz. hak· 
kında b~slemek istediğimiz luın.aatten 

geliyor. Fakat niçin?', 
Bu mü&temlekedlik tetebbüsün

den İtalyanlar için çıkan hisse, şu· 

dur: "lngiltereye kar§ı bir müatemle· 
ke harbına giriıilemez. Çünkü İngil
tere çok zengindir ve onunla ancak u

yuşulabilinir ." 

Herkes §UDU soruyor: "Neden Mu· 
solini, bu geferin başlangıcında fran· 
sız generallerinin kendisine tevdi et· 
miş oldukları "Fas" dosyası üzerindtı 
daha fazla dütünmemiştir? 

Halbuki bu dosya şu kelimelerle 
başlamakta idi: "Fas istilasının müd
deti, 25 sene. Masraf, 55 milyar.'' 

Ve şimdi? 
Hakikatta şimdi her ıeyden evel 

alman meselesi üstün bulunmakta o· 
Jup bütün devletler bu mesele ile ya· 
kmdan meşgul olmaktadırlar. Birkaç 
haftadanberi Bertin hükümeti, ancal< 
bir harb ile halledilebilecek mahiyet· 
te olan diplomatik kavgalara saha a· 
rıyor görünmektedir. Bir ara fransız· 
rus andlaşmasınm Lokarno ile kabi· 
Ji telif olmadığını iddia ederek ku· 
ga aramıf olan bu hükümet, şimdi de 
fransız ve İngiliz kurmayları arasınd• 
- heyhat mevcud olmıyan, - muhte 
mel anlaşmaları ileri sürerek Lokar
no aleyhinde yürümeğe teşebbüs et· 

metkedir. 
Pekala malumdur ki bütün bunlar. 

İNGİLTERE VE BAGDAD 
HATTI ÇR~1 Rf;RJ.İEY l iN Ii.4 rf1R.1 l".4Rl 

lısmak istiyorsanız, hükümetiniz, İzmirdefl 
Aydına giden hattı yeni sisteme bağlamağ-3 
razı olacak mıdır? Anadolu demiryolu nasıl 
bir alman hattı ise, bu hat da bir ingiliz hat· 
tıdır; İngiltere, her ne kadar Alman yanın A' 
nadoluda takınmakta olduğu tavrı takmnıJ' 
yorsa da, bu hat, onun kuvvetli bir şekilde 
temsil edilmekte olduğu İzmire varmakta' 
du-. İzmire, Bağdad hattının seyrüsefer met" 
halelerine katılmak imkanl9nnı, ve dolayı" 
siyle bize ikinci bir deni.z mahreci veriniz. 
Belki bu, İngiliz efkarı umumiyesi üzerinde 
azçok bir tesir yapını§ olur. 

Metıernıch - Madem ki mesele böyle
dir ve bizim de biribirimize düşman olma
maklığımız İcab ediyor, öyle ise, neden bize 
düşman muamelesi yapıyorsunuz? İtiraf et
meliyim ki, vaziyeti pek iyi görrniyorum. 
Neden, mesela, Bağdad hattına karşı düş
manca bir vaziyet ahyorsunuz? Böyle bir 
tavur takınmaklığınız için, ticari ne gibi se
bebler var? Si.ze düşmanca duygular taşıt
mağa vesile olan stratejik amiller nelerdir? 
Biz, oralarda ,Y.alnız ticaret işleriyle uğraşa
cağız; fakat bu işleri yaparken de, ne sizi ve 
ne de başkal:ınnı uzaklaştıracak değiliz. Ti
caret imtiya.zlan peşinde de koşmıyoruz. 

Stratejiye gelince, Basra körfezine bir 
kolordu göndermek niyetinde olduğumuza, 
hiç kimse inanmıyacaktrr. Böyle bir kolor
dunun Bağdad hattına nasıl varabileceğini 
aklım ahmyor. Çünkü, bu askerin bütün Av
rupayı aşıp geçmesi lazımgelir. Halbuki, bu
nun nasıl başarılabileceğini hiç kimse söyli
yemez. Hatta, faraza böyle bir şey mümkün 
olsa bile, bu kuvvet Basra körf ezincle ne ya
pacaktır? Olsa olsa, oraya gittikten sonra, 
hir daha geri dönmiyecektir! 

Numara: 10 Türkçeye çııwıren: Hikmd TUNA 

Chamberlain - Evet, orası uzun müdd~t 
yaşanacak bir yer değildir. Samimi olmak 
için diyebilirim ki, hangi yerde olabilecegini 
kestiremediğimden asıl stratejik tehlikenin 
de. nerede olduğuna işaret edebilecek mev
kide değilim. Şu kadar var ki, böyle bir ma
nevra, bizi, Hind denizinde fazla zırhlı bu
lundurmak zorunda bırakır, ve dolayısiyle, 
daha çok masraflara girmiş oluruz; !ıncak, 
böyle bir harekette Hindistan icin fevkaI -
de bir tehlike görmiyorum. -

Bu böyle olmakla beraber, günün birinde 
OsmanlI devleti taksim edilecek olursa, al
ınanlar, demiryolu ve saire dolayısiyle, ·ken
di menfaatlerini ileri sürerek Anadoludan 
pay istiyeceklerdir, ki o zaman mesele de
ğişir. 

Metternich-Fakat, Türk, Av r u
da n atılmış olsa bile, Anado
luda çok kuvvetlidir; Anado
lu onun ana yurdudur; bugü 
ne bugün, bütün kuvvetini o-

radan almaktadır. Avrupa o 
nun zafı, Anadolu ise. kuv
vetidir. Bu tehlike, çoktan
beri kendisini hissettirrnek
t e d i r. Ne ise gene ticaretten bahsedelim. 

Charnberlain - Peki, ticarete gelince, 
ingilizlerin korktukları cihet. Almanyanm. 
kendi ticaretini Britanyanm zararına olarak 
kuvvetlendirmek için, olanca nüfuzunu baş
kalarının ticaretine dokınımadan, kullanma
ğa kalkışacağıdır. Alınan nüfuzu çok büyük 
bir ölçüyü bulacak ve bu maksad uğrunda, 
fevkalade bir tesir yapacaktır. Siz de tec;1im 
edersiniz ki, Almanya, her ne zaman Fransa 
veya İngiltereye birlikte çabşmak teklıf m 
de bulunduysa, en büyük nüfuzu, daima ken
dine ayırdı. Anadolu hattı ve bu hattın Ji
manlan tamamiyle demiryolUıı.uzun çevre 
si içinde bulunuyor. Bu vaziyete göre, almar. 
mallarının ve alman ticarettnin, Britanya
nmkilere üstün bir durumda olacaklarını 
tahmin ediyoruz. Eğer bizimle birlikte ça-

M ettrenich - Hükümetimin bu husust9 

ne düşündüğünü bilmediğim için, bu mesele' 
ye cevab veremiyeceğim. 

Chambertain - İkinci bir nokta dah~ 
Şimdiki halde, hattı yalnız şimalden geçiP' 
yorsunuz. Bizimkiler, Dicle ve Fırata varı' 
varmaz, inşaatı durdurmanızdan, ve bıJ;' 
günkü günde, Basra körfezine, yatı" 
cenuba doğru olan seyrüseferi başka tara!' 
çevirmenizden korkuyorlar. Eğer bu deJJ1~ 
yolunu her iki ucundan, aym zamanda iıl~ 
ederseniz, böyle bir §eye meydan verilmiş o' 
Iamaz. Sizin Anadoludaki vaziyetinize ~ıf 
kabil biz de, tabiatile Basra körfezinde agı 
basarız. (Sonu var) 
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Japon Diyet meclisi kapandı 

B. Hirotan.ın bir nutku 
Tokyo 21 (A.A.J - B. Hirola, dı -. . . 

yette 1'Öylemit olt.lugu bır nutukta bıl -
has&a, Japonya'nın, Mançuri'nin müsta
kil bir memleket olarak inkişaf edebil • 
ıneııi için bu memlekette .. harici e:ı. me_ı:n· 

leket .. imtiyazı esaı>1na dayanan hakla • 
rtnı yll\'a~ ya\•aş ilga edeceğini bildir -

mi~tir. 
Çin'e gelince bu meselede japon siya-

seti üç noktayı istihdaf etmektedir: 
1 _ Çin'in Mançuri hükümetini ta-

nınuısı lazım gelir. 
2 - Çin, Mançukuo ve Japonya ara

aındaki münasebetlerin tanzim edilme~i 
lazan gelir. 

