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ON YEDiNCi YIL. NO: 5205 Adımız, andımı dır 

Sekizinui Edvardın cülôsu resmen ilan edildi 

Kıral Corcun cenaze alayında bulunacak heyetimiz 
dün gitti -Cenaze alayı ayın yirmi sekizincfe yapılacak 

KON EV VE 

O -0ÇLER KOMiTE .. 1 
iyi çanı fidanı var' 

Kırat 8efincİ Corc'an ayın Jİrmİ 
aekizinde yapılm.. karari&fbnlan 
ceaau töreniacle hiikiiıaetlmisi tem· 
ail e4ecek olan 1'eyet azuı karal'laı· -......-. 

Dit itim INık.aıaums Dr. T. Rüıtü A-
l'U.C•e.,..ı•• Londra1a aidecek ve 
..,.. hatkanlrk edecektir. Heyetin 

ih,fliuaaı: 
Lo.clra bü~ elçisi 88. Fetlai Ok· 

rv, Lmut•J' _..,atkuu ve G. Aatep 
...... Nm"i <:onks, WriDci .... mii
fettili Orseaeral F....,_ Alta,F, i· 
,...._ ...._.. k4ıaautanı ............ 

t& lüabnfliı eteniz müstetan al· 
~ Said Halmaa. hava müsteprı 
,....._,. Celal, cmnur bqkanlıjı l>af
F!&•.-i Celal Onerclir. 

Iİeyet dün a)qam Aakaraclan •Y· 
rrı... olup yarm alqaaı lataahulclan 
.... ,.. laareket edecek, •Pi 26 
~ pazar günü .. at 17.20 de Lon
bda halunacaktır. 

Cenevre, 22 
~A.) -Ana· 
.ıu ajammın 
~ı muhahi· 
l'llltlen: 

gerek bizzat 'f&)ıema ,.amma aal!Jimi· 
yetle ittirak ederim. 

Miiteveffama habl'UDU taziz e
derken. gerek bütün diiaya üzerinde 
mılyonlatca tebaama hükiimclan. ••• 
rek milletler aiJeaiaia aaüıntac b~lr 
devletl.U.ia reiai .tatiyle bütün hü
kümclarbiı de~ en ~k bir 
viedaa UCtri ile yapbll vazifelerde 

"< Soncı 6. anca .aylada) 

Habe~ ve ·Danzig 
işlerini konu tu 

Cenevre, 22 (A.A.) - On üçl•r ko
mitesi dün ... t 11 ele toplanıp 19.15 

de daiılmqbr. Bu toplantıya lapanra 
delegesi B. Madariap batkanlrk et· 
miftir. 

Komite. İtalyan • babet davaunnı 
buaünlırii durwilana dair kon,seyp lnuı 

bit ........... ~--
Bu ra ..... eacimle fimclild •aİ· 

(Sonu 3. iinei «rylaitlıı) 

~ır kabinesi istifa etti 

ngilte il anla ~ahilme için b. 
t meı-küz kabinesi kurula•·ak 

Dil Yazıları 

•çtn 

.. ., 

• nme 

Plcli ... 

( S) (6) 

....... d .,. 



2. ~ONI - :sıw c z:a 

lE bi.yut 
rcıte 

fi ·ir iil rrıirı·n 
ler ·ne duir 

1 iç HABERL 
E.. bıyat ~ likir ôlemin intisab 

mın.d:ı ıdiy nl r arasında, muvaflakı

JHI~ ::Jiğe ugramak, her zaman aynı 
t el rı dogurmaz. Bırçok heue • 

Jı.nrlar vardır ki, butün kuvvet ve ıyı 

yetleriyle çalıştıkları bir tecrube 
.il IJr nden onra, gayretlf!!rinin et-
1alta hıç bır akıs uyandırmadıgını 

I ketlerek hendi degersi:z.liklerine 
I kmeder v ıktıdarlarının ustunde 
ı.ılan bır sahada boşuna ter dökme
.dense, daha ellerınden gelen bır ışlc 

TG§mayı tercih ederler. Bunlar sag· 
ıduyu ıahibı olan "loyal" in anlardır. 

Gene bunlar gibi büyük umudlar 
e geniı hayallerle işe başlıyarak O)· 

nı muvaflakıyetsizlı'k aşılmaz duva
nyle ltarfılatmıf diğer bir kısım in
umlar da vardır ki, deha ve iktidarla
ırının hudud.suzluğuna peşin bir hü-

- mle İnanmıf oldukları için, gani
ıaetlf!!rİ diye arkalarında bir muvaffa
lıyetai::ı.lik silsilesini sürükliyerek, hiç 

l>ir İfe yaramadıkları, yaramıyacakla
n sahada, sonuna kadar devam et
mekte İnad ve ıarar ederler. Her yenı 
muvaffakıyetaiıdik bunların üzuin
lle, dinme:r. hırs ve garederini fahlan
"•ran bir kamçı le iri yal)(tr, ve 
44rGti" liklerinin bütün mesuliyeti an
ealı yükselenlere aidmiı gibi nihayet 
1Auuallakıyctin düşmanı olurlar 

Her baı vurduhça önlerinde kapalı 
uldulıları muvaffakıyet kapılarını, 

6a.en, birer Don Kifot tavrıyla ~or

J..malı emelin«" duıerler. Ve bir aine
ii ~rinJen kımıldatamıyacak olan 
lııuv~derini, lıalalarının içinde lafı· 

.lıklorı dev aynOM onlara, devlerle bo
imfObhilecek bir heybette gö.terir. 

Y~lorını bir edebi mecmuaycı bi-
l. laabul ettiremiyen nice edebiyat 
lwJaramaniarı 11örüraünü:z; ki, içlerin
Je biril.mi olan hıncı dindirmek için, 

Jıli. wran Türk dil unsurla.nnın di
ıııdeki kullamlı,larm1 gözden 

Wt:Çtrelim: 

1. - ()(; 

[ ~ . i ğ ( ı:, k. - lı) ] 
Su ana kökün "zeka" anlamını 

it :msil ettiğini tiırlü Türk lehçele
ır..del.i 'u özlerden anlıyoruz: 

l. Üğ Akıl, hatıra, zihin; 
il. Ağın Hatıra getirmek, 

anm k, birini diışünmek. 
Jll. Ah Saymak, okumak. 
iV. Ôğ Zeka. 

V. Ok Akıl, zeka. 
VI. Ôh Akıl, fikir. 
Vll. Ôğ Akıl, fehim, hahra, 

z.ihin, şuur, iz'an, idrak. 
Vlll. Ok Akıl. 

IX. Ôge Akil. 
X. Uğuk Akıl 
Xl. O~ ( lenmek) - Akıllan

mak. 
Xll. Ok ( lenmek) Duşün 

mek, tefekkür etmek, ken
dine gelmek. 

ıt.lll. Ok < lük) Akil. 
ı-ıv. Oy ["ay'' v ''uy'' şekilleri de 

Yardır J Akıl, z.ihin, ze-

J. Büyük Türk Lugati "O -
ınanlı lehçesi": Uygurika; 
Hurşit ve Ferahşat; Felek
namei Gülşehri; Yunus Em 
r divanı; Ahmet Haramı 

hikayesi. 
11. Pckarski, Yakut dili Jugaıi. 

JJI. ,, 
ıv. Buyük Türk Lugaıi "O -

manll Jehçe .. i": Uygur en
deksi. 

V. Büyük Türk Lıigati "Uy
gur lehçesi": lstanbuldaki 
Uygurca kuran tercüme~i. 

V 1. Divanü Lfıgaı-it-Türk. 
Vll. Radlol "O man/J ve Uygur 

lehçeleri"; Türk dili liıgati: 
lbniimühenna /Ugati. 

Ylll. Divanü Liigat-it-Türk. 
JX. ,. .., ,, ·" 
X. Radlol, iV .. "Uygur lehçtsİ. 

XI. Dn anü Lfıgat-it Türk 
Jlll. Radlof, /. "Uygur lehçe i". 

Xlll. 1 " 
:xıv. 1. 'Uygur. Çağatay. 

Teleüt, Şor, Lebet. Kırgız. 
Kazalurgız. Küerik Jebi;e
laı". 

bogaz.lurından ayırdıkları para ile bir 
kıtab neşrederek • bu her amatöre ez. 
çık olan tek yoldur • bütun edebiyat 
veya fikir şohretlerinı, bir hamlede 
yere sereceklerinden bahsederler. 
Bunlardan çocu, fiil haline bile gele
miyecek olan bu neviden ha)cıllerle 
be l nırler. 

Nıce mecmua ahibleri gorur uniız. 

kr sahıblerinden ız.ın almak zahmeti
ne bıle girmeden topladıkları neşre
dilmiş yaz.ılarla doldurulan ve miz.a. ı 
paıma kadar kopye olan mecmuaları, 

ağır aksak çıkış temposuna ra ·men, 
yığıldıgı ambarın tavanını da atacak 
bir hacme varırıca, dar sayrfaların111 
çerff!!Vesini aşamıyan kısık esleriyle 
haykırıp ciddilik, inti:r.am ·v tevazuu 
kendilerine prensip edinmiş meslek
daşlannın uzf!!rine ~al:>alarını ırrata

rak onlara, akıllannca ders vermeye 
kalkışırlar. 

Şarlatanlık, biz.de, ne ya:r.ık ki, 
garb ôleminden çok daha faz.la ükse 
yapar. Buna sebeb, biraz. da dediko
du çerçerıesine giren her eye karşı • 
alakamız.ın faz.lalığıdır. Bununla be
raber, bu neviden ihtiyar kı:r. buhran
ları, İçindf! aleıılendikleri İnsanları, 

eninde sonunda, büyük, derin, kor

kunç kayıtsız.lığın uçurumuna dü · 
mekten kurtaramaz. Gündelik peren
depaxlıklarının etrafta uyandıracagı 
fa{frınlık ve tecesrosle kendilerim! de

vamlı bir fÖhret yaptıklarına ı.ıe bü. 
tün değerleri birer cevix kabuğu gibi 
ayakları altında e:ıuliklerine İnanan

lar, biraz. da kütüphanelerde sarar
mıı yaprakları çu>İrşeler hiç de fay
dası" olma". Orada, lıendilerininkine 
benxiyen karakter ııe mac~raların da
ima nasıl bir akıbetle nf!!tİcelendiğini 
görebilirlerdi. 

Ya'4'r NABi 

ki, hatıra., fikir, enditc, 
hayal. 

Bütün bu örnekler açıkça gö te· 
riyor ki Türk dilinde (Üg) kökü 
ve hunun vokal ve-c:konson degİ§
meleriyle aldığı şekiller doğrudan 
doğruya '':zeka" anlamına gelmek
tedir. 

iL - Oct T 
[t i iitJ 

Ana köke yapıcılık, yaptırıcılık, 
yapılmış olmaklık anlamlariyle 
yapışarak, ana anlamı kendinde 
tecessüm ve tecelli ettiren (. t 
"d'') ekinin katılmasiyle kurulan 
hu (Üğüt) sözüyle benzerlerinin 
anlamları, zekanın faaliyetlerin-
den biri., yani nasihat ve tavsiye
dir. Na. ihat ve tavsiye daha yük-

k ve başkası üzerinde müessir 
olabilen bir zekanın verimlerin 
~endir. 

O ğüt, öğiit, öküt şekilJerinın 
hepsi. de Türkçede "tavsiye, meş
\ er.et. nasihat'' nnlamlarınadır [1 J. 

Ana kök kaynaşarak husule ge
len "Üt" ekli.nin ses değişmele
riyle şu manaları vardır: 

/. Ut, Utu Fikir. 
il. Udum Maharet. 
lif. Udun istidat, hiiner. 
iV. Ot Huş. pent. 
V. Eteke, etike Muallim, mü-

rebbi. 

Göriilüyor ki zeka ve ondan çı
kan manalar "Üğ" ve benzerlerin
de olduğu gibi, "üt" ve benz rle
rinde de kendini göstermektedir. 

Yalnız ana kökün vokali düşe
rek teşekkül eden: ••Güt'' ozu 
"Güt mek'' şeklinde ''rayetmek, 
sevketmek. takip etmek, riayet et
mek, tahayyül lmek. tasavvur et-

[ıJ Radlof, 1. "O manil, Çaga
tay. Uygur, Kırgız lehçeleri''. 

1. Büyük Türk /(ıgati "Uygur 
lehçe i''. 

11. Karayim metinleri:. Gazi
antep dili. 

ISTANBUL TELEFONLAR/ 

Vapurculuk şirketi 
feshedildi 

f stanbul, 22 Vapurculuk şirke-
ti umumi heyeti bugün toplandı. Şir
kctın feshine, vapurlarının deniz. yol
ları idaresine satılmasına karar verdi 

' bir tasfiye hey ti ı;eçti. Şirket açık
ta kalacak memur! rına bırer maa, 
ıkramiy verecektir. 

İstanbul ticaret odasının 
bir karan 

lstanbul, 22 - lstanbul ticaret ve 
sanayi odası meclisi bugünkü toplan
tısında komisyoncuların müstahsile 
para odünç verdikleri t kdirdc mÜs· 
tahsil malı mukabilinde de pnra ödünç 
alnbileceklt-rine karar verdi ''e M!ya

hat izni almak İsteven dokux tacirin 
talebini reddetti. 

Nakliye tarif el eri 
ucuzlıyacak 

lstanbul, 22 Ba.)ındırlıl< bakan-
lığından aldıkları emir Ü:.cerine imtİ· 

yazlı 'lit:ya de,•lete aid bütün nakli
yat şirketleri eşya nakliyat tarifeleri
ni asgari hadde indirmek için tetki"
ler yapmaktadırlar. 

lstanbul, 22 - Hicaza gitmek ü
:.ıere Çin Türkistanından lstanbuJa 
130 kifilik bir hacı kafil~i geldi. Bir
kaç güne kadar Ode~adan da 180 ki
şililı. ikinci bir kafile gf'!lece~i ~yleni
yor. 

llava l~uvvPtlerine 

ra rd 1 nı '(_. l",!!isi 
'-

hak l~1 n da 
Maliye Vekaletinin yeni 

bir tamimi 
Ba:ı.ı mal sandıkları hava kuv

vetlerine yardım vergisi kanunu
nun tatbiki dolayisiyle hem kanun 
hükümlerini ve hemde daha evvel 
teahhüd edilen aza aidatını kes
mekte oldukları anlaşıldığından 
Finans Bakanlıgı alakalılara dün 
telgrafla bir tamim yapmıştır. Ba
kanlık bu tamimde: 

·'Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi kanunu ile alınan 'ergımn 

935 büdçesinin numarasız bir f as
lına irad kaydedilmesini bu vergi
yi vaktinde yatırını) anlardan a

lınacak yiiı.de on zam cezalarının 

da 41 inci faslın ikinci madflesine 
irad kaydedileceğini, kanunun neş
rinden evvel manşlarrndan yüzde 
iki kesilmc~ini teahhüd edenlerden 
J kanunu saniden itibaren evvelce 
teahhüd edilen yüzde iki üye ai
datın ke ilmemesi lazım yeldiğini ' 
bildirmektedir. 

Zabitlt·riıı açıktn !!t• -

l·İ ·di lt•ri ınijddt:.tl :.r , 
Zabitler ve askeri memurların 

kadro sebebile açtkta geçirdikleri 
müddetin fiili hizmetten sayılıb 
sayılma)acagınm tefsir yoluyle ta
yinini hükümet Kamutaydan iste
miştir. Meseleyi tetkik eden budçe 
encümeni bu müddetin tekaüd he
sabında fiili' hizmet sayılması la
zım geleceğine ve meselenin tefsi
rine mahal olmadığına karar v r 
mi~tir. 

mek' manalarına gehr (2]. 
Bühin bu manalarda zekanın 

faaliyeti, te!'İri ve hakimiyeti mef
humları besbellidir [3]. 

1. N. DiLMEN 

lll. Türk dili liıgati: Derleme. 
iV. Radlof, J. 'Uygur lehçe i" · 

tlygur endeksi. 
V . Pavet dt Courteille: Şark 

/e-hceleri liigati. 

12) Kamu.su Türki. l' t•rhe11kna
mei Sadi; Camı-ül-hikayaı: Hur

, ş.it VIJ Fera/Jş;ı,_t.; v. . 
( 3] Bu analizin alt tarafı yarm- i 

Jn sayırmuladır. 

. 
pıoJe Pamuğu ıslah ve nebatlan koruma kanun 

.. • 
ll Ull l{amuta)r 

Kamula) dun B. Tc,.fik Fikret Sı -
la) 'ı n r iıliğınd toplnnmıttır Boş 5-nY 

la" lıklarn seçilen B. 1 brahim Talı Öngo 
ı:-en, C neral Perte' Demirhan, Bayan 
Hatıce Öz.,.unel B. S İm Ali Dilemr v 
B Raif Dınç'ın seçim mazbataları oku • 
narnk kabul ecıildi 'ile yeni m busl. rımı:ı 
alkışlar arasında yemin ettiler. 

!:f.)5 vılı muvazcncı uınumiy kanunu· 

nun 5 ınci maddesine bağlı O c heline 
eklenecek kadro, hnrıla umum mudur 

ıu~u l!1J5 ) ılı biıdcesınde 11 920 hrohk. 
mıııı mudaına H~kaleti 935 yılı ha"n biıd 
ccı>ıno-. ı ... J.014 ııraıık, şurnyı d 

büdc.:esinde 500 liralık, z.inınt 'ekalctı 

budcesindı .il.60ıl hralık ıuunaluıL 

pılım;sı 'c 935 mali yılı mm.•azenei umu 

rnıyc kanununa bc"lglı ( L) cedvelind 
scrDest bırakılacak ogrelmen kndrosu, 

gumruk 'H İnhı:mrlnr "ekiıleti budccsin
de 36.170 liralık mun.ak le yapılması 

ha.kkında\ıJ kanun projeleriyle Kamutay 
935 büdc sıne 4000 liralık tahsısat ko -
nulma51 hakkında idare heyetinin tek -
lifi okunarak kabul edilmiştir. Ara:Li. · 
acel tahriri hakkındaki kanun projeıi 

tev;Ü tarihind n 24 5<\Dt geçmediğinde11 

görüşülı:neıi g ri bırakılmış ve nebat 
rı hastalık v :ı.ararlı böceklerden konı

ma hakkındaki kanun proj sinin •örü 
şülm sine ba,larunıştır. 

Memleket girec~k nebatlar "e fidan-
larda aranaczk olan menşe hadctna • 
m 111.uı. n şdcııd~ 'lif! n relerden 
cağı hakkındaki suale cevaben Zinıllt 
kili B. Muhliıı Erkmen; hükümetin bu 
projeyi batlıca dört ehemiyetli gayenin 
gerçckleşmcai için hazırladıgını, mem-

1 ketin yabancı yerlerden ve -urd dışın· 
dan gelecek nebat hastalıklarından 'ile 

böcekle.rden korunmasının eheıniy •' 
\'C başlı başına bir da, a olduğunu, ' 
filetten m<."llılekct dwnomisinin bii 

zararlar gorduğunu, bunun birçok mi 

&alleri olduğunu, Adanadaki Suna hnşe 
resinin yaptığı kötülüklerin henüz ur 
tulmadığıru, eğer vaktinde 'e radik 
larak Oi;yoipis ile suaşılmamış obaydı, 
meml ketin büyük bir ıerv ti olan R 
a dut ·!'açlarını ve Bursa ipekçiliğin' 

knybetmt>k (clilkctİ) le k rşı karşı> 

laca"'ımıxı, btınd n dolayı gelen n hatla
rın butün hast lıklardan snlim olduğu 
n dnır \•esıka araınaını:nn bir zaruret 
v ihtİ.)RÇ olduğunu, men ş .a 

meıı veren müesscae \1 c kurumlann 'c 
1 ıletçc malüm bulundııgunu H bu 

denin ınrf hastalı1.'1n e böceklerin mem· 
lek t iç.ine girm sini onlemek için konul 
duğunu soylcdi . 

Vekil, dordüncu madd okunur-
k n, kontrol 'ile tcmizlem istaıı:> onu 

varken niçin hastalıklı n batlıırın ge

ri gonderil cegi hakkındaki su le ce
vab olarak temizleme '«-: ltontrol is.

tas, onlarının hastalıgın yayılmasına 

mani olmak ıçın kuruldu una, bazı 

haatnlıkların tedavi il geçmesi müm

kiın olmadıgın<lnn bunların iade inin 

~art oldugunu, menşe § hndetnnmele
rini fennı ve . ıhi mÜe!lse elerin ver

diğini, dunyanın her t rafında bu gi
bi tedbirlere baş vuruldugunu, zalen 

bu kanunun htikumlerinin diğer mem-

leketlerde tatbik edılen esaslardan a· 

lındıgını, me la Mısır hükümetinin 
bile kendi aldığı tedbirlere mun:.cam 

olarak bizden nıcnşe ~ehadetnamesi 

istediğıni bu tedbirlerin eksik alına

bilecek birisinin, 'liC~ a bir ihmalin 
memleket ekonomisini b. ltalayac.ık 
bir vaziyet doğurabilc<:eğin! İzah etti. 

Nebatın gümrükl rdeki muayene

sinde hnstnlıklı otduc;u anla§ılırsa 

masrafı s hibin aid olarak imha edi
leceği hakkındaki madde goriişüliır

ken, İnthn maıı;rafının ba:1 •n gelen 
nebatın bedeli kadar tutabilmesi ve 
hastalığın yolda ~eya gelrlikı n onra 
alınabilmi§ bulunma ı ihtimalleri do

layısiylc B. Mazhar Müfid bu masra
fın m, l bahibine y1ikletifm sinin doğ

ru olamıvac;ngını sOlledi. B. Ahmed 
İhsan mr.nş ehad Mamel rının gum

rük idarelerince t tkik edilırken ;_ İ· 
c.e ~akdmam. wmn 

rdirmelt ibi bır ' ıyet do~w-abi

l4~ w i l:!Hitııleaunda v.ulundu. 

pılma ı için m dde ncüm n 
edildi. 

meni adına ce,;ab v ren 8. Y ar 
2ey (Maniaa) bu baatalıklarm ar :ı -

nın malum bulundutunQ, boceğin ne: 
bat Üzerinde gorülecegini, ko lun 
ounu zaten haber "t:rdiğinı, ) in • 
yeniden konan bu hükümle bu v 7 • 

yetin kanunlaştınldığını &Öyledi. 

Ma.dıar Müfid Knnsu {Denizli) - liı 

madde çok naır.aridir Bazı hıutahld • 
vardır ki, ancak mikro kopla anlaşılu 

Bunu köylü nereden bil~ektir? Ko lü . 
nün bilmedigi, tanımadıgı, göremedig 
hastalıklıtn haber 'ermiyor dive n.-u ı 
ceza alalrm? 

Ya • r Ozey (Manisa) Ha t. h 
olwn, böcek olsun tesirini dogr.ıd r: 

doğruya yaptığı zararla gösterir. O 2 • 

man tı.bii mikroskop me' ruu bahiıı de • 

ğildir. 1 şte böyle tesirini ve 'arlıi;ır. 
gösteren hastnlıklnr için mecburi. e 
kaydı konulmuştur. 