3 - Çin, komünistlerin tehdidinden 

kurtanlınalıdu-. 

Deniz meaeleferindcn bahseden B. 
Hiı·ota, Japonyanın ne gibi sebeblere bi 
naen Londra deniz konferansında sili\h
lar için müşterek bir had İ5temiş oldu . 

tunu İzah etmiştir. 

fransız - rus anlaşmasının tasdiki gü
nünde Rayh'ın gayri askeri bölgesini 
İfgal etmek ve cesaretin ne derecele
re kadar yürüyebileceğini yoklamak 
İ9in ileri atılan sebeblerdir. Bu itibar· 
la, İtalyan • habeş meselesini bir an 
evel bitirmek ve • istemiye istemiye 
de olsa • ftalyarun kalkınmasını te

nıin etmek gerektir. 
Plan malumdur. 
ftalya tarafından kullanılan harb 

ınetotları hakkında tahkikat yapmak 
için Habe~istan'a gidecek komisyo· 
•un hareketi vesilesiyle Belçika, bir 
müddet sonra Habeşistan'ın ekono-

... ' . . 
mik ve sosyal kalkınmasının temını 

için bir fransız • İngiliz mandurnm 
te~kilini istiyecektir. Az sonra Fran-
1& ve lngiltere ltalya'yı bu mandaya 
dahil edecek ve üç tarafiı bir ekono· 
nıik kondominion teşekkül etmiş bu
hı.nacakttr. Fakat İtalya, temini için 
harba giriştiği maddi menfaatlarm 
hiç birini elde etmiş bulunnuyacaktır. 
Ancak şu kadar Tar ki Musolini, ha
ber almak için radyosunu bile kullan· 
ınnk serbesti.sine malik olmıyan ital
Yan ulusuna kar~ı vaziyetini bir de
receye kadcır kurtarmış bulunacaktır. 

Pek tabii olarak, sulhun temin e-
11ilmesi, uzun aylar 5ÜTecek ve bunun 
İ( İn yaprfacak görü~melere Almanya 
ve Japonya da karışacaktır. Eı1asen 
Ja Ponvıı, bu ma'luadla Adisababa'da 
!-On :zamanlıırda bir elçilik ihclu et· 
rniş değil midir? 

Muıııaiıeyh, Javunya 11e Amerika ara
sında biı· çarpııına yapılmasının ımkan

sız olduğunu bildirmiştir. 

Büyük Britanya 'ya gelince B. Hirota. 
şöyle demiştir: 

•• - Biz. dünyanın muhte!.if nokta · 
larındaki menfaatlerimizi düzeltmek • 
lngilteı·e ile olan ananevi dostluğumuzu 
daha :.ıiyade ıslah eylemek arzusunda 

yız. 

Ticaret sahasında Japonya, ticareıı 

mümkün olduğu kadar teşvık ve teşcı 
için ecnebi ın<!mlekctlerle müzakeı-eln 
de bulJnınaktadır . ., 

Jtıımrı ıli~•eti lw1>tmdı 
Tokyo, 21 (A.A.) - Başbakan, di 

yetin kapatılmı~ olduğunu bildirmiştir. 
Bu hareket, diyette ekseriyeti haiz olan 
Seiyukai partisinin vermek fikrinde ol. 
duğu ademi itimad takririni önlemey. 
matuf bir manevra olduğu tahmin edil 

mektedir. 

nr çabucak tüketmi§tİr. Hal bôyle 
iken, biç bir büyük devlet, ltalya!ya 
borç vermeğe cesaret edememiştir. 
Bundan başka zecri tedbirlerin mane· 
vi teıirleri daha büyük olınUJtur. Çun· 

~ . ''F. kü dünya efkarı umumıyesını .n 
kuvvetlinin kanunu" aleyhinde ve 
11Kuvvete karşı hak ve adalet" lehin

de toplamıştır. 
Bütün bunlar, bir hayli kıvanç ve· 

rici şeyler olmakla beraber, §una d" 
işaret etmek lizımgeliyor ki, Franııl\. 
milletlerarası moral ile tetabuk eden 
menfaatlerini lı\yikiyle korumayı bil-

memiştir. 
Tarih, bir barb ihtimaline inana-

cak kadar italyan blöfüne İnanmış o
lan bu kabine hakkında ağır bir hü
küm verecektir. Hemen hemen de
nilebilir ki bu kabine, fransızları mil
letlerarası vazifelerini yerine getir
memeğe teşvik etmiştir. 

Bir radikal saylav, Laval kabine
sinin büyük bir bakanına, pek doğ· 
ru olan şu sözleri söylemişti: 

"Seçicilerim, milletlerarası bir le
ahhüdün iki cepheli olduğunu ve ol

mak istenildiği zaman vermek de la 
zım geldifi'ini henÜ7. anlamamışlar-

dır.,, 
Laval'in asıl kabahati, gazeteleri 

fransrz müntahiblerini aşağıdaki hu
sus üzreinde tenvir etmekten menet

miş olmasıdır: 

ULUS 

Boks kulübünün yeni 
idare heyeti 

Ankara boks kulübü pazar gü
nü, belediye meclisi salonunda, 
yıllık kongresini yapmıştır. ilk ön
ce eski idare heyeti raporu okunub 
kabul edildikten sonra, şu zatlar 
yeni idare heyetine seçilmişlerdir. 
Reis Baha, umumi katib Süad, u
mumi kaptan Esad Sezai Karakoç, 
muhasıb Mustafa Gökgürler, aza 
Salih. 

Teşvik müsabakası 
Ankara Boks Kulübünden: 
Kulübümüz taraf mdan bu mev

sim içinde tertib edilen teşvik maç
larından ikincisi (1-2-936) cumar
tesi günü akşamı halkevinde ya
pılacaktır. 

İttirak etmek isteyen boksörle
rin (30-1-936) tarihine kadar her 
akşam saat (19) dan itibaren Ev
kaf apartımanındaki kulüp mer· 
kezine müracaat ederek isimleri
le iştirak edecekleri kiloları bildir
meleri ve meı.çlar hakkında lazını 
gelen tafsil atı almalarını rica ede
nz. 

Hallı·eri !ipOr §ube.'finin 
<lllğ )'iiriiyiişii 

Halkevi Başkanlığından: 
Evimiz Spor şube&İ tarafından 

26. 1. 1936 pazar günü Çaldağma 
kadar bir yürüyüş tertip etmiştir. 
Şubeye mensup üyelerle diğer arka
daşların bu yürüyüşe iştiriki arzu 
ettikleri takdirde öğle yemekleriyle 
beraber saat sekizde Halkevinde bu
lunmalan rica olunur. 

Gen(·ler birliği yıllık umumi 
kongresi toplanıyor 

Ankara Geneler Birliği soaye~ 
lesinden: 

Sosyetemizin senelik umumi 
mutat kongresi 9-2-1936 pazar gü
nü öğleden evvel saat (10) da hal
kevi salonunda ) apılacağmdan 
Ankara Gençler Birliği spor ku
lübüne mensup üyelerin kongreye 
gelmeleri rica olunur. 

HALKEVI BAŞKANLIGINDAN: 

I· A o ----

Bü,,ük diplomatlann kanaatine 
Kore, 16 mcı maddenin Milletler Ce· 
nıiyeti paktının °Temsili" provası kı· 
aa sürmüş ,,e paktın ihlalinden müte· 
veJlid vaziyeti sonuna kadar ~ötür
nıemiştir. Çünkü hugün, demin göı
terrni~ olduğum gibi, prensiplerin tat• 
l>ik l'dilmesini istem«"k, bir felakete 
dC\jh-u yÜrÜmek demek olacaktır. 

"Eğer müntahibler. milletler ce· 
miyeti paktının halisane bir tarzda 

tatbikine yanaşmazlarsa, artık fazlıı 
gecikmiyecek olan büvük harb anın
da Fransa da diğer büyük hükümet 
merkezlerinde şimdi kendisinin ileri 

sürdüğü muhakemelere mümasil mu

hakemelerle kar~ılaaahilir.,, 

Evimizde açılan fransrzca, almanca 
ve ingilizce kunlarına yazdı arkada, • 
ların 27 sonkanun 1936 akşamı saat 
18 de derslerine başlamak üzere evimiz· 
gelmelerini dilerim. 