Bundan ıonra 15 inci maddeye k dar 
okundu "e kabul edildi. B Ahmed lh t 

Tokgöz (Ordu) maddelerin gayri umr. 
oldugunu meseli. bir vaziyeti (ilgilil rt 

bildirir) denilirken nasıl "e ne ~elüldt 
bildirileceğinin tasrih edilınedigini ko . 

nan hükumlerin hepsinin vekalet mernu~ 
lan lehine olduğunu söyledi. 

Bakan, bu kanunun tatbiknta İçın dt 
tabiatiyle bir talimatname ha:ı.ırlanaca
ğını. onda tali der~edeki hükümler·n 
bulunnca,"lnı ve köyli.ilcrin HlZİyctl dr
haberdar olabilmc;i için lazımgc 1en bu· 
tün tedbirlere başvurulacağını "'-'YI d~ 

B. Ahml"d Ihsan Tokgöz, prOJtnır.ı 

23 Üncü maddesinin (C) hkra.sınr k 

hatsalıkla mücadele malzeme inı ta,ı 

mnktan İstinkiıf eden u>:ya taşıma), gc 

ciktfren hususı nakil vasıtalan ı;ahib ,, 
Ja kanuni müme sili ri hakkında lto 
nulan ce;c.aların, nrabasiyle bu malzeme
yi taşıınadıgı iddia edilen bır kol )uyu & 
cezaya çarptırnbiJece ini, "e bu ınad -

denin bir memurun uiniyetiyl tatb 
katta haksızlrklnr doğur bilecegini o 
lcdi. 

Adliye encümeni mazbata muhar· 
riri B. Salah ) ar ı (Kocaeli) bu huL.. 

mun 12 ınci mndd d ki nakil m cbu 
ri ·etine rral t et111İl enler hakkrDd 
konuldugunu, yokım me~ela tekerle 
kırılan arabacıdnn ceza ahnmasınu. 

tabir ro 7.Uttb hs olmıy cagını so. it 
dı. 

Reis, proJenin orüşülm ~nin ur 
nunu, encümene verilmit olan 14 ur.
cü maduesının elmesin brraktı. 

Bund n sonra p muk kanununw
görüşülmesine başlandı. Su sı :ueu 

pamuk cin lerimiz, haz.ırlanmış. tZIJ'· 

lalarrn tohumsuz bıı·akılmama ı hak· 
kındaki temenniler ziraat 'ekili c ~ 

verdi 'e klevland cinsi pamu um -

2un Kay&erİ fabrıkamızda kullanıl~
masının r.eb bini, bu pamuk cinı.İmı· 

zin lehine ve yüksek ıısıflarına bır 

misal olduğunu; ni~beten kalın be 
~apan Kays ri kombinaır.rndan dıı.h 

ince iş yapacak olan fabrikalarım 

bulundu •unu, kle, landı onların ıstı • 

lak edeceğini; pamuk ekmek istİ\ 

çiftçilere tohum bulmak İçın tedbır

ler alındıgını, bo,. ) r bırakılmı) 

ğını, su :iva e.tinin hükümetin u2~ı-İn· 
de durdu wu bir iş oldu· unu ~ bu 
şin pamuk ı.İyaseti Üzcrind ki bu) uk

tesirinin bilindi ini soyledi. 
Bund n şonra m ddel rın muz 

resine geçiler l< maddeler ul 
Ji v.- 7 İn<:İ maddedt cez lar n 
nınin id l"4'! h yetl rı JP.n ııl.r:ı• 

mıııhlccm ı~nne verlln e$İ halc?ıı 
8 Ra ~ • J\rad ninn tadil tıılc- n 
La.ıl u',ldi 

f. ı.n.u :r ) l!J'!"TT! f <: s:>t ~c: • 
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iTAL YAN - HABEŞ HARBi 

General Grazianinin taarruzu durdu -
Ras Destaya yardım gönderildi - Ras 

Desta~ın kardeşi öldürülmüş 

o..;.li•lıi ,.,,,,. rrtiitltJ•.., topltua""-8 lliri 

Loadra 22 (/l.A.) - Genen! Gra 
-.Wain ~Maki taarruzu timdi dur· 
-,tur. Maaımfih italyan ileri kolları ile 
a.. D .. ta ordueunun çekilitini koruyan 
....... muharibleri aruında bazı çarpıt· 
aaalar olmaktadır. Ras Desta yardımcı 
lmnetler almaya bqlamııtır. Bunların 
İll ınüfrezeleri Desta orduauna gelmi, 
1ııulunuyor. Gönderilen yardımcı kuv 
nıtin 30 ile 60 bin arasında olduğu 14 • 

Dlhnaktadır. 
yeni habeı seferberlik emırnamesi . 

9'İn Ras Desta'nın uğradığı bozguna heı 
halde yabancı olmasa gerektir. Habeş 
..._mlarınm kanaabna göre, bazı ya • 
'--ıcı mahfiller, general Graziani'nin ge 
ç-. haftaki muzafferiyetini istismar et 
1Delı •zere çabucak ikinci bir taarruz:ı 

Iİritlneainden kayplanmaktadırlar · 
Y-.iden ıilih altına alınanların bü • 

rik bir k111mmn Raa Nasibu'nun ordu· 
--. lcuvvetlendirmeie •önderilecekle 
"- IDUbakkak olarak bakılmaktadır. 

N .. bu ordun iki aydanberi 
midafu kabiliyeti boyum artınJ 
... olan mevzilerde yer alrnıt 
.........._tadır Bununla beraber Rat 
De.ta ordunnda açılan botluklar. 
.. doldurmak liznndır. Çünkü bu ordu 
llUa IOn muharebede verdiği kayıplar 
... J.aıka bir kmm sönüllü muharibler 
....... bombardımanlardan Ye bele mo 
ti-. ailihların atetlerinden sonra çeki 
..... köylerine ptmitlerdir. 

Adisababa'da yarı resmi mahfillea 
YeQi seferberlik emrinin üç yüz bin kiti 
tea.in edeceğini sanmaktadır. 

Tisre'de ıki ordu temuı muhafazı1 
ediyorsa da ehemiyetli bir hareket yok· 
'-ar. 

Raa 1Je11ımun kurueıi ölnuiı 
Roma, 22 (A.A.) - Somali' dm ıe 

'- laaberlere ıöre Dolo muharebesi et· 
-....ı. Ru Desta 'mn kardesi, habqle • 
ria IRÜmtaz bir müfrezeaine kumandr 
....._te olduiu -r ıırada ölmüttür. Olü
ai, kendiıini aon dakikaya kadar mücb
r... etnüı olan öteki babet mubariw.i 
llİa alilerinin hulunclaia IJİr kalede hu· 
1--.ttıur. Bu kale, mitral:röder tanfm 
d",, korunmakta idi. 

.. 

hal anJar, deniz seriyesinia iastünde 
y ·ı 1 . 1500 metre bir bölseye kadar a er ema, 

lerdir. 

Habeıler cenupl<l birC1:. 
gerilemifler 

Adisababa, 22 (A.A.J - Hükümet 
italyanların cenub cepbesi~de il_erle .i 
oldukları hakkındaki haben teyıd ede 
malümat alınmasına imkan olmadııı- ' 
bildirmektedir. Bununla beraber yar. 
resmı mahfgiller. Ras Destanın askeri 
r1nin mevzilerini kuvvetlendirmek u~ 
re bir az gerilemiş olduklannı kabu. e 
mektedir. 1 talyan uçaklarının Neghetl 
yi her ıün boyuna bombar~unan etm k 
te oldukları bildirilmrktedır. 

~imdiye lwtlllr J :J iwl~wı 

ıan·uresi dii~iiriilmü:t 

Adisababa, 22 ( A.A.) - Habef 't 1 

vetJeriuir. üç tayyare daha düşünnıit ol 
dukları bildirilmektedir. Bu suretle mu 
hueruatın t.qlansıcından beri dııitürü 
len italyan uç11k'11nnın .ayısı on uçü b 

mu~tur 

Ras Desta 'nın yerine 
Vehib paşa getirilmiş 
Tisre cephesi, 22 (A.A.) - Ciddı 

fllYİalara göre, General Craziani:nin mtı 
vaff"kiyeti üzerine Ras Deata nın az 

li ve yerine V ehib Patanın getiril 
mai, :timal cephesindeki habet kuvvet 
leri arasında büyük bir tesir icra etmiı 
tir. Habetlerin maneviyatının bozulma 
ıı üzerine harekitta bazı deiitik1ikleı • 
yapılması muhtemeldir 

8. !Jlul'olininin 11ener'1l 

Graziani)e te~kkiirii 

Roma, 22 (A.A.) - B. Muao
lini, general Graziani'ye çektiği 
bir telrrafta son zaferin İtalyan 
ulusunun ıöiaünü iftiharla kabart
tıjını söyledikten sonra bütün or
duya minnettarhiını bildirmekte
dir. 
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Hahes ve llanzi~ , 
islerini konu tu ' , 

(Başı 1. inci say/ada) 
yetin, yeni bir uzlaşma te ebbu un~ 
~lvt"rişli olmadığı 5oylenmekie berıı 
ber yakında anlaşma imkanları çık 

cağı hakkında ümidler izhar olun· 
maktadır. 

Milletler cemiyeti konseyi, bu· 
gün, Danzig meselesiyle meşgul ola· 
caktır. 

Cenevre, 22 ( A.A.) - Alman ha· 
ber alma büroıundan: Milletler ce· 
miyeti konseyi bu sabah Danzig me· 
1elesini görüşmek için gizli celse ha· 
!inde toplanmıttır. Görüşmeleri B. E· 
den açmuı ve bir Lehistan • danzio 
anlaşmazlığı değil, Danzig hükümeti 
tıtrafından serbest '4!hir statüsünün 
bozulması mevzuubahı olduğunu sôy 
ledikten aonra, eylülde verdiği rapor 
Janberi bazı hadiseler cereyan etti 
gıni, bu hadiselerin Danzig hüküme· 
inin iyi niyetler gösterip göıtenne · 

diği hakkında şüpheye yer bıraktığı 
nı bildirmiş ve demİllltİr ki: 

"- Konsey geçen eylulde, tavıi 
yelerinin Danzig hükümeti tarafın 

dan tamamen ve aamimi olarak tat· 
bik edilece ini ve bu mesele ile artık 
meşgul olmaya lüzum aörmiyeceği"i 
aanmıştı. Fakat ne yazık ki, hal bôyle 
olmamıştır. Konsey, serbe5t sehir halı 
kında muayyen vazifeler deruhte et 
ma~tir. Bu vazifelerın normal bir su 
rette yapılması, senatonun hareket 
tarza yÜ7.Ünden zor bir hale sokul 
muştur. 

Konseye tekliflerde bulunulmadRn 
önce genel durumu izah etmeye ve 
lc<'nseyin bu hu"ustaki düsünceııin• 

'40rmaya lü-zum görmekteyim. 

Fran11z delegesi B. Leje de B. E 
denin sözlerine benzer sözler söyle· 

mit ve demi•tir ki: 
"- Konseyin Danzig iç ıtlerine fU 

veya bu ııyaaal temayül lehinde luı 
rıtmaaı değil. milletler cemiyetinin 
andla•malara gore otoriteainin muha· 
fu:aaı rnevzuubahıtir. Franaız hülcu 
meti Dan2ig atatüsünün normal bir 
ıurette tatbikini temin edebilecek her 
teklife yardtm edecektir. 

lapanva delegesi B. dô Madariaga 
88 Eden ve Lejenin sözlerine ve b' 1 

haısa Oanzigdeki milletler cemiyeh 
komiserinin bitaraflığı hakkındak; 

ııö~lere tllmftmen iştirak etmiştir. 

Danimarka dıf bakanı B Munh. 
Oanzig 1enatoaunun pllrtilerin uzla, 
masına ve milletler cemiyeti komise 
ri ile verimli bir çaltfma birliğini bil 

.-rmaaı dileiinde bulunm114tur. 

LehiatAn dı• bakanı B Bek. Lehilll 

taD ile Danzig araamda çok zaman· 

)ar epey kantık olan münasebetlerin 
tarzı hallinden dolayı hülriimetinin 
bofnudauzlupnu bildirdikten eonra 

demittir ki: 
"Milletler cemiyeti, Lehiatana •· 

•• haldannm bududauz bir aurette 

i • • 

AB ERLE 
Akdenizdeki karşılıklı yardım meselesi 

İngiltere resmi hir tebliğ çıkardı 
İngiliz ve Fransız kurmayları arasında yapılan 

görüşmenin mahiyeti ne imiş? 
C ncvr , 22 (A.A ) - lngıliz tebf,. 

mdc d .. nılı)or kı: ''lngiltere hukuınetı, 
ıta.ya'nan lngallcr~'ye kartı askerı ma 
hiy tte hususı tedbirler almaaı ihtima · 
linde, ve bu gıbi tedbirlere karşı dayan 
nıak mecburiyeti çıktığı takdirde, Fran 
sa, Y unaniıtan, 1 ürkiye ve Y uıoılavya 
bükıimetlerinan hazır olup olmadıkları . 
nı ve buna r,tırak edip etmiyeccklerinı 

anlamak İıtemişti. lngiltere bükümetı 
daha once arada bir anlatma yapdmu, 
muhtemel bulunan Fransa hükümetinin 
tıka·ini aormaga karar vermiıti. Fakat 
bafka bir noktanın daha aydınlanmuı 

arzu olunur. ISu nokta, yukardakı ıöriit 
melerin ve aynı zamanda bahriye, barit 
ye ve hava kuvvetleri erkim barbiyelerı 
müzak.:relerinan tafsilat ve hedefine ai J 

bulunmaktadır. lnsiliz ve franaız erici · 
nı lwrbıyeleri arasında bu söriitmelerin 
yapdması, bu görüımelerin aynı zaman 
da Fransa nan ıimali garbi sınırına da 
temas ettiği hakkmda bazı mahfillerde 
bir takım taY1alara yol açrruıar. lnsil 
tere hükümeti, bu fırsattan istifade ede
rek, bu §ayiaların hakikate uymadıimı 

da bildirir. Erkam harbiyeler arasındalcl 
görüşmelerin esumı, yalnız Akdeniz'd 
zecri tf'dbirler yüzünden vukua belec:el& 
muhasemat ihtimallerine kartı müıte~ 
hareket teşkil eylemiştir. Hiç bir zaman 
başka bir ihtimal göz onünde bulundu 
rulmamıthr . ., 

lalbakını temın etmeh ve Oan;,ug ae· 
na tosuna idare ve Danziı halk.mm 
ıtatüde teıbit edilmif olan mefl'U hak
larının müdafauı için muayyen bir 
serbesti bırakmalıdır.,, 

t:ı•mi.n~ıfrı /Jwızigıleki 

lwnıiMerinin aiisleri 

Cenevre, 22 (A.A.) - Kon.eyde, 
BB. Litvinof. Tevfik Rütti Araa .e 
Portekiz clelqeıi Vaskomellos'un be • 
yanatlanndan aonra, milletler cemiyeti
nin Danziideki komiseri B. Llater aöz 
alarak berhanai bir infiale sebeb olma, 

olduğunu reddftmit ve milli ıoayaliat 

prensiplerinin, statüye aarar vermemelc 
tartiyle, tatbikına katiyen muhalif olma 
dağını ve ancak maalesef senatonun ken 
di tavsiyelerinden bir kısmını nazarı dik 
kate almadığını söylemittir. 

Pt•trol umbargoau ynkınd" 

lronıı~ulaaıknııf. 

Londra, 22 ( A.A.) - Röyter 
Ajansına Cenevreden gelen bir 
telırafa ıöre, omekizler komite
si petrol ambarsoau meaeleaiyle 
meııul olmak üzere bir tali eb 
perler komitesi ~) edecektir. 
Petrola ambargo konmaamın tim
diye kadar aamldıimdan çok daha 
yakın olduğu zannedilmektedir. 

Muhtıra bundan sonra Yun•-.ba 
l urkiye ve Yueoslavya D111 cev.w...nua. 
bu memleketlerin milletler cemiyeti k 
tından doğan kıabhüdlwiai ıiz.-.ine 

almağa hazır olduklannda biç bir ...,.._ 
bırakmadığını bildirmekte ve İtlılyaa 

hükumetinin hu fikir t•tilinden ...._. 
dar edilmit olduiunu da eöylemellt ı ılir 

lnıiliz mubbruı ile birlikte. ı.._ 
delesesi B Leje tarafından zecn tedbir· 
ler konferansı başkanına insiliz ıntdttı -
rasına temu ederek yazılan batb bir 

mektalt da netroluıunaktadtr. Bu melo -
tubta ltilhassa deniliyor ki: 

•• Framız bükiimetinia rolü n wua 
yeti hakkında lnsiltere'niD dedilderiM 
fransaz delqaayoaunun ~ IMr ilaw e -
decek feyİ yoktur. lnıiliz mubtramd. 
ki sarih tafsilat, 18 ler komitesine, ha. 
ıız we İngiliz bükümetleriaia, pakti. il 
lllCI -ddesinin üçüncü Huuına sore 
yapılacak• kartılddı yardım tealabi4inia 
muhtmael tatbiki Ye aenitliii iwiaıcleü 
noktıai nazarları hakkında tMn bir fikiır 
vereftelecek mahiyettedir. Fikir teati.& 
e...., paktın aleni Hrette miUetls ~ 
miyeti azalarına yüklediii mecburipd.. 
ri bu cemiyet azalanrun tatllik içia tellh
hüdlerde bulundukları zemini hiç llir 111-

retle tecavüz etmemiıtir. BıuMIM .....,._ 
bu meselede düaya efkin ........,_ 
nezdinde ne bir sürpriz ne ele bir llllıİ le

fehham mevcucl olabilir. 

Bitaraflık kanunu 
Kanunun altı ay dalta u-.1-

mcısı ihtimali çok 
Vatinston, 2Z ( A.A.) - B. R...- • 

in dia aenato dq itleri ...._,_ ... • 

kanı B. Pittman ile yaPmlf olajtl si • 
rütmıılıa sonra. lııitareftık ... j • · p-- pçiri ..... baHI 99 ... 

senai ajuatonlMla koape taulz ••• 
kabul edilmit olaa bitarallıll ........... 
kiimlainia meri,.etinia İlli • ., .,... .... 
b aya uatıbnaa ihtimali pldıur. 

Ba SÖriİfme eonunda B. Pnit:n• _._ 
tunlan ıoylemiftir: 

" - Halen~ bitanft.k kam • 
· meri)'etinin biteceji tarla olu • ..
battan sonra - altmq ve ,.._ .. ..._ 
sün uablmaaı zaruretinia -..ı O-.. 
mümkündür. •• 

Ot. taraftan Mmokrat MUlÖI' a. 

kana1111aun bir MM müd41.de avel ' 
•ı teklif edilmektedir Ge.. ... lww-.. 
retinde ltitanfldı meaeh.W. • _... 
meselelewclen oWaju ve aa,.. · ...... 
anlatnazbiınm tesiri ..._.. p .... 
halledilmeaine imkan oLs.Llliı ...,_ 
edilmektedir. 

B. 11.omas, IMmdan ...... an 1 ••' 
durllllllarm söatereceti nııiflıiilata icar. 
tı ko,uilmeai i9n B. Rawelt'e .... 
ıeniı ..W.iyetl• ftl'İlmelİllİ •t......._ 
clir. 
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<:E GiZ 1"0RU 
"1858 yılında .Komodor Perri'nin 

Japonyanın dıt kapısını çaldıiı gibi 
fİlndi de Mançuko dıt Mo•olistanm 
llapısını çalıyor." 

Dış bakanlığmın bu vecizesini ka
fasında tutan Japonya, komıu dıt 

Mongolistan ile ihtilafların halli için 
yapılan görüşmelerde kukla impara
torlugu Mançuko'yu yedmektedir. 

Mançuli isimli bir sınır kaaabaaın
da yapılan bu konuşmalarda Mongo· 
listan yalnız hudud meı~lelerinin ko· 

•uşulmJlsı husuaunda l-'rar etmiş, 
Mançuko ise Aaya ticaretinin geli§
mesı davasını ileri ı.Ürerek mevzuun 
daha genişletilmesini İstemigtir. 

Bu konuşmalarda prensipler ara
aında çıkan böyle bir ihtilaftan aabır· 
.ıızlanan bir japon delegesi ilkteırin 
aJında yapılan hir toplantıda ayağa 

laalkmıı ve demitti ki: 
.. Eğer siz bizim dediklerimizi ka

'"91 etmiyecek olursan1z o zaman Ur· 
••'ya (Mongoliatanın merkezi) yürür 
••her teYİ elimize almz." 

Bu söz üzerine mongol)ar aarsıl

__,ıar n 26 ikinciteırinde Mançuko
- diplomaai alanında reamen tanın-
-•• ve devamlı bir askeri heyetin 
.. altul edilmesi teklifi üzerine konuş
malar durmuıtu. 

Birincikiuıun ayında her iki tara· 
ha auçunu biribirine yüklediği aınır 

ptıımalan oldu. Geçen hafta vaziyet 
•üabütün vahim bir tekil aldı ve Çin· 
.•apon sıyasal münasebab adamakıllı 

1rerginleşti. 
Bir takım aytarların kanatine gö

.-e Japonya Mongolista.nın kapısını 

çalmak istememi§, kolaça.n mahiyetin· 
de bir teşebbüste bulunmuıtur. Bunun 
lıarıılığı Mongolistanın Tokyo'ya tid
detli bir protesto notası göndermesi 
olmuştur. 

Dış Mongolistan, mi1letler aylesi 
arasında resmen Mongol halk cumu· 
1'İ7eti diye tanınmaktadır. 714,000 
•İl murabbamda olan bu memleke
da nüfusu 540,000 dir. 

Bu memleket, Çin Türkistanı ile 
Mançuko arasındadır. 

Hududundaki iç MongoHstanın 
hir kıamı Mançuko'ya ilhak edilmiıti. 
Japonlar bir mikdar toprağın daha 
'katılmasını arzu etmektedirler. 

Söylendiğine göre mongolların bü
timı nüfusu üç buçuk milyondur ve 
._,ların 2 milyonu Mançuko hududu 
~dedir. Bunlara aıyaaal sebebler
den dolayı pek müstesna bir mevki 
'Nrilmittir. 

Cengiz Hanın torunları olan dış 
-goliatanlılar, 1911 yılmda Çin'in 
Mançu hanedanı düttüğü zaman, bir 
llıliklal hareketine batlamıılardı. 

1915 bir Rusya • Çin - Mongolistan 
aala4maıı aayesinde sıyasal hürriyet
a.ine ka'VU§tular. 

Daha sonra 1924 de Sovyet Rusya 
•endi topraklariyle Çin arasında bir 

ARINI . lJ\E i DEKi B HRA 
tampon devleti bulundurmak için çı
karttığı bir ihtilalle Mongolistan halk 
cumuriyetini kurdurdu. 

Geçen hafta yÜksek mongol me. 
murları M'lı.skovayı ziyaret ettikleri 
sırada, UzakJark uzmanlarının kayıt
larına göre, Japonya burayı eline ge
çirerek Siberyaya kartı mevkiini sağ
lamlaştırmak arzusuna düşmüştür. 

Bu imkanı göz önünde bulunduran 
Pravda gazetesi, Tokyo'ya karşı şid
detli bir yazı yazdı. 