Muhafı:ı gücü aporcularmm l'eç•n 
pazar günü yaptıklan at gezinlİ•İne 
aid üç resmi de bugün koyuyoruz. 
Resimlerimiz yukardan aşağıya doi-

ru sporcular Takup Battal köyünde 
kar§ılanırken, Melıye köyünden çıkar
ken ve Y akup Battal köyüne girer
ken gösteriyor. 

Bununla beraber, şurası da bir ha
kikattır ki. ltalya'yı muvaffak olmak· 
lan rneneden 1"r.ne zecri tedbirler ol· 
tnu~tur. Bu tedbirler. Roma hükiime
tini. kaçakrrhk suretiyle tedarik ede· 
hildii!i mallara 3-4 misli fazla para 
vermek mecburiyetinde bırakmış, ve 
• ltın ve İptidai mıvlrl,..J,. .. ihtivatlan· 

Gene bu kabinenin büyük kaba 
hati de Antant Kordiyali yeniden ih 
ya edemeyi'i ve sekiz hafta evel ln
gilterenin teklif ettiği gibi, kurmay· 
tar arasmda anla,malar yapılmasını 

temin edemeyişidir. 
Bugün çok geçtir ve bu muhtelif 

hareket tarzlarını Fransanın Cenevre
deki prestijine verdiği zararın tamİ· ı 
,.; hakikaten imkansızdır. 

U tl S'urı rurnam: Tefrika: 93 

Kırmızı Zanbak 
YaL:an: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviun: Nasuhi BAYDAR 

Alnına vurarak geri döndüğü sırada ka
pıdan çıkmıştı l>ile. 

- Harbiye nazrnnı unuttuk! 
- Generaller arasından kolayca bir tane 

bulabilirsiniz. 
Garen bağırdı: 
- Harbiye nazırı seçmenin kolay mı ol

duğunu sanıyorsunuz? Belli ki siz benim •gi
bi üç kabinede bulunmamış ve vekiller heye
tine reislik etmemişsiniz. Nazırhklarımda ve 
başvcıkilliğimde en büyük güçlükler hep har
biye na.ıırından gelmiştir. Generallerin hep
si birdir. Kurmuş olduğum kabine için seç~ 
ti.ğimi tanırsınız. Onu işlere yabancı diye al
IR'lıştık. İki meclis bulunduğunu ancak bili
yordu. Parlamento mekanizmasmm bütün 
~arldanm kendisine öğretmek, bir ordu ko
misyo.cıu, bir maliye komisyonu, tali komis
yonlar, raportörler, büdce müzakeresi oldu
ğunu anlatmak lazımgelmişti. Bütün bu izah
~ann bir kağıd parçası üzerine yazılmasını 
1"tPm"sti. Şahıslan ve isleri bilmemezliği bi-

zı korkuunu~tu ... On beş gi.m geçmemiş_~i .~i 
sanatın bütün inceliklerini öğrenmiş, bu~un 
mebuslar ve bütün senatörlerle birer bırer 
tanışmıştı ve onlarla birlikte bize karşı ~~
trikalar çevirmeğe bile başlamıştı. Başvekıl 
Grevi yardım etmemiş olsaydı bizi yuvarh
yacaktı da. Sonra bu, ünlü bir general de de
ğildi. Ah, hayır sanmayınız ki harbiye nazır-
lığı vazifesi geli~i güzel, düşünülmeden ve
rilebilir ... 

Ve Gare~ eski arkadaşını hatırlıyarak 
hala titriyordu. Çıktı. 

Terez de kalktı. Senatör Luvayye, kırk 
yıl önce Bülye'de öğrenmiş olduğu güze] ta
vurlarla ona kolunu takdim etti. Terez po
litika adamlarını salonda bıraktı. Gidip Dö
şartr'ı bulmak için acele ediyordu. 

Sen nehrini, taş rıhtımları ve altın yal
dızlı çınarları krzrl bir sis örtüyor, kınnızı 
güneş bulutlu göke yılın son zaferlerini çizi
yordu. Terez evinden çıkarken havaıun lez
zetli serinliğini ve günün ölen haşmetini zevk
le tattı. Paris'e döndüğünden beri mesud o
lan Terez, her sabah, mevsimin yenilikleriy
~.e neşeleniyordu. Cömerd hodbinliği içinde 
oyle sanıyordu ki yaprakları dökülmüş ağaç
larda rüzgar kendisi isin esiyor, yağmurun 
hafif esmerliği geniş caddelerin ufuklarmı 

Vapurlarımızın dövizleri Evkaf ta tayinler 
Göçmen ta§ıyan vapurcularunızın 

navlun dövizlerini vermiyen Romanyf 
hükümetine karşı aynı suretle mulrabe. 
Je olunması kararlaşmııtır. Bundan son 
ra Romanya vapurlarının yolcu na.Tlurt 
dövizleri verilmiyerek bu gibi Romanya 
alacakları Cumuriyet Merkq bankasında 
bloke ettirilecektir. Keyfiyet kambiyo 
cliı- ~l< törli.ik' ı·i ne bildirilmiştir . 

Mülhak vakıflat ve maaamelat ve 

tevcih direktörlüğüne genel direktörlük 
hukuk mütavir muavini lımet, geneldi
rektörlük varidat direktörlüğüne vakıf 

paralaı eski direktörü İbrahim Hilmi, 
Beyoğlu vakıflar direktörlüğüne Izmİ\· 

vakıflar direktörü Halim Baki, Kadıköy 
vakıflar direktörlüğüne İstanbul varidat 
direktörü Hilmi tayin edilmişlerdir 

kendisi için ıslatıyor, yahut <YÜneş soğumuş 
yuvarlağını üşüyen gökte kendisi için gez
diriyordu; onun için ve Tem 'deki küçük eve 
girerken: "Rüzgar var, yağmur yağıyor, ha
va güzel" demesi ve bu suretle de hadiseler 
okyanosunu aşkının hususiyetine sokması 
için ..• ve her gün, onun için güzel b~şlıyor
du, çünkü her gün onu sevgilisinin kolları a
rasına götürüyordu. 

Bugün de, diğer günler gibi, Tem'deki 
küçük eve giderken eksiksiz ve nihayet emin 
olduğunu hissettiği beklenmez saadetini dü
şünüyordu. Daha şimdiden kısın zulmüne 
uğramış olan güneşin son ışıkları içinde yü
rüyor ve kendi kendisine: 

"Beni seviyor, zannedersem heni iyice se
viyor. Oqca sevmek başka erkeklere nisbet
le daha kolay ve daha tabiidir. O erkeklerin 
hayatta kendilerine üstün fikirleri, bir inan
ları: adetleri, menfaatleri vardır. Allaha, va
zifelere ve yahut kendi kendilerine inanmak · 
tadırlar. Jak, ancak bana inanıyor, ben onun 
ilfilıı, vazifesi ve hayatıyım." 

Sonra düşündü: 
''Şu da doğru ki onun hiç. kimseye, bana 

bile ihtiyacı yok. Düşüncesi öyle harikulade 
bir alemdir ki icinde rahat rahat yaşıyabilir. 
Fakat ben, onsuz yaşıyamam. Onsuz kalıve
rirsem halim benim n~ 01ı1r?" 

Kendisine karşı j ak'm duymakta oldugu 
4!evki ve sihirli alıskanhğı göz önüne getire
rek kendini temin ~tti. Bir gün ona şöyle de
miş olduğunu hatırladı: ••senin bana karşı 
şehevi bir sevgin var. Bundan do!a:yı, sızlan
mıyorum, i1elki sevgilerin en hakıkısı de bu
dur." Jak cevab vermişti: "En büyük ve en 
kuvvetli sevgi de odur. Onun ölçüsü ve silah· 
lan vardır. Mana ve hayaile doludur. Şiddet
li ve csrarlıdır. Ete ve ruhun etine bağlanır. 
Geri kalan hulya ve yalandan ibarettir." Te
rez sevinci arasında a<leta sakindi. Şüpheler, 
kaygılar bir yaz frrtınasında bulutlar gibi 
dağılıp gitmişti. Aşklannm en kötü günJeri 
biribirinden uzak oldukları ~ünlerdi. lnsan
lar c;cviştikleri zaman hic avnlmamalıdırlar. 

Marso ve Galile sokaklannın birlestikle
ri köşede kendisine sörünerek ge1::en. unu
tulmuş bir gölgeyi tamdı. değil sezdi. Böv
le sandı ve vanılmıs olmak i~tedi. GördüğÜ
nü sandığı adam mevcud değildi. hic bir va
kit mevcud olmanustı. Bu. h\Lirnkinden ön
ce gelip grçmis bir alemin s·c::li \2.rhğı icın
de. bir yarıhayatın karanhklr1rı rasıı~cla go
rillmfü: bir hayaletti. Ve Tere/ bu müphem 
rastlayış hakkında içinde b · r soğukluk hissi, 
vuzuhsuz bir rahat ızlık h'r yürek sıkıntısı 
taşıyarak yürüyiip gi liycrdu. 

(Sonu var) 



SAYIFA 1 ULUS 

KIRAL CORCUN OLUMtJNDEN SONRA 

Yeni kıratın cülus hazırlıkları basladı _, 

hıgiliz Büyük •:Içisine. Atatürk ve hiik:ümetiıı taziyeleri hildiı·iltli 
(Başı 1. inci sayfada) 

lla§bukwıın resmi tebliği 
Lonıfra, 21 (A.A.) - Bu sabah sa

at 1,45 de ba~bakanın evinden şu res
mi tebliğ ne§redilmiştir: 

"l 707 tarihli tahta vera.set kanu
nu gereğince, parlamento hemen top· 
~anacaktır. Lordlar ve avam kamara
larının toplanması için hazırlık yapıl· 
mııtır. Parlamento 21 sonkanun salı 
günü toplanacaktır.,, 

Bu akıam saat 21.30 da. (İngiliz 

ıaati) başbakan Baldvin radyoda İn
giliz milletine hitaben bir nutuk söy
liyecektir. 

Londra, 21 (A.A.) - Kıralm cese
dinin tabuta korunası ve cenaze töre
ni programı bugün kati surette tesbit 

olunacaktır. 

Krralm cesedi bu akşam Sandring
bam p.tosundan bu köyün kilisesine 
naklolunacaktır. 

}'eni kırulm cii.lu1'wW lwzırlık. 
Londra, 21 (A.A.) - Sen • Pol ki

liıeainin büyük çanı bu sabah kıralın 
ölümü dolayııiyle iki saat çalmıftır. 

Kıral •ekizinci Eduard bu sabah, 
kardeşi Dük d'York ile birlikte Lon
draya gitmek lizere tayyare ile San
dringhamdan hareket etmittir. Yeni 
kıral, Sen - Jems aarayında, hüküm
darın değişmesi hakl<mda karar ver
mesi mutat olan saltanat konseyinin 
toplantısına başkanlık .:decektir. 

Avam ve lordlar kamarası saat 18 
de birlikte toplanacaklar ve kıra\ Cor
cun vefatından ve yeni kıralrn tahta 

çıkıtından resmen haberder edilecek
lerdir. 

Başbakan B. Baldvin bu akşam 
radyoda bir söylev verecektir. 

Londra, 21 (A.A.) - iki meclia 
veni kırata sadakat yemini yapmak i· 
cin bugün toplanmışlardır. Yemin me
rasiminin birkaç gün sürmesi muhte· 
meldir. Bu merasim bittikten sonra 
kıra) lvam ve lordlar kamaralarına 

hitaben bir beyanname okudacaktır. 

Sandringbam, 21 (A.A.) - Sekizin 
ci Edvard, bu sabah kırala aid işlerle 

meşgul olmuştur. Müşarileyh . Dük 
d'Y ork ve babasının mahrem müsteşarı 
ve eski dostu Lord Vigram ile cenaze 

merasimi hakkında göı·üşmüştür. 

Londra, 21 (A.A.) - Kualın cesedi, 

perşembe günü bir top arabası Üzerind• 
Londra'ya nakledilecektir 

Kıral sekızinci Edvard, 9 aylık bir 

yas emretmiştir. Yas, bugünden itibaren 
batlıyacaktır. 21 temmuz, tam yası, yarı 
yasa çeviı·ccek ve 21 ilkteşt·inde yas, ta
mamen bitecektir. 

lrı~ilıenl,(le yu •. 

Londra, 21 (A.A.) - Bugün saat 
13 de, ~n Pol kilisesinde kıral Cor
cun ruhi istirahati için dini bir ayin 
yapılacaktır. Sent Mari .MadJen kilise

sine nakledilecek olan cenaze, merasi
min ne yolda yapılacağı kararlaştı· 

rılıncaya kadar orada kalacaktır. 
Cesedin Vestminister kilisesinde 

teşhir edilmesi ihtimali çoktur. lmpa· 
ratorluğun her tarafmd~ bayraklar 
yarıya çekilecek ve bugün öğleyin 

bütün harb gemileri, ölen krralın ya
şadığı yıllar sayısınca, yani yetmişer 
pare top atacaklardır. 

Londra borsasiyle, bütün tiytaro 
ve sinemalar kapalı kalacaklardır. 

Bu vaziyet, belki de bugüne ve 
cenaze gününe münhasır kalacaktır. 

lngiltere kırahnm ölümü dolayı· 
aiyle deniz konferansı bir müddet İ· 
çin çalı,nı.alarım tatil etmiştir. 

Londra, 21 (A.A.) - Kıralın ölüm 
haberi geı·ek Londrada ve gerek İn· 
gilterenin öbür şehirlerinde büyük bir 
t essür ve heyecanla karşılanmıştır. 

Her yerde halk, en son haberleri 
öğrenmek Üzere, ışıkla havadis veren 
levhaların önünde saatlerce beklemiş· 
tir Ölüm haberi verilir verilmez, her
kes derin bir sükut içerisinde şapka
ıt ..,, cıknrmış ve halk arasmda bazı 

• 
1 

•• ..!ııvu1must•. 

Londra, 21 (A.A.) - Bütün şehiı· 

bugün yas içindedir. Resmi ziyafetler 
ve .şenlikler sonraya bırakılmıştır. 

Bayraklar yarıya indirilmiştir. Fakat 
yarın yenı kıratın· ilanı dolayısiyle 

tekrar çekilecektir. Yarın bütün eğ· 

le::nce yerleri tekrar açılacaktır. Cena· 
ze merasimi günü henüz ilan edilme
miştir. O gün tiyatro ve sinemalar sa

at 18 den sonra açılacaktır. 

ln~iliz ~tı:zelelerinin yazllıl..-lurı 
Milletin duymakta olduğu keder, 

bu şabahki gazetelerde bariz bir su
rette kendini göstermektedir. Bütün 
gazeteler, müteveffa kıralın tercemei 
haline uzun sütunlar ayırmakta ve 
müşarünileyhin hayatının hatıralarda 

yaşayacak olan hadiseleri tesbit eden 
fotoğrafları neşretmektedirler. 

Blitün memleket teessür içinde ol · 
makta beraber yeni kıralı da itixnad 
ve emniyt>tle karşılamaktan geri kal 

mıyor. 

Gazeteler eski veliahdın ingilizleı 

tarafından pek cck sevilmekte olduğuncı 
kaydetmektedirler . 

Deyli Ekspres diyor ki: 
"Veliahd bütün İngiliz vatandaşla· 

rı arasında büyük Britanya impara· 
torluğunun idaresini ele almaya en la
yık olanıdır. Daha prens iken umumi 
harba İştirak etmi:ıtir. Top ateşleri ka· 
rakterini kuvvetlendirmiştir. Ve işte 

bu hal"b seneleri içindedir ki bu cep 
he askeri ve işçi ile bütün İngiliz mil
leti aruındaki bu asil dostluk dog· 
muştur. 

Veliaht sulhu terviç eden ve son 
ra da eski düşmanlarla banş İsteyen 

adam olmuştur." 

,. · u ı '.lıi 1 n ' : 
Paris, 21 ( A.A.) - ln~iliz kıralı· 

nın vefatı sebebiyle, bütün bayraklar 
yarıya indirilmiştir. Tutulacak vas 
hakkında B. Lava! Cenevreden dö
ner dönmez bir karar alınacak ve ba
kanlar km·ulu, cenaze tôreninde 1 \1• 

lunmak Ü7.ere bir delegasyon se.;e

cektir. 

Yarın büyük elçiler şerefine cu
mur başkanlığı sarayınrn salonların· 

da verilecek şölen geri bırakılmıştır. 

Kıratın öhimü haberi , Paris gazete· 
lerinin hemen hemen hepsınin birinci sa· 
yı•asını işgal etmekt~dir. Gazeteler, 
dost millet hükümdarının hatırasını teb· 
cil etmEkte ve Fransa'yı beşinci Corc'a 
bağlıyan ı·abıtalan hatır1atmakta birle · 
şiyorlar. 