Bu komünist gazetesi, bu yazısın
da şunları yazıyordu: 

"Eğer japon emperyalizmi bu işt,. 
muvaffak olursa o zaman Japonya 
hem Sovyetlere, hem de Çin'e karşı 
'hareket edebilecek bir sınıra malik 
<.olacaktır." 

Japonlar, bu ithamlara verdikleri 
karşılıkta Japonyanın değil, Sovyet
ler Birliğinin harba hazırl11.nmakta 

olduğunu söylediler ve buna delil 
olmak Üzere Uzak§ark'taki rus or· 
duıunun 200 bin kişiye çıkarıldığını, 
demiryolunun çift hatta çıkarıldığını, 
dıı Mongolistanda hava limanları, 
tu yolla.rı, motör yolları, Siberyada a
f.ır endüıtri merkezleri yaptıklarını 

gö~tf'rcliler. 

Dairen'de japonlar tarafından İn· 
giliz dili ile neıredilmetke olan Man· 
churia Daily News gazetesinde şu sa
tırlar çıktı: 

"Bugünkü günde Sovyet Rusya, 
Avrupada vaziyetin gerginleşmesi do
layısiyle, Uzak Şark'ta yapmak iste
diği hareketlerden geri durmaktadır·• . 

Bu gazete, Rusyanın iç Mongolis
tanda bir takım hırslar beslediğini de 
soyliyerek yazısını şöyle bitirmekte 
'd:: 

"Eğer Şimali Çin'e karşı Japonya
nın gütmekte olduğu sıyasa muvaffaı.
•1lur ve Mançuko hududları içinde ya
~ıyan mongollar, yeni İmparatorluğun 
lehinde davranmaktan geri durmaz· 
lar5a o zaman Rusyanın Büyük Ok 
yanuı kıyılarına Dış Mongolislan yo 
liyle ulaşmaları imkanına tam bir sed 
çekilir. 

Şurasını da 3Öylemek uerektir ki 
Rusya, Uzak Şark'ta ııulhu koruyabil
mek için bu türlü ihtiraslarından vaz 
geçmelidir. 

Eğer bu bölgede japon hakimiye· 
ti tesis edilecek olursa o zaman bu· 
ralardaki rahatsızlık ve kargaşalık 
ortadan kaldırılmış olur." 

Literary Digeat 4 ihincikônun) 

rriirkive ve Bofl-az ların tahkin1i . 
Dara.'nın ve Atoı>ı.a 'nın oglu oian 

lran hukümdarı birinci Serhas'ın (mı

laddan önce 465 • 485) adı, Türkı)' e· 
nin İtalya ta.rafından muhtemel bir hu· 
cuma karıı bır hazırlık tedbiri olmak 
Üzere Çanakkale'nin stratejik nokta· 
larını tahkim etmek hususunda Fran 
sanın muvafakatini istemesi üzerine 
gazetelerde yer aldı. 

Çanakkale, Serhas orduları, milad· 
dan Önce 480 de gemilerden kopru 
) aparak Üzerinden geçmesinden berı 
şöhret almış ve Boğaziçı ile bera er 
Aı) anın A vrupaya girmesinin ilk ~o 
lu olmuıtur. 

Uzunluğu 10 mil, gneişliği ise bir 
ile dört mil arasında olan bu boğaz, 
Maramara denizi ile Ege denizini bi· 
ribirine bağlar. 

Rodoa adası Ege denizindedır ve 
fransız Başbakanı B. Laval'in ) akın 
dostlarından birisi olan Ferdinand de 
Brinon lnfomıatıon gazetesinde yaz
dığı bir makalede tam bir iı ve elbir
liği yapabilmek için Türkiyeye, l..o· 
zan muahede&inde kaldırılmış olan. 
boğazları tahkim hakkının verilme;; 
l.afi gelmiyeceğini, Rodos'un da Tür 
kiyeye verilmesi ve yahut bu adada 
başka bir rejim tesisi gerektiğini so 
liyordu. 

Ada, 1923 denberi ia tlyaııların .: 
!indedir. 

Lozan muahedeai, Boğaziçi ve Ça
nakkale boğazmı gayriaskeri bir ha· 
le aokmuıtur. Büyük harbtan evel. bu-

yük devletlerle yapmıı olduğu bir 
muahedeye göre Türkiye bu boğazla· 
rı türk olmıyan herhangi bir gemiye 
ı.arşı kapayabilmek hakkını haiz bu 
l unuyordu • 

Bu noktanın askeri ehemiyeti, 1915 

de ınutlefiklerin burasını zorladıkla· 
ı·ı ve tam bır muvaffClkıyetsidiğe ug 
radıkları ı;ıı-ada tamamİ) le sabit ol· 
muştur. 

!Sıyasal mahfillerin kanaatine göre, 
t- ransa, muahedelerın yeniden goz· 
den geçirıımesinı ıcab ettirecegı do· 
ayı siyle f ransn, Türkiycnin bu tel<· 
htıne yanaşmıyacaktır. 

Ote taraftan iyi haber alan İngiliz 
aytarlarının ,·erdıkleri malumata go

re B. La"al, Londrada Akdenizle Ka· 
radenizı bıribirine baglıyan Çanak· 
kale Üzerınde turk hakıını) etinin tam 
olarak tesıııine yardım -edeceğini Tür 
kiyenin Paris Büyük .Elçisine bildir· 
mıştir. 

Augur imzası ile yazı yazan bir 
ingılıL muşahidi ise lngıltere hüküme 
tinin Rusyaya karşı takınacağı tavrı 
layın etmek gibi mühını bir mesele 
karşısında bulunduğunu soylemekte 
dır. 

Bu muharrir, Türkiyenin teklifi 

hakkında Nevyork Times gazetesine 

gonderdiği bir haberde diyor ki: 

"Bu mesele, yalnız boğazlarda ge· 
mılerin serbestçe aeyrisefer etmeleri 
üzerinde değil, lngiltrenin Rusya ile 

ıstıkbaldekı mun b tlcı i iızerınde 

de tesir yapacaktır. 
Bugün Türkiye, Rusyanın aadık bir 

müttefikidir. Bununla beraber, Sov
yeller, günün birinde Çarlık devrin· 
deki şartların yeniden baş gösterece
ğini de hesaba katarak Karadeniz li
manlarındaki bütün rus limanlarının 
dııarı dünya ile olan muvasala yolu
nu türk toplarının İnsafına bırakmak 
istemezler. 

Deyli Telegraf gazeteı>İnin latan· 
bul aytarı J. H. Walton, son yazdığı 
yazılardan birisinde cwmıriyet Tür
kiyesinde Büyük Britanyaya karşı 

dostluk duyguları geliımiıtir. 
Bu muharrir, Atatürk'ün artık Tür· 

kiyeyi "A vrupanın hasta adamı" ol· 
maktan kurtardığını yazdıktan sonra 

diyor ki: 
"Büyük Britanyanın son on yıl 

içinde Türkiyede diplomatik alanda 
muvaffakıyetle temsil edilmesi, bir 
yakınlaşma arzusu uyandırmıttır. 

Bizzat Atatürk. lngiltereyi takdıı 
etınekte ve ingilızce Öğrenmek için 
büyük bir zamanını sarfetmektedir. 

Türkiyenin müdafaaaını organize 
etmek yolunda Sovyet Ruayanın bü· 
yük yardımları dokunduğundan bah· 
seden bu aytar, şunları yazmaktadır: 

"İki sene evel Türkiyeyi ziyaret e· 
den Sovyet Harb Komiseri Voroıilof
un, Anadolu tarafındaki Çanakkale 
boğazını teftişinden ziyadesiyle İsti· 

fade edilmiıtir. 
Kemalistlere erkinlik savaşında ilk 

yardım elini uzatmıı olan Rusyanın 

doatluğu, türk cumuriyetine kendi 
yurd işlerini düzeltmek imkanını ba· 
ğışlamıştır. 

Türkiye, şimal hududunda korku
lacak bir tehlike olmadığına güvene· 
rck yüzünü ileriye ve elini terakkiye, 
yenileşmeye doğru çevirmittir." 

"Literary Digest • 4. 1. 936" 

l>r.~unlu Tiirkiyt• 

~ I ısır gazett•leri 
ve meınJeketiıniz 

4 sonkanun tarihli Mısır gazetele· 
rinin başlıca yazıları "Türkiyenin kal· 
kınması" cumlesiyle hulasa edilebilir. 

Elbelağ, Elahram ve hatta lngilte· 
renin şarkta naşiri efkarı olan Elmu· 
kattam gazetesi bile Türkiyenin kal
kınması hakkında hürmetli bir lisan· 
la neşriyat yapmakta ve bu kalkın
manın bütün teferrüatiyle şarkta u
yandırdığı tesirleri belirtmektedir. 

4 Sonkônun 1936 tarihli Elmukat· 
tam gaz.etesi "Türkiyenin emşalaiz. 

kalhınması" baflıklı bir yaz.ısında di
yor ki: 

"Bütün şarklılar, herhangi bir §ark 
ulusunun muvaffakıyeti karııaında 

büyük gıpta hisleri duyarlar. Şark u
luslarını biribirine bağlıyan yalnız 

5evgi ve karabet değil aynı zamanda 
menfaattir. Çünkü bir şark ulusunun 
muvaffakıyeti diğer ıark uluslarının 

da aynı sahada muvaffakıyet kabili
yetini taşıdıklarına bir delil teşkil e· 
der. 

Bütün muhtelif fark ulusları, bü
yük savaştan sonra, medeniyet saha· 

sındn muhtehf ocrcced~ aJ101laı t· 
mıtlardır. Fakat bunların başı ve on· 
derj Türkiye oldı•ğu inkar edil mez. 
Her hafta, hcı gün, telgraflar Tfrrki· 
yenin ıs!. hat yolund .. ilerlemesi ve 
kuvvetlenme i huaueunda a!ınan 

sosyal, fin. n•al vw ekou~mlk leuu:r
leri haLcr vcı ıı ~ktedirl•l·, Aıııl hıkdi

re de;;er olan meıele Türlriyenin yap
tığı bütün kalkmmaları kendiliğınden 
ve hiç: bir kimıenin yardımı"a ihtiya· 
cı olmaksızın yapmakla o!ı'ftaaıdır. 

Türkiye, her ıeyİ kc.-ndisi y..tpt} or. Ba
zı yabancı mütchaıs:>ııılara ihtıy11cı nl

duğu vaki ise de bunlardan yalnız 

belli bir it ve belli bir zaman ıc•n 

faydalanmaktadır. Türkiye, dı .aı-d n 
hiç borç almadı." 

Elmukattam gazetesi, "Tüı-lıiJenin 
her sahada yaptığı medeni eserlerden 
bahsettikten sonra şöyle diyor: 

Dün gelen telgraflara göre Tiir
kiyede polis te~kilatında yeni reform· 
lar yapılmıttır. Bu reformlar o kıı.dar 
değerlidir ki Mısır hükümetinin de 
bunları tatbik etmesi hususunda dik
katini çekmek İsteriz. Çünkü bu yeni 
tetkili.t arasında bir de ekonomik po· 
lis kurulmuıtur. Bu polis, piyasal"rda 
fiatların yükseltilmesinin meni, yiye
cek maddelerinin kontrol edilmesi ve 
saire gibi itler ile uğratmaktadır. Son 
senelerde Türkiyeyi gezenler, lstan· 
bul polisinin değerini ve zeki.ıını öv
mektedirler. Kemalist Türkiye bunu 
da kafi görmemektedir ve polislerin 
vazifelerine memleket hayatının bü
tün şubelerine ait daha birçok işleı·i 

ilave etmektedir.,, 
2 Sonki.nun 1936 tarihli Elbelağ 

gazeteai "Sıyasal bilgiler" enstitüsü
nün 59 uncu yıldönümü dolayııiyle ya· 
pılan törenler hususunda tafsilat ver
mekte ve Atatürk'ün gönderdiği Mes
saj ile Ba!vekilin söylediği nutku ol
duğu gibi yazmaktadır. 