Pöti Parizyen gazetesi, şunları yaLı 

yor: 
" Antanı Kordiyalin bir mesnedi ol -

muş olan hükiimdarın ölümü, bütür. 
fransızları fevkalade mtüees.,ıı edecek · 
tir. Fransız milleti, lngiltere'nin ve A11· 
rupa'nın duçar olduğu bu tamiri imkan 
sız kaybın •ğuı·duğu teessüre bütün 
kalbiyle iştirak edecektir. Fransa, göz 
yaşları içinde bulunan kıral ailesine, yaı; 
içinde olan İngiltere'ye heyecanlı sem 
patisini arzeder ve kederlerine iştirak et 

mEkte olduğunu bildirir.,. 
Ovr gazetesinin başlığı şudur: 
" Hakiki bir demokrat öldü . ., 

ili R/.,f, "'!İ K IJEJ LE1'LEHlJE: 
Vaşıngton, 21 (A.A.J - Cumur re· 

' isi B. H.uzvelt, İngiltere Kıralı sekizincı 
Edvard'a bir telgraf çekip, kıra! Corcun 
ölümünden ötürü duyduğu derin elemı 

bildirmiştir. 

B. Ruzvelt, kıralice Mari ile Avus -
turalya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda 
ve cenubi Afrika birliği umumi valileri· 
ne de birer başsağlığı telgrafı gönder · 
miştir. 

Amerika dış bakanı B. Hull de İngil
tere ve dominyonlar batkanlıklarına ay
nı mealde birer telgraf çekmiştir. 

Nevyork, 21 ( A.A.) - Gazeteler Ö· 

len kıral ile yeni kıralın resimlerini ve 
hayatlarına aid tafsilatı neşı·ederek ölen 
kıralın İmparatorluk içinde ve Avrupa .. 
daki sulhçu tesirini ve münevveı· vatan. 
severliğini kaydetmektedir. Gazeteler 
yeni kıratın da siyasi va&ıflal'lnı, ener~ 

jiıini ve İngiliz milleti tarafından çok 
takdir edilen birisi olduğunu yazmak · 
tadır. 

Bedın, 21 (A.A.) - Hitler lngilte · 
re vclınhtına ve kırRliçeye taziyt telgraf. 
ları göndermiştir. 

Dış Bakanı Fon NöyrRt da B. Eden',. 
alman hükümetinin taziyelerini bildir . 

mişlir. 

Cumuı· Baskanl ·k dairesi. başbakan · 

l:k dış bakanl k ve Rayşlag matem ala. 
mcti olmak üzere bugün bayraklarını 
rıya çekmişlerdir . 

Londra. 21 ( A.A.) - B. Hitler, ye01 
lngiltere kn-alına şu telgrafı gönder · 

miştir: 

•· Kederli hab<!r. beni derin bir hüzne 

da~dırdı, sizden genk şahsi taziyeleri -
mi ve gerek hükümetırnin taziyelerinı 

kabul etmenizı rica ederim . ., 
Beşinci Corc'un cenaze merasımıne 

gidecek alman heyetinin başında 8. fon 
Nöyrat bulunacaktır . 

Londra, 21 (A.A.) - Almanya bü 
yük eıçi11i Fon Höş B. Baldvin'e ahıuı: 

hükümetinin taziyetlerini bildirmiştir. 

11' H~) AIJA: 
Londra, 21 (A.A.) - B. Musolini, 8 . 

Baldvine aşağıdaki telgrafnameyi gön 
' dermiş tir: 

·• ltaJyan milleti, kıralın ölümü he; 
berini det·in bir teessürle öğrenmiştir. 

ln~.liz milletinııı kederine ve yasma de 
rin bir sempati ile iştirak etmektedir . ., 

ö . Musoiıııi, huk..ımet bina'arı ile u. 

mumi bınalanla bugünden itibaren beşfo 
cı Corc' un cena ze merasiminin icra edi 
lecegı gunün , k~amına kadar bayrakla 
rın yRn olnr. k er kilmesini emretmiştir. 

Bu .1k ,;ıin bu tün İtalyan radyo is tas 
yoıılaı·ı pı·ogramlarını bir saat tatil edt· 
cckler ve İta lyanca ve İngilizce olarak 
mütevcfta kıralın hatıralarından bahse} 
liyeceklcrdir . 

Koma, 21 lJ\,A .) - Kırat, sarayd, 

on beş cün yas tutulmasını emretmiştir 

Kıral. yeni ingilız kıralı ile ınne kıraliçe
ye ve Norveç kıraliçcsine taziyet telgra' 
lan göndermiştir 

Roma, 21 lA.A.) hulya dinastiııı 
ile İtalyan milleti, lngiltere kıralınm 

ölümünü bü>•Ük bir tees!\Ürle haber al 
mrşlardıı· . 

S.yas<tl düşuncele.. ortadan ka1k 
mıştır. Ycılnız hissiyat h~ k'mdir ve de 

nebiliı- ki lnı;:iltere kıralının ölümü en· 
ternnsyonal sıyasa Üzerinde tesir yapa. 
c~ktır. 

RO ıt fi\ r H J ! : 
Bükreş, 21 (A.A.) - Parlamento 

üzerinde İngiliz ve Romanya bayrak· 
ları yarıya indirilmiştir. 

Meclis topJanmı§ ve başkan kıralı 
ve idaresini Överek: 

" - Romanya, büyük dost milletin 
yasını yürekten paylaşır .. 0 demittir. 

Başbakan Tataresko, hükümet adı 
na parlamentonun tezahürlerine ka 
hıarak: 

.. _ insanlık büyük istinadgahlarm

dan birini, Romanya da büyiik 'L :.,. 

dostu kaybetti.,, 
Demi~tir. 

UlSJRDA: 
Kahire, 21 (A.A.) - MJ$lr kabinesi 

üç gün için matem ilan etmiştir. 

ISJ7ECTE: 

lstokholm, 21 (A.A.) - Kıral, in . 
giltere kıraliçesi Mari,ye bir taziyet 
telgrafı göndermiştir •. 

NORJ'EÇTE: 

Oslo, 21 (.A.A.) - Norveç kıral ve 
kıraliçesi, beşinci Corc'un cenaze mera -
siminde hazır bu1unacaklardır. 

BUI.GARISTANDA: 
Sofya, 21 (A.A.) - Kırat namma 

bat yaveri general Zanef ile saray 

mareşali ve aıyasal kalem direktörü 
B. Panof İngiliz elçiliğine giderek kı· 
ralm taziyetlerini bildirmişlerdir. 

Başbakan ve dıt bakanı B. Köse· 
ivanof da elçiliie giderek E"lı-i ~ B .. n 

• 22 SONKANUN 1936 ÇAR~r MB \ 

Yüksek kalitede pamuk yetiştirmek için 

Hiikümet Kamutaydan geniş 
salahiyet istedi 

Hükümet Kamutayın bugunku top 
la. ... s.u~ ... .,., ... ~uı ...:~eK olan bır pt·o · 
JC ııc u..ı:.ı.11 ..ı;uuıanuanoerı, .zıraa t ve
.h;aıe.ı lcı.ı dauıuan teuUK. euııuıekıe O · 

j411 ..ıauu.ı • .ıarı.ıu..ı:ın ı.sJ.atıı ışının ka 

n~u•.t.-?•" ı.rı.a;;uu ı:Hetl\et(lcdır. 

lJıus4l do.-.uına laa>ı-ıkatarıını.t.ın 

ı:;.cuqp y..ıKsek kaıııeu pamukların 

pa.uıuoı ..ı;u-aa.tine eıvenşh bir 
çok saııa.arı olan yun.ıumuzda yeti~· 

tiri1ınes.i ıçin şımdihk Adana, Ege, 
t.skışchir ve Sakarya mıntakalarında 
planla çahşmaga baştanmtş ve bu 
planıarm talbıKatı da çok ilerlemJştir. 
.;ıundiye kadaı· tatbiki muvaftakiyetle 
aevam eden Adana planı, önümüzde· 
kı yıl tamamen tatbik edilmİ§ ola· 
caktır. 1937 yılında ise Ege ve !>a· 
kar.Ya sahalarında pamuk ziraati du 
~unuJen genışlikleri almış buJunacak· 
tır. Adana mıntakasmda bu ydki e 

kim mevsimı ıçin yetiştirilen yüksek 
kaliteli pamuk tohumlarmm çiftçife· 
re dağıtılması işlerine başlanmıf oldu· 
ğundan ıslahçılık teknik bakımından 
ba;.cı kanuni ınüeyyedelere ihtiyaç ha· 

sıl olmuştur. 