4 Sonkanun 1936 tarihli gene El
belağ gazetesi, türk ulusunun orduya 
karşı gösterdiği alakadan bahsetmek
te ve türk ordusunun her bakımdan 
dünyanın en ileri ordularmdan sayı
lacağını, yazmaktadır. 

Elbelağ gazetesi, lstanbulda neş
rolunan "Büyijk gazete" mecmuası· 

nın cihan orduları ve hassaten türk 
ordusu hakkında neırettiği makaleyi 
aynen dercetmetkedir. 

7 Sonkanun 1936 tarihli "Elkabes" 
gazetesi de Atatürk'ün "Sıyasal bil
giler" talebelerine gönderdiği Mes· 
aaj'ı aynen yaz.maktadır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden 
Kıt ıeldi. Birçok yoksul çocuklar 

ve çocuklu anneler aoiuiun aman ver
miyen tiddetinden inliyorlar. 

Bu iniltileri dindirmek hepimize dü
şen in1&11bk ve ulu..I bir ödevdir. 

Evinizde kullanılmayan eski elbiae
lerinizi ve etyalannızı (Çocuk Eıirge -
m Kurumuna) vedn=z. O, her gün baş
vuran yokMJl yavrucukları sizin bu yar
dımlarır.ızla ölümden kurtarabilir. 

Vereceğiniz eıyalan bir memuı z 
abnak Üzere Genel Merkezimize tele • 
fonla bildirmeniz kafidir. 

E ger hak ika ten, İnb iltere i 1 e mesai te rı- ~.,.,...-vv""'""''V'\""""'vvvv"""""t'\/\/\/'<JVV /VVVVV' ""'"""",.<!V\J'V'VV""'""'"""t'\/\/\/'ovvvv"""""t'\A/\/'oJ'V'VVVV""'"""t'\A/\/'o.,. 

kinde bulunmak ve besledigımiz itimadsızh- ı 
gı dat:ııtmak ısti orsanız. tetkik edilmesı 
icab eden meselelerden, yalnız bu meseleyi 

ğildir. Vaziyet böyle olunca, neden bizi tec
rid etmek istiyorsunuz? Neden bizimle anlaş
ma politikası güdmek istemiyorsunuz? Cf;r.1 BERl.1EYNiN HA '111 R14 l.1ARI .:r. 

Nnmara: 11 Türkçeye çevıren: Hikmet TUNA 
b~edıyorum.Bug~~~şmderin~~i~---~~~~--~~~---~~~-~---ww---~~~~---~w~ 
memleketin mesai teşrikinde bulunmalarr-
nm tam sırası oldugunu iddia etmiyorum 

ANTANT KORDİY AL 
(İTİLAFIM ÜSELLES) 

M etternich, Bağdad demiryolu meselesini 
bırakarak sözü değiştirdi; ''çok ciddi" oldu
gu neticesine vardığı kaydiyle, umumi vazi
yete geçti. 

Kelimeleri büyük bir dikkatle seçerek ve 
benim üzerimde, vaziyetin hakikaten "çok 
ciddi'' olduğu tesirini uyandırmak istiyerek, 
gayet yavaş ve düşüne taşına konuşuyordu. 

Onun izah tarzına göre, tabii, alman kur
dun un kabahati yoktu; suyu bulandıran Bri
tan) a koyunu idi; ingiliz efkinwnumiyesi, 
gün geçtikce, tchdid edici bir hal alıyordu. 
İngiliz matbuatı ve hususiyle, National Re
view (Neşnal Re\ iyuv) yangına körükle gi
diyordu. 

M etternich - Birkaç yıl önce, Almanya
nm iyi haber alan mahfillerinde, wnumiyet 
itibariyle, İngilterenin Almanyaya taarruz 
edeceği samhyordu. Atakadar kimseler ara
s•nda, bu fikirde oJmıvan ya1mz ben idim. 

Çok şükür, o zamanlar haklı çıktım. Fakat 
şimdi, bu giıvenim zayıfladı. Vaziyetin çok 
ciddi olacağı düşüncesinde olduğumu, size 
karşı gizlemek istemiyorum. 

Chamberlain - Almanların, umumiyet 
itibariyle, bizim kendilerine taarruz edece-
ğimiz fikrinde olduklannı temin edişinize, 
şüphesiz ki, inanırım. Fakat, siz İngiltereyi 
tanıyorsunuz; bu itibarla pek iyi bilmeniz 
lazımdır ki, hiç bir ingiliz kabinesi, sırf an-
laşmazlığın önüne geçmek kabil olmadığı 
ve ele geçen fırsatın, ilerde elde edilecek bir 
fırsattan daha elverişli old~ğu kanaatiyle, 
hatta istemiş bile olsa, meydan okunmadan 
barba girişmiyecektir. 

Siz de pekala biliyorsunuz ki, bizim, ge
rek sıyasamız, gerekse adamlarımızla, Bis
marck'ın güttüğü politikanın ayııı güdüle· 
mez. 

M etternich - Lakin, Bismarck, İngilte
reye karşı kin taşnnadığı gibi, sizinle çekiş
mek de istemiyordu. 

Chamberlain - Tabii bes1emezdi1 taşı· 

mazdı. Ben de bunu söylemek istemedim. 
Yalnız benim söylemek istediğim şey ... 

M etternich - Mademki öyledir, bize kar
şı beslenen bu kökleşmiş düşmanlık nereden 
geliyor? Bu, itimadsızhk, bizi tecrid etmek 
isteği nedir? Mesela, şu Cumur Reisi ziya-
retini bir düşnünü.z. (Aynı ay içinde Falliere 
- Faliyer- in İngiltereyi ziyareti). Bundan 
tabii bir şey tasavvur edilemez. Fakat mat
buaunız, birdenbire yeni bir itilalimüselles
ten bahsetmeğe başlıyor; Fransa Cumuriyeti 
Reisinin bu dostluk ziyaretini, Almanya a
leyhine yapılan bir tezahür haline sokuyor. 

Fransa, asla müttefikiniz olmak istemi· 
yor. Ordunuzun, ona hiç bir faydası dokuna
maz. Böyle bir ittifak sonucunda, her şeyi 
kaybedebilir, fakat, hiç bir şey kazanamaz. 
Fransa, Almanya ile çıkacak bir anlaşmazlı
ğın içine, kendisini de sürüklemenizi ve ken
di gayelerini.z uğrunda kullanılmasını iste
miyor. 

Rusya ise, yoksullaşmış ve dolayısiyle 
zayıf düşmüştür. O da hiç bir şey istemediği 
gibi, sizinle ittifak yapmak arzusunda da de-

Chamberlain - İyi ama, Kont, Fransa 
ile anlaşma yapılmadan ve kendisiyle görüş
melere başlanmadan önce, Almanyaya bir 
teklifte bulunduk. Neden bu teklif kabul 
edilmedi? Bununla neye işaret etmek iste
diğimi biliyorsunuz; babamın, 30 son teşrin 
1899 da Leicester (Laycester) de söylediği 
ve Büyük Briatnya, Almanya, Birleşik Ame
rika hükümetleri arasında bir ittifak yapıl
masını ileri sürdüğü nutku. 

Ertesi gün "Taymis" in bu teklife hücum 
ettiğini ve bu planın gerçekleşmesinin, ba
sit bir mesele halinden çıkmış o1duğunu da 
bilmiyor değilim. 

"Taymis" birçok defalar babama saltlır
mış, fakat o, bütün bu saldınşlan her defa
sında savuşturmuştu. Babam popüler olma
maktan hiç korkmamıştı. Belki de dilha ile
ri gidebilirdi; ancak, ondan scnra. söz prens 
Bülow'a düşmü tü. Neden sesini çıkarmadı? 
Neden, tamamiyle bunun aksi yapıldı ve bu 
fikirle alay edildi? Şu atalar sörltnü bilirsi• 
niz: "Bir kimse, elinden geldiği halde, bir 
işi yapmak istemezse, fırsatın, tekrar kendi
ne iltifat edeceğini aklından bile geçirme
melidir". 

(Sonu var) 
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IS r kabinesi · stifa etti 

ino-i]tere 
-~ 

ile anlasabiln1ek~ için 
' 

teınerküz kahine~i k.urııJacaJ{ 
( Ba§ı 1. inci 6aylada) 

te bır anduı.~ına imzalamak arzusun· 
da olduğunu teyid eylemittiı·. 

Mıaırm suallerine cevaben ingiliz 
hÜkümetinin görüımeleri yarıda ka· 
hr._ Mısıra kartı olan vaziyetini de
ğiştirmek mecburiyetinde kalacağını 

bildirmiş olması Vafd ve milli birlik 
ta.rafından hoşnudsuzl ukla karşılan· 
mı~tır. 

Nahas Pasa ile Sir Miles Laınpso· 
nun bu görüş~elerinden sonra milli 
cephe toplanmış ve Jngil terenin dile
diği gibi bir koalisyon hükümetinin 

kurulmasını görüşmüştür. 

Kıra! Fuad dün akşam başbakan 
Ne~im Paıayı kabul etmiştir. Umumi
yetle sanıldığına &'Öre kıral, Nesim 
Paşanın çekilmesini ve bunun yerine, 

lngiltere ile andlafmayı imza edebi· 
lecek bir hükümetin İ§ başına getiril

mesini düşünmektedir. 
Kıral bugün öğleyin bütün parti 

\,••kanlarını kabul edecektir. 

Dönen sözlere bakılırsa, Nahaı Pa· 
t•, bir mnli cephe kabinesinin kurul
rn .. m.ı pek bot görnıemektedir. Na
h.a Paşa, martta yapılacak seçi~i 
bekleyip de, andlaımanın imzası. ı

çin Vafdiat bir kabinenin kurulma· 
11nd&n y&nadır. Filhakika, bir koalia
Yon kabine tarafından görüşülecek 
herhangi bir andla§mayı kabul et• 
•emek Vafd'm özel sıyasası icabla

rındandrr. 

Sinop halkevinin 
konf er an si arı 

.Sinop, 22 (A.A.) _Her hafta sa· 
lı günü ak§a.mları halkevinde verilen 
lronferanalar düzenli olarak devam et· 
Jndı.tedir. Dün ak9am orta okul di· 
rektörü Akd()ian tarafmdan "Aylede 

Ç,oeulc terbiyeıi -.e "icdan" mevzulu 
bw lronEeranı verilmi9tir. Konferans
tan tonra halkevi orkeatra&ında bir 
lıronser verilmit ve tan söylenmiştir. 

Muğlada havalar iyi 
gidiyor 

Muğla, 22 (A.A.) - Havaıar ade
ta ha.har gibi gitmektedir. Bu yıl faz
la yağmur olmakla beraber ekime el
~riıli yağmursuz günler de oluyor. 
Çiftçiler bu açık havalardan fayda· 
lana.ra.k tohum ekimine çok çalışmak· 
tadır. Kıtlık ekim birçok yerlerde bit
miş gibidir. Yayla alanlarında ekim 

devam ediyor. 

M uğlada sürek avları 
Muğla, 22 (A.A.) - Bu ay içinde 

diınizin muhtelif yerlerinde sürek av
lıı.rr ya,pılmıştrr. Bir partide elli do

muz öldürüldü. 

Bununla beraber, bu durumu kar

şılayan başka bir takım düşünceler 
vardır. Biri İngiliz · mmr müzakere-

• terinin kesilmesinden doğacak tehli
ke, ikincisi de andla~manın bir an Ön· 
ce imzalanması hususunda bütün yur

dun duyduğu arzudur. 
Mısırın sıyasasım bundan böyle 

t1tyine medar olacak Na.has Paşanın 
kararı bugün öğleyin belli olacaktır. 

Kahire, 22 (A.A.) - Royter a)aııı· 
smdan: Nesim Paşa, kabinenin istifa· 
sını takdim etmek üzere kırat Fuad· 
dan bir mülakat talebinde bulunmu( 

tur. 
Öğrenildiğ'ine göre, kıral, bu i~t~-

fayı kabul edecektir. Çünkü kendısı, 
lngiltere ile Mısu- arasında yapılacak 
bir andlaşma başlangıcı teşkil edı!· 
cek olan askeri bir anla,ma yapılma
sını arzu etmektedir. 

Hükiimet iptidai görüşmelerde Su· 
dan meselesinin de nıevzuu'bahs edil

mesini istemekted ir. 
Bu mesele bir andhı.şma iLkd.i için 

1930 ıenesinde yapılmıt olan müz~l«e-
relerin ıuya diişmesine yoJ a.çmrfh. 

Kahire, 22 (A.A.) - Nesim Paşa 
kabineıi bugün istif11ı etmiştir. 

Kahire, 22 (A.A-) - K.ıral, ~üt
tehit cephe liderlerini kabul etnu~ ve 
ü2erlerinde hiç bir tesir yapma~akla 
beraber, bir temerküz kabinesı ku
rulmaST hakkında düşüncelerini ken-

dilerinden istemiştir. 

Edimede yaban domuzu 
savaşı 

Edirne, 22 (A.A.J - Vilayetimiz zi
raat te§kilatı yaban domuzlarıyla sava~
maya başlamıştır. Ziraat memurlanıımı 
her biri kendilerine ayrılan bölgelere gi· 
derek köylünün İ§tirakiyle sürek avı 
yapmaktadırlar. On beş gün içinde yal· 
nız Lalapaşa çevresinde 15 domuzla bir 
kurt öldürülmüştür. Sal'aş ,ubat sonuna 

kadar devam edecektir. 

KONFERANS 
Ffllllı·evi başkanlığımhm: 

Bugün saat 17,30 da Konya 
saylavı 8. Or. Şevki Uludağ tara
fından beden terbiyesi hakkında 
ilmi bir konferans verilecek ve 
spor filim]eri gösterilece~ir. Arzu 
edenlerin 0 saatte balkevıne gel

m~leri bildirilir. --
Davet 

İstanbul erkek Liseliler birliği 
25 l 1936 cumartesi günü saat on 
beşte Ankara bele?iye sa lon~n~a 
toplanacaktır. Bu hseden yetişmış 
olanların gelmeleri genel sekre
terlikçe rica edilmektedir. 

U L u ::> 

Avdında 
~ 

Bayıııdırlık işleri 
o·ün u·ectikec 
~ o .:> J 

gelişiyor 
Aydm, - Hbayımız Ozdemir Gün

day dün Halkevi köycülük şubesi ba§· 
kanı Emin Arkayın ile Balta, Kara
h.ayıt, Dalama, Alanlı köylerini do
laşmışlardır. Bu gezide ornek köyü, 
Karahayıt, Dalama ve Alanlı'da ya· 

pılacak okula yapı yerleri üzerinde 
inceleme yapmışlar ve köylerin te

mizliğiyle iJgilenmi~leı·dir. 

llgtnelkurul ıoürel komisyonu dün· 
kü toplantısında 936 il büdcesinin ge
lir bölümünü saptamıştır. Gelir büd
cesi 935 büdcesinden 25 bin lira arlı 
ğıyle 592,580 lira olarak saptanmış

tır. 

Bina ve arazi vergileri özel yöne· 
tim kurula devrolunmasından il büd
cesinde 60 bin lira kadar bir eksik ha
t.ıl olmuısa da bu hususta.ki kanun 
gereğince bu para. Maliye Bakanlığın· 
dan yardım olarak büdceye ahnmıf· 

tır. 

935 büdcesinden bugüne ka.dar 
53, 78 nakdi, % 49.89 bedeni ve nak
di sabıkadan da % 2.46 tahsilat ya
pıhnı§tır. Bu nisbet geçen yılın bu ay
lardaki tahsilatına nazaran q 30 faz· 
lftdır. llimi:ıin eski yıllardan ıelen 
120 bin lira borcundan 935 büdcesi
ne konulan 60 bin lira tamamen Ö· 

denmiştir. 

Aydın Halkevi r;por ıubeai bima· 
yesinde avcıla.r cmeiyeti yılbk koııg· 
resi evelki gÜn doktor Nafiz yazga
nın ba~kanlrğında toplandrt çok: sıcak 
ve samimi bir hava içinde geçen kon
gre sonucunda fahri başkanlığ& llba· 
yınt1z Ozdemir Cünday, murahha&lı· 
ğa. Raif A)'doğdu, başkanlığa Osman 
Becerik, a&başkanlıklara Salih Akbaş, 
Mustafa Didi, sağışmanhğa öğretmen 
Rifat, sekreterliğe Fuad ve üyelikle· 
re öğretmen Halil, mutemet Halil ve 

İfyar sadık seçilmi!lerdir. 

Dün köşk kannınunda feci bir kam· 
yon ka:zası olmuştur. Aydın urayına 

ya:zıh aksekili Mehmet Emin'in şoför 
Mehmet Zeki idaresindeki 69 numa

ralı kamyonu şeyh köyden köşke ge· 
lirken 1,25 zaviyeli bir inişten düz
lüğe çıkarken tekerlekleri patinaja 
tutluyor ve dört taklak atarak dere· 
ye yuvarlanırken çok güzel bir tesa-

düf eseri, kamyon çalılara takılarak 
kalıyor. lçerdeki dokuz yolcudan be
~ kurtuluyor. Köşk parti sekreteri 

Naci, tüze mübaşiri Rahmi ağır, §Oför 
muavini halidfe Aydın Hava. Kunnnu 
işyarlar1ndan Halil hafif surette ya· 

• ralanıyorlar. 
Yaralılar Aydm memleket hasta

nesine getirildiler zabıta tahkikata 
başladı. Kamyonun bulunduğu yer· 
den çıkarılmasına imkan olmadığın
dan parçalanarak çıkarılacak tekrar 

kurulacaktJT. 
O. BECERiK 

• f r sız k ·tabına gö ~e 

Anıakyada]~i tiirkler neden aııavataııda 
okuyorlar? 

İskendet·on maarif müsteşarı Paris 
üniversitesi doktorlarından B. Piyer 
Bo:zante lakenderon'un maarif hare 
ketlerinden bahseden bir eser çıkar
ınışllr. Fransızca olan eserde, en çok 
~er tutan kısım türklere aiddir ve An
takya şairleri ve fikir adamları hak
k•nda uzun malumat vardır. 

Antakya lisesinden çıkanların, lah· 

sillerini bitinm k için Türkiye fakül . 
t~lerine koşmalar1mn (!lebebini tahlil 
eden B. Piyer Bozante bu münasebet . 
lcıı diyor ki: 

"Ayle parçalarından bir kısmının 
;,nadoluda yerle§mİ§ bulunması ve 
iuari kadrolarını gencleşfo· · '·ir ül· 
kede karlı birer mevki elde k ca
ı:ibesi her yıl, Türkiyenin talı ve ali 
tahsil müesseselerine birçok gencle
ri sürüklemektedir. Bu geneler işsiz 
'kcıJmış diplomalalann çok olduğu su~ 
riyede y ~ ·le:.ıip kalmaktan ve arabç"l 
dilini kafi deı·ecede bilmemeleri do· 
teyısiyle h.,, ıvetlel'ine müaaid mey 
dan bulamamalarmdan korkınakta
d .Jlar. l§te hunun içindir ki 1934 yı
tında Türkiyedeki liu, tali ve İptidaı 
mekteblere aancak halkından, en az, 
34 ıenc kaydolnıu.ttur. 16 gene de ali 
mekteblere ıinniıtir. Bunlardan alb
sı tıb, üçü hukuk, dördü ziraat, üçü 
mühendis fakültelerine yazılmışlar

drr. 
Birçoğu için bu sidit, dönüt ümidi 

oJmıyan giditlerdendir. Zira tahıiHe· 
rini bitirdikten sonra, evelce, bil' hay• 

Vekalet emrine alınanlar 
Görülen aüzum üurine Kartal kay • 

makamı Hamdi, Kulp kayma.karnı Hü · 
&eyin vekR)et emrine alınıro,lardu·. 

Gümrüklerde tayinler 
Gümrükler genel direktörlüğü güm· 

r-ük işleri direktörlüğü kıum amirliğine 
Giresun mllayene mem\1ru Zekeriya, Ga. 
lata ithalat gürnrükü muha•ebe servi•i 

tefliğine aynı direktörlük ş.eflerinden 
Sadettin, Galata ithalat gümrüğü evrak 
§oefliğinE genel direktörlük evrak mümey
yizi Seyfi İstanbul ithalat gümrüğü ya· 
zı İ!leri şefliğine genel direktörlük tet. 
kik direktörlüğü memurlarından Ali Ri· 
za tayin edilmişlerdir. 

Birinci umumi müfettiş
likte yeni tayinler 

Birinci Umumi Müfetti,mı yabancı 

işler direktörlüğüne ayni umumi müfet. 
tiş'ik istihbarat direktörü Cem'i, emni • 
yet müta-''1.rliiine uayiı direktörü 
Nuri tayin edilmitlerdir. 

Çağrı 
:;.Kamutay arzuhal encümeni 

bugün saat 14 de toplanacaktır. 

li genç Tiil·k:yeye yedeşmişlerdiı· ve 
kendilerini vaziyetl~rınden memnun 
addelmektediı·leı·. 

Yalnız tatil vaktınde talebe san· 
caktaki aylelerinin yanına geliyor. 
Bunların mevcudiyetleri, memnuni
yetlea·i, konuşmaları gençlerin gözlerini 
Kexnalisl müteceddidlerinin anladığı 

şekildeki türk kültürüne çevirmeğe 

yardım etmektedir. 
Bitaı-afane kabul etmek lazımdır 

kı bu türk müteceddidlerinin göster-
1l 0h leri gayret büyüklükten hali de
ğildir. Zira Suriyede, intidabın teesı;ii· 

sü sırasında maarif teşkilatında hü
küm süren intizamsızlık oıımanlı İm· 
paratorluğunun bütün vilayetlerinde, 
bilhıuaa Anadoluda aynı vahametle 
idi. Lakin 1923 den itibaren Kema· 
lizm, gene cumuriyetin kültür seviye· 
sini yükı.eltmek için tedrisatı tanzime 
gayret gösterdi. Bu; evvela, türk res. 
nıi talısil müeueselerinin intizama so
kulması, ecnebi mekteblerinin k()ntro• 
Ju, medreselerin ilgaar, yüksek sana.t 
mekte'bleri tesi&i, türk dilini yazmak 
için latin harflerinin mecburiyeti, lu
gat 15lahı, kütüphaneler, müzeler, 
halk mektebleri, izci te,kilah ile baş
ladı. 

Bunların neticesi timdiden kendi
ni gösterdi ve yeni bir neıil ıüratle; 
belki de fazla bir süratle yetişmeğf!ı 
başladı.'' 

Gene aynı kitaba göre Jskenderon· 
daki 341 memurdan 164 Ü türktür. 

Nöbetçi eczaneler 
Gün: Eczanenin adn 

Çarıamba Ege Eczaneai 

Per,embe ~bat· Yenitehir 

eczaneleri 

Cuma latanbul ecırane3r 
Cumartesi Merkez n 

Pazar Yeni ,, 
Pazartesi Ankara .. 
Sab Halk n 

1.1.1936 tarihinden itibaren iki •J' 

müddetle, tehrimb eczaneleri ~ 

daki eedvele ı-öre nöbetçi kalacak

lar-dır. 