Pamuk, melezleruneğe ve dejene 
re olmaya çok elverişli bir nebat ol
dugundan iyi bir pamuk elde etmek•· 
çin yüksek vasıflı bir tohum ekilse da 
hi bunun mahsulü diğer bir dejenere 
olmuş tohum mahsulü ile melezlen· 
mekten kurtarılmazsa istenilen neti· 
ce elde edilememektedir. Böylelikle 
büyük masraf ve emeklerle yetiştiri
len mahsul ve tohum evsafını keybe
deceği gibi, fabrikaların istediği va· 
sıflarda pamuğun yetiştirilmesi im· 
kanı ortadan kalkmış olacaktır. 

Hükümet esbabı mucibesinde di· 

yor ki: 

.. Bu maksadı temin için ilişik kanun 
projesile Ziraat bakanlığı lüzum gör
düğü alanlarda fabrikaların ihtiyacı
na göre vasıfları muayyen pamuk çe· 
şitlerini ektirecek ve dejeneresansa 
mani olmak için buralarda diğer çe
şitlerin ekimini yasak edecektir. Muh
telif kaliteli pamuk tohumlarının çır
çırlanrı·ken biribirlerile karışmaması 

için çeşitlere göre çırçırhaneler tayin 
edilecek ve lüzum görülen alanlarda 
çırçır evleri kurularak istihsal oluna· 

cak pamuklar buralarda çırçırlatıla
caktır. Bu suretle dejenere olmadan 
ve tohumları biribirine karışmadan 

yüksek vasıflı pamuk ekimi temin O· 

lunacaktır. 

Yurdumuzun yüksek ekonomik 

menfaatleri bakımından çok mühim 
bir mahiyet arzeden (Pamuk ıslahı 

i~inin) şiddetle muhtaç olduğu kanu· 
ni müeyyidelerin temini amacile ka
leme alınan bu kanun projesi bir an. 

once Büyük Kamutayca onaylanmak 
dileğiyle sunulmuştur . ., 

Projenin c:ıa:ilurı 
Dokuma fabrikalarının . ve dış pi

yasaların aradıkları vasıflarda pa· 
muk yetiştirmek bakımından lktısad 
vekaletinin mütaleası alındıktan son· 
ra Ziraat vekilliği gerekli gördüğü 

mıntakalarda ekilecek açık kozala 
pamuk çeşidlerini tayin etmeye ve b• 
çeşidlerden başka açık kozaların eki
mini yasak etmeye salahiyetlidir. 

Saf pamuk tohumu ekilen mınta
kalarda Ziraat vekilliğinin çeşidini 

tayin ve ilin edeceği pamuklarda• 
başka diğer çeşid açık kozalı pamuk 
tohumu ve çekirdekli pamukların bu 

bölgelere sokulmast ve bunların • 
mıntaka içinde herhangi bir yerde 
muhafazası, bir yerden diğer yere na

kil, alım ve satımı yasaktır. 
Ziraat vekaleti gerekli gördüğü 

yer ve zamanlarda, saf pamuk tohu. 
mu, ekilecek mmtakalardan sanayi 
ve ihracat maksadiyle bozulmuş açık 
kozalı pamuk tohumunun veya çekir
dekli pamuğun tayin edilecek şartla
ra uygun olarak hazırlandığı takdir

de geçirilmesine müsaade edebile
rektir. 

Ziraat vekaletince tayin edilecek 
pamuk ekimi mıntakalarındaki çır 

c:ır evleri vekilliğin her biri için belli 
edeceği pamuk çeşidlerinden ba!)kl\s•
nr ç rçırlıyamıyacaklardır. 

Ziraat vekilliği gerekli gördüğü 

yerlerde yeniden kurarak veya kira 
ile tutarak çırçır evleri isletebilecek
tir. 

Ziraat vekilliği lüzum göreceği 

yerlerde dilediği çırçır evlerinden ve-· 
ya şahıslardan saf pamuk tohumlan
nın bir kısmını veya tamamını satm 
almaya lüzum gördüğü takdirde, sa• 
hip]eri, bu tohumlardan kendi tohum
luk ihtiyaçlarından artan kısmını, pİ• 

yasa fiatl Üzerinden ziraat vekilliği
ne satmaya mecbur tutulmaktadırlar. 

Bu projenin hükümlerine aykm 
hareket edenlerden mahalli idare he
yetlerinin kararlarile yÜz liradan 500 
lira va kadar para cezası alınacaktır. 

Ziraat vekilliğince tayin edilen çe~ 
şidlerden başka pamuk çeşidlerini ve
ya karşılığını ekenlerden bu ceza a
lınmakla beraber alakalı fen memur
lannın verecekleri raporlar Üzerine 
idare hPyetleri kararile tarlalarında
ki pamuklar da masrafları kendileritll 
aid olmak Üzere hemen sökülecek ve 
vok edilecektir. 

Bu masraf sahibi tarafından veril
mezse ziraat vekiniği büdcesindetı ii
denecek ve tahsili emval kanununa 
.. ~,.,. t,.,...,":c: .. ,ı,.,..., "'''"'~""lct<T. 

..... ..... ıll!'ll .......... '!'1111~ ........... ~-·-... ,~?~·~""!'ııı----··~·--·----------...... ~ 

İç Mogolistanda 

l.ıt1i'ldil/ lmrel.-ı•ti ciddiye l>erızi_ym 

Pekin, 21 (A.A.) - iç Mogo
listan vaziyeti karanlık ise de is
tiklal hareketi pek ciddiye benze· 
mektedir. Çin kaynaklarından alı
nan haberlere göre bir yabancı 

devletin yardımına dayanan ge 
nerallar grupu istiklal ilan edile
ceğini bildiren bir telgraf gönde· 
receklerdir. 

Şahar' da çarpışmalar şimdilik 
durmuştur. 

tik'e hükümetin taziyetlerini bildir· 
mİ!tir. 

IJANl!UARKADA: • 
Kopenhag, 21 ( A.A.) - Danimaı-kcı 

kıralı, İngiltere kırahnın cenaze mera 

ıiminde hazır bulunacaktır. Sarayda ü~ 

hafta yas tutulması emredilmiştir . 

PO.LONrADA: 
Varşova, 21 (A.A.) - Kıral beşincı 

Corc'un ölümü gerek sryasal mahfiller -

de geı· ... k efkarı umumiyede derin bir acı 

uyandırmıştır . Bütün resmi kurumlar 

bayı·aklarını yarıya çelanişlerdir. Gaze -

te1eı·in hepsi teessürlerini bildirmektedir 

Bolivya - Paraguay 
anlaştılar 

Buenos - Aires, 21 (A.A.) - Bo

livya ile Paraguay arasındaki anlaf-" 

ma yarın, resmen imza edilecektir. 

Esirlerin mübadelesi, kati imza

dan otuz gün sonra başlıyacaktıı-. 

Bolivya ile Paraguay, silahla yap1-

lan topı·ak fütuhatının tanmmasırua 

dair olan 3 ağustos 1932 tarihli be-

yannameyi kabul ebnektedirler. 

ltilafname, iki memleket arasında 
diplmoatik münasebetlerin yeniden 
kurulması tarihini tesbit etmemektedir. 

Operatör B. Ömer Vasfi 
Kahireden döndü 

Kahirede toplanan milletler araa 

cerrahi kongresine memleketimizi 

temsilen iştirak etmek üzere geçen 

ayın 26 sında ehrimizden ayrılmış o

lan Ankara Numune hastanesi öpcra

törü B. Ömer Vasfi, \azifesini ta

mamlıyarak dun şehrjmize dönmıış

tür. Kendisi, kongrede ôrüşüle11 m~v 

zulat" hakkında hazn-ladığı bir rap;,· 

ru Sıhhat ve sosyal yardım bakan

lığına verecektir. 





SAYIFA 8 

\ nıa~) a helt~diye rei~ liğinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

1 - Am .. y.ı k.ıs ba nm ekktrık tesısatı Nafı.ı Vekaletinc.c 
proJesı ve artn ım i mucıbınce kapalı zarf usulıyle ek-

e konulm ı tuı. 

İ u t sı at santral bmasını; bır adet norm ıl 60 be:\ .;ır 
kmv tınde kondanselı lokorno ilı, bır ad t ı.ic safhalı 50 K. V. A. 

.ılternatcinı. Oç ahadan mi.ırı.:kkep tevzi tablosunu ve havaı ..ıl. 
ç tev ttur tev ıı cereyan s-.bekesıvle saır teferruatını ihtiva t 
m ·t d r 
.> - Bu llardan s..ıntrLıl bınasının kesif bedelı 3000, dor yuz dıre,..,111 
muh ımmen bedeli HiOO ve lokomobıl ile alternatör ve tevzi tabb.,u 
ve seb ke ve teferruatının ve bunların montajlnın kesif bedeli ua. 
hı 21015 lira olmak üzere tesısatın heyeti umumiyesının bedtlı 
kesfi 25615 liradan ibarettir. 

4 - Bu işe aıt evrak sunlardıı. 
A - Santral binasının sartnamesi. 
B - Lokomobilin fenni şartnamesi. 
C - Santral elektrık tesisatı fenni ~artnamesi. 
D - Şebekenin fenni sartnamesı. 
E - Ağaç direklerin fenni sannamesi ve hesabı. 
F - Esbabı mucibe raporu. 
G - Umumi keşif. 
H - Eksiltme şartnamesi. 
l - Mukavelename. 
J - Şebekenin haritası. sukutu tevettiır hesabı, pl.ınlar. pror:1. 

leı maktalar. 
5 - Arzu edenler bu evrakı Ama .. ya belediyesinde gorebılec k

lerı gibi 128 kurus bedel mukabılinde Ankarada posta kutusu O 
adrc.sinde elektrik muhendisi Bay Hasan Haletten alablirler. 

6 - Eksiltme ılanı 11.1-936 tarihinden itibaren 45 giın müd h:t. 
le olup eksiltme 24.2-936 tarihine miısadif pazartesi gunu saat !5 
de Amasyada bekdiye binasında yapıl~caktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek icin taliplerin keşıf ve muhamm n 
bedellerin <( 7.5 gu nisbetinde muvakkat teminat akçası yatırma! ırı 
veya 2490 numaralı artırma, eksiltme ve ıhale kanununun tarit tı 

dairesındc bir banka mektubu ve yahut saır teminat göstermeleı i. 
ve şimdiye kadar bu gibi işlcı i yaptıklarını ve bu husustakı fcnnı 
kabiliyetlerini gostenr ve kanunun tarıfine uygun vesaik ibraz<'~
Iemeleri ve bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa musaddak vekalet· 
name ve mukayyet bulundukları tıcaret oda veya mahkemesin•icn 
son tarıhli bir ve ika göstermeleri şarttır. 

8 - Teklif mektupları altıncı maddede yazılı saatten bir :;. ıat 
evvel belediye dairesine getirilerek makbuz mukabilinde beledıve 
reıslıgıne verılecektır. Posta ile gcinderilecck mektupların nihavet 
mezkür saate kadar gelmiş ve dış zarfının mi.ıhiir mumiyle k-:ırıa. 
tılmıs olması lazımdır. 

9 - İsbu tesısatın heyeti umumiyesi için verilecek teklif mek
tupları kabul olunacagı gibi bina ve direkler hariç olmak üz,.ıe 
21015 lira keşif bedeli olan lokomobıl, santral ve şeb<;ke tesisatı icin 
verilecek teklif mektupları da kabul edilir. 

10 - Teklif mektuplarının 2490 numaralı kanunun tarifatına 
tamamiyle uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. 1-164 

Hariciye Vekaletinden: 
Hariciye vekaletinde l l inci deı eceden mevcut münhal memu. 

riyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alınacaktır. 
Müsabaka ımtihanı 17 ı;ubat 936 pazartesi günü saat 10 da Hari

ciye vekaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştırak için, taliplerin memurin kanununun 4 üncü 
maddesindekilerden baska asagıda yazılı evsafı da haız olmaları 
13:.!:ımdır. 

Hukuk. Mülkiye. Ul\ımu Siyasiye, İktısadiye ve İctimaiye ve 
Fakülte derecesindeki yüksek ticaret mektepleri veya hariciye 
mesleği ile alakası bulunan mümasil yiıksck mekteplerden birinden 
mezun olmak: 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
1 - Hukuku medeniye, hukuku düvel, hukuku hususiyei dü

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

2 - Türkçe ve fransızcadan tahrir ve terceme. 
3 - Müsabakada üssü mizanı doldurmak sartiyle en fazla nu

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

sebebi rüçhandır. 

Taliplerin mektep şehadetnameleri, askerlik vesikaları, hüsnü 
hal ve sıhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya suretlerini 
istida ile 1.2.936 akşamına kadar vekalet zat işleri dairesi şefliğine 
tevdi eylemeleri ve 17.2.1936 pazartesi giınü Ankarada vekalette 
hazır bulunmaları ilan olunur. (110) 1-233 

.Jandarma ~t"'nel komutanlı~ı 

nkara ~atın a lma komİ"-''onnnflan 

- Fk--iltmeve girmek istiyenlerin teminat makbuzu veya ban. 
ka mektu,1'ariyle pazarlık saatında komisyona basvurmalan. 

(49) 1~123 

l 'ürk Hava Kuruınu 

BliYüK PIY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişivi 

zengin etmiştir. 

4. CÜ K~lDE l l ŞUBAT 1936 DADIR 

Büyiik ikı~amiye 35.000 

Aynca: 15.000. 12.000 10.000 liralık 

ikramiyelerle 20.0CO liralık bir 
mükafat vardır. 

ULUS 

()ı~du ~arhaylığıudau: 
OrJu Belediyesi elektrik santralı icin atın alınacak ve kesıf 

bedeli 'irmi bir bin Jıra olan 120 beygirlik 1..okomobil _ J cneratoı 
gurubık. transformatoı ısta yonu ve sebcke malzemesi 15 ikincı 
kanun 936 tarihınden itıbaren 45 gi.ın muddetle ve kapalı zarf usu. 
Jile ek ıltmeye konulmu tur. Eksiltme 28 şubat 936 tarihine raslı· 
yan cumJ gunu sac1t 16 da Oıdu Beledıyc dairesinde ve Bcledıyc: 
Enciımeni ônünde yapılaı..aktır. Muvakkat teminat 1575 liradır. 
1sttkliler bu ise muteallık evrakı Ordu belediyesinden parasız ala • 
bilirler. (88) 1-174 

1). 1). Yolları lfn1uın 

~ 1 iidiirl iifriine lı~n : 
... 

1 laydarpasa _ Pendik, Ankara ve İımiı banliyö trenlerinde me

ı ı I>.l> 35 numaralı esya nakliyat tarifesi, Haydarpaşa - Gebze 
kısmı ile lzmir'in Aydın hattı banliyosune de tesmil edilmiştir. 
ı.~azla t:ıfsiliit istasyonlardan alınabilir. (117) 1-24<> 

Kiralık Apartıman 
Ankaranın merkezi bir ye

ı inde altı daire, ayda 300 lira 
kira getirir ucuz fiat ve cok uygun 
tediye şartile satılacaktır. 
Hacıbayram caddcsı No: 1 

Hayri Kemal komisyon evi. 
ne baş vurmaları. 1-247 

Satılık Ev 
Cebt·cide iyi su çe mcsi ycılo 

nında 13 numaralı hane uygun 
bır bedel ile tezelrlen satılacak 
tır. İsteklılerin icinde oturanla 
ra vc:ya (1~51 telefon 
na rn• r r-ı t etfl"r' ri 1 

1
1 uııtıa ı wdt• ı .. ıuıılıul l.t 
\:t~ıııı \ nıidi!! i . :ılııı 

\ima Korni .. , oım 

ldaıeleri İstanbul Levazım /\ 
mirligine baglı Kıt'at icin 60 t 'n 
toz şeker 30 ikinci kanun ? .. b 

perşembe günü saat 15 de Tooha. 
nede satın alma komisyonunclcı 
kapalı zaıfla alınacaktır. T ıh 
min bedeli beher kilosu 2i kuıu~ 
25 santimdir. t lk teminatı l ~llı 
lira 25 kıırustur. ~artname v .. '1\J 

munesi komısvonda görülebilıı. 
İsteklilerin kamını vesikalaı ·le 
teklif mektuplarını ihale saatın. 
dan biı saat eve: Tophanede ~~· 
tın alma komisvonuna vermc.ıe 
ri. (374 ı (13!l) 1-14' 

i -~* .. ~~ ... ~~~._..: .. ;a;~...:•;a; .. ;a;~."~ 
~ 1 

\l i ll ı \l ııc labıa \ t· l.. a l t"lı ~ 

~Hlmalma Komi.,.~onu 

tliinları 

1 - Alınacak olan 43 
lem yüngcrs Dizel motör malze. 
mesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmu.,tur. 

ı - Hepsinin biçilen ederi 
7850 lira, ilk inanç parası 588 
lira 75 kuruştur. 

3 - 1halesi 9 3 936 paı.ar
tesi günü saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek 
iı.tiyen lerin her gün eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayıl ı ka
nunun 2.3, inci maddelerinde 
istenilen bilgelerile teminat 
ve teklif mektublarını ihale sa
atinden bir saat evvel M. M. V. 
satın alma komisyonuna verme-
leri. (136) 1-253 

BİL IT 
- 202 dıs ve 288 iç tayya· 

re lastigi kapalı zarfla eksilt
ml'ye konu !muştur. 

2 - Hepsinin biçiLn ederi 
13390 !ıra ve ilk ınanç parası 
1004 lira 85 kurustur . 

3 - İhalesi 9 3 936 pazartesi 
gunı.i saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesini •ôınıek is 
tiyenlerin her gün eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanun l 

2. 3, inci maddelerinde isteni
lc:n bılgelerile temınat ve teklif 
mektublarını ihale saatinden bi 
saat evvel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri .. 

(144) 1-259 

Kiralik Oda 
İki oda môbleli ve yahut môb 

!esiz apartımanda ecnebi ayle ve. 
riyor. Miiracaat posta kutusu: 

(173) 1-243 

l\ l(ibleli 
Kiralık Ev 

fi. \ ~ ~ \ HTL \ HI 
Beher 

ı :mo s 
4 15 5 
6 80 7 
8 30 kuru"tuı. 

Beheı 

200 
10( 

4C 

1 H, vır işlerine ve ven• 
çı .an kitaplara ai<l ilanl~rcfan 

'~ 15 trnzilat vaµılır. 
2 - Zcıvi ılan bed ileri mak. 

l)aima ~enç 
,Jainıa güzel 

K ANZUK 
Bal~amin kr~mi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve diinyanın her tarafınd? tak. 
dir kazanmış güzellik kremıdir. 
Cildinizin güzellik ve tazelijtini 
daima muhafaza eder. Balııamin 
kremi memleketimizin kibar me· 
bafilinde rağbet görmüş <" leli bit 
kremdir. Çilleri ve buru5ukları 
izale ederek tene fevkalade bir 
cazi''" lıahSl'(ıer. Ruhniıvaz ko-

kusu ile avrıca ~öhret kaz~nmış· 
tır. Balsamın kremi kativen kıı
rum:ız t'< ninizin latif tauliği. 
ni. ril<liııizin ca?:iıı taravetini an. 
cak krem Ralsamin ile me·;dana 
cık:ırabilırsiniz. Bir rlefa Balsa. 
min kullan n baska krem kulla
namaz Taııılmıs itriyat mağaza. 
!arı ile 'ııiviik ecza ev\erin<le bu. 
hınıu 

İs arıyor 
J'arıstcn mezun biı türk in

sa:":ıt ve nafıa mühendisi, yapı 
v~va bayındırlık işlerile meşgul 
oı~n müesseselerde vazife arıyor. 
Frar "'iZ, alman ve İngiliz lisan· 
'arına vakıftır. Referanslat"ı var. 
dıı. 

Adres: A. S. Posta kutusu 249 
.\ nk:ıı:ı 

1 

22 SONKANUN 1936 ÇARŞAMBA 

il ı r ı !kH11umııı -<r ~'~ 

-~~ 
o 1 ur. 

1 afıa Bakanlığından: 

-

1 - Nat ıa şirket ve müesseselerı umum miıduı li.ıgi.ı fen heyett 
kadrosunda münhal bulunan 200 ile 300 lira aylık i.ıcretli vazifele· 
re elektrik veya elektrik ve makine mühendisleri alınacaktır. 

İsteklilerin a~agıdaki vesikalarla birlikte sôziigeçen umum 
müdürlüğe müracaatları ilan olunur. 

a) Askerliğini bitirmiş veya ihtiyat sınıfına nakledilmiş oL 
duğuna dair vesika. 

b) Diploma ve 1035 No. lu kanun mucibince alınmış miıhendis 
ruhsatnameleri asıllarının veya tasdikli suretlerile ihtisas vesika-
larr,. 

c) Huviyet cüzdanile hüsnuhal varakası (121) 1-250 

~1aliye Vekaletinden: 
- 1500 kilo cidde malı parça halinde zamkıarabi kapalı 7.arf 

usulile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti 1800 liradır. İsteklilerin 135 liralık 

muvakkat teminat mektupları ile birlikte 7.2.1936 tarihine müsa
dif cuma günü saat 15 de Maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğünde 
mütesekkil komisyona müracaat etmeleri. Buna aid şartname mer. 
kezde kırtasiye müdürlüğünden, 1stanbulda Dolmabahçc kırtasi. 
ye deposundan alınabilir. ( 126) t-251 

Ankara beledi yereisliğinden: 
1 - 45x30 ebadında 119 adet cadde levhası açık eksiltmeye kon

mu.,tur. Muhammen bedeli 892.50 liradır. 
2 - Eksiltme 10.1.1936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

ı 1 ôr yazı işleri direktörlüğü odasında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 67 liradır. 
A - Şartnamesini görmek ve fazla malümat almak için beledi

Y! vazı işleri direktörlüğiine miiracaat edilecektir. ( 145) l-260 

Daktilo alınacaktır 
Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından 
Ankara merkezimiz için gayet iyi stenografi ve daktilografi 

bilir bir steno daktilo alınacaktır. Taliplerin kanunusani 936 aonu
n:: kadar bizzat veya tahriren umum müdürlüğe veya İstanbul ŞU· 
l emiıe müracaatları. 1-256 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekalet i: 

Merkez H1f7.1ssıhha Müessesesi 
satın alma komi.. vonu rei -
lij!ind~n: 
Kapalı zarf ı1~ulile ek~i'tme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 7400 lira tahmin bedelli 37 adet At 
2 - Eksiltme 5-2-1936 carsamba giinii saat (11) de Merkez Hıf .. 

zıssıhha müessesesinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf ıısuliyle yapılacaktır. 
4 - İlk teminat miktarı (555. _)lira olup hudut ve Sahiller Sıh

hat Umum Müdürlüğü veznesine yatırılmış olacaktır. 
5 - Zarflar ihale saatından bir saat evvel komisyon reisliğine 

verilmiş olacaktır. 

6 - Taliplerin 2490 sayılı kııırnnun istedigi evrakı göstermelen 
Jazımdır. ( 111) 1-222 

!\skeri ı~.,abrikahtr 

reisliğinden: 

. 'İ~orta . ·aııdığı 

Askeri fabrikalar sigorta sandığı eczanesi ıçın senelık ecza ve 
l..ıat 1936 gününe kadar sigorta muhasebeciliğinden almaları. Ve ck
!'Htme için 3 subat 1936 pazartesi günü lllaat 14 de müracaat oluna. 
ra~ı ,']08) 1-206 Yenişehircle Ertiırk sokagm. 

da 9 No. lu yatak. yemek odala· 
rı, salon, v.s. Miiracaat içindeki-

1-219 

1 lmtiyaı. sahibi ve Ba~nu \ r J SİNEMALAR 1 
hırriri Falih Rıfkı ATAY• YENi 
l'mumi neşriyatı ld.ıre eden \ -------.ı 
Vazı İşltı. Muduı U N.n ıhi Her a<esin beğendiği ve sevdiği bir 

öAYUAR J film 
Çankırı caddesi civamıd• CENNETTE HIRSIZ 

~enel arzu üzerine Cennette Hsrlrv ıs Bawrıe•ind• bes tnıış· 1;
1 

sız filminin devamı müddetince 
!_rı.r. _ ---_ yalnız 4.45 seanslarında ŞEN DUL 

.,rösteritecektir. 

8U GUN Bü LJ~cr. (KULba 
Jnsan hayalinin kavrayabılecegi 
ve sözle tasviri imkansız büyük 

şaheser 

Dantenin Cehennemi 
Fransızca sözlü harikülade bir film 