Acıklı bir ölüm · 
Eski teşrifa.tçılardan B. Ahmed 

Muhtar•m bil' lzmir yolculuğundan 

dönütte vapur f ıtanbul nhbmma ya• 

nattıfı ınrada birdenbire lr.alp dur

masından öldüğü haber abnmııtır. 

Kendisini bütün tanıdık•arma sevdir

mİ§ olan rahmetlinin ölümü büyük bir 

teessür uyandınmıbr. Aylesine ve 

dostlarına baoııağhğa dileriıt. 

liLf S'un ronıunı: Tefrika: 94 

l{ırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Tiırkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Etuval meydanını geçti; ~dım~arı arzusu
nun mesud sabırsızlıaını takıb edıyordu. Çıp· 
lak ve hiddetli me~er veya tunç şekiller 
arasında merdiven başında kendisini bekli· 
yen Jakı~ kolları arasına alınca ö~~şm.elerle 
titreyip hafiflemiş olarak ta o, golgeler ve 
zevklerle dolu yaşamak hazzının hayatı 
unutturduğu ~aya kadar götürdüğünü gö-

- Sizi unutmağa çalıştım. Olup ~~ite~-. 
lerden sonrn bu pek tabii bir şeydi, degıl mı_? 
Bu maksadla her ne mümkünse yaptım. Sı
zi büsbütün unutmak daha doğı:u olurdu. 
Fakat yapamadım. O zaman bir gemi satl~ 
aldım. Ve altı ay denizlerde gezdim. Belkı 
biliyorsunuz? 

Tere.z bildiğini bir baş işareti ile anlattı. 
Lö Menil devam etti: 

yun yatarak, kendi kendime: "Bilemedim, 
ah, yeniden başlamak kabil olsaydı!" der
dim. Düşüne ıstırab çeke anladım; anladım 
ki kafi derecede zevklerinize ve düşüncele
rinize nüfuz edememiştim. Siz yüksek bir 
kadınsımz. Bunu farkcdememiştim. çünkü 
sizi bunun için sevmiyordum. Aklıma bile 
getirmeksizin sizi sıkıyor, kınyordum. 

yemem. Kaç kere kendimi denize atmak is
tedim. Atmadım. Dini prensiplerimden do
layı mı, ayle duygularım yüzünden mi, yok
sa cesaretsizliğimden mi? bilmem. Belki u
zaklarda bulunduğunuz halde beni hayata 
bağlıyordunuz. Şimdi şurada bulunduğuma 
göre, elemek ki, sizin cazibeniz tesiri altında 
idim. İki gündenberi sizi gözetliyordum. 
Tekrar evinizde görünmek istemedim. Sizi 
yalnız bulamıyacak, sizinle konuşamıyacak:
trm. Bundan başka, beni zoraki kabul etmiş 
olacaktınız. Sizinle sokakta görüşmeyı daha 
doğnı buldum. Bu da gemide aklrma gelen 
bir düşiincedir. Kendi kendime dedim ki: 
'
4Sokakta eğer isterse beni dinler ... Dort yıl 

önce, Juvanvil parkındaki gibi... hatırm1zcla 
dırya. hani heykellerin altında, Tac'ın ya
nında ... " 

riir gibi oluyordu. . . _ 
Fakat Mak: - Mahon caddesının ıssızlıgı 

içinde, Galile sokağında şöylece gözüne iliş
miş olan gölge yaklaştı, alel~d_e . ve ıstırab 
verici bir vuzuhla karşısına dıkıldı. 

Tcrez, Biyyi rıhtımında p~~ine düş~p e!l 
sakin ve en emin yerde kcndısıne yetışmış 
olan Rober Lö Menil'i tanıdı. 

Hali tavrı vaktiyle Terez'in hoşuna git
miş ola~ ruh sükunetini gösteriyord~. Tabii 
olarak sert olan yüzü, rüzgarlar ve sıslerden 
kararıp biraz çukurlaşarak, sakinliği içinde, 
derin bir ıstırabı saklıyor ve meydana \'llru
yordu 

- Size söyliyeceklerim var. 
. Terez yavaşladı. Lö Menil de yanında 

' · rrıeğe basladı. 

- Adı Rozbut'tu, seksen tonilatoluk bir 
gemi idi. Altı tayfam vardı. Ben de onlarla 
birlikte çalışıyordum. Avunmak için ... 

Sustu. Terez kederli, daha çok canı sıkı· 
larak, yürüyordu. Bu yabancı sözleri dinle· 
mek, onun için. son derece manasız ve ıstı
rab verici bir şeydi. 

Rober gene başladı: 
- Bu gemide çektiğim azabı size anlat

maktan utanırım. 
Terez bu sözlerin doğru olduğunu hisse

derek başım öte tarafa çevirdi. 
- Oh! sizi affediyorum. Yalnız başıma 

kalınca çok düşündüm. Kamaradaki sedire 
uzanarak orada günler ve geceler geçirirken 
hep aynı fikirleri kafamın içinde döndürüp 
durdum. Bu altı ay içinde, bütün ömrümde 
düşündüğümden fazla düşündüm. Gülmeyi
niz. Zihni ıstırab kadar hiç bir şey genişle
temez. Anladım ki sizi kaybetmek hatası be
nimdi. Sizi alıkoymağı bilmek lazımdr. Roz- . 
but denizde kayıp sekerken hfn cic, yiiziiko-

Terez, bunları reddediyormuşçasına ba
şını salladı. 

Öteki ısrar etti. 
- Öyle! öyle! sizi sık sık kırdım. İnce 

hislerinize kafi derecede sayg'i göstermedim. 
Aramızda anlasmazlıklar oldu. Bu da. ikimi
zin aynı tabiatte olmayışımızdandı. Bundan 
başka, sizi avutma.ğı da bilemedim. Size la
zım olan eğlenceleri bulamadnn; sizin gibi 
zeki bir kadına uygun zevkleri temin ede
medim. 

Eseflerinde ve ıstırabında bu kadar sade 
ve bu kadar doğru olaıı Rober'i Terez. her 
şeye rağmen cana yakın buluyordu. Tatlı bir 
şive ile: 

- Dostum, sizden şikayet edecek bir şe
yim yok, dedi. 

Rober gene sözlerine deYam etti: 
- Bütün bu dediklerim doğrudur. Bunu, 

enginlerde, gemimde yalnız başıma kaldı
ğım zamanlar anladım. Öyla saatler 
geçirdim ki bana en büyük kötülüğü etmiş 
olan adam için bilP o derece acı rn~t!er dile-

1 çini çekerek: 
- Evet, Juvanvil'deki gibi, mademki ve

niden başlanacaktır ... İki gündenber\ sizi ~ö
zetliyorum. Dün yağmur vağryordu: anı.ha 
ile çıktınız. Pesinize düsli ı) nereue O'ittFi'ini-, l h b 

.zi anlıyabilirdim. Bnnu cok isti \'Orrlum V "'•)· 
madım. Hoşunuza gitmiyecek şevleri vap· 
mak istemiyorum. 

Terez Rober'e elini uzattı. 
- TQjlekkür ederim. Size güvendiğim

den dolayı esef etmiyece~imi zaten biliyor
dum. 

(Sonu var) 



JAYIFA 1 

At 

T.ıaval kabinesi 
istifa etti 
(Basıl. inci sayfada) 

a;nb ri, bununla üçüncü defadır yol 
akta oldugu hakkındaki dikkati 

e e ler vardır. 

lyı haber alan mahfiller, B. Lava· 
n buhranın mesuliyetini radikalle

y klemiş olmak için yeni kabineyi 
1lı: rmakt n ltaçınmıyacağını sôyle

e tedirler. 

P rıs, 22 ( .A.) - Kabine top

ntıaının başlangıcında BB. Heryo, 
ıc ret bakanı Bonne, deniz ticareti 

k m ve iç işleri bakanı Paganon, 
ataf farını ver:mi§lerdir. Radikal so • 
aliat baket.nlardan senatör Renye ve 
~op11at bu İstifaya iştirak etmemiş

loerdir. 
Bakanlar, genel sıyasa va.ziyetini 

oıtdea ıeçinoitler ve kabinenin istik

ti akkındaki kati kararı akıam Ü· 

ııeri yapılacak toplantıya bırakmış· 

1 rdır. 

Hülıdimet a:r:aları bu arada Elize· 
,.e idecekler ve cumur baıkanı B. 
Löb.-on'ün reisliği altında toplanarak 

r naa.nın İngiliz kıralı beşinci Cor

<:an cenaze törenine ne suretle İşti

\: deceğini kararlaştıracaklardır 

Pariı, 22 (A.A.) - B. Lavale ver· 

•t oldukları istifanamede, BB. Her· 
Voı Bonne ve Paganon bilhassa şun· 

t n yazmışlardır: 
"H partimize sadık hem de si· 

.::e rıı doğru kalmak için size isti
ızı vermekle sıyasal bir hulUsu ni~ 

et areketi yaptığımızı aanıyoruz.? 

lFdb kika, saylavlar kurulunda si7.e 

Duzumlu bir ekseriyet garanti etmek 
uı: re, dostlarımızın elzem İf birliğini 
ı e rbk temin edemiyeceğimiz. ka

aatindeyiz.,. 

?aria, 22 (A.A.) - Eliz.eden çıkan 
kanlar, kabinenin İstifa edeceğini 

ıldumitlerdir. B. Heryo ve B. Maren, 

ollektif istifa mektubundan ba§ka, 
«l"ft "rer mektub vereceklerdir. B 

en bu mektubunda bilhassa şunları 

y aryor: 
" na kanuna ve parlamanterizm 

prensiplerine muhalif bir tarzda açı· 
an ve bilhassa finans ve dış sıyaaa 

ba.knnmdan korkunç neticeler verebİ· 
ecek mahiyette bulunan buhranı 

leket için çok fena gördüğüm

en, kabine Üyelerinin büyÜk ekseri· 

eti ile yapılmamrt olan bu hareket 
aeriıinde hiç bir mesuliyet almak is · 

em ... 

Kabi11erıi11 istiflısı 

l?ariı, 22 (A.A.) - Üçüncü Laval 
inesi bugün saat 16 yı 45 geçe istifa 
"ttir 

Pariı, 22 ( A.A.) - B. Löbrön kabi· 
enin istifasını kabul etmi§ ve kabineyi, 

• ükümetin kurulmasına kadar can 
t~len Ömteye memur eylemiştir. 

( tnııtu- bu.~lwnmm 

, 

J.·mı sü l w .... wm ı,; rı 
Pariı, 22 (A.A.) - B. Löbrön kabi· 

ıme kurulması için konıültasyonlarına 

flaınıtlır. Cumur Başkanı, aay]avlar 
bnılu ve senato ba§kanlarmı kabul et • 
rruf ve büyük partiler liderlerinin de fik
nru lmıştır. 

l~. l arnl habineyi kunnal.-
i tcmedi. 

Paris, 22 (A.A.) - B. Lava! gaze 
re Cumur Başkanı tarafından yeni

bineyi kurması hakkında yapılan 

"fi reddetticini bildirmiştir. 

o )ltli~tlerin ıuırlamcrılo •rrt· 
ıummı bir tahriri 

P ris, 22 ( A.A.) - Sosyalist partisi 
amento grupu bir takrir kabul et • 

r Bu takrirde sosyalist grupunun 
daki buhran, ya bir ' halkçı cephe,, 

u 'metine i~tirnk etmek \Cyahut bir 
ı kapatmaga ve pek yakında )a,.ı 

aeçime intizaren sulh icinde çalı 
az.metmi~ bir hükümete yardım 

ek suretiyle halletmek hususund 
du§en mesuliyetlerj al -

i;a h zır olduğunu beyan edilmekte · 
ir 

Pariı 22 ( A.A.) - Saylavlar kurulu 
,"\an• B Buiıııon, Cumur Baıkanmın 

ULUS 

ekizinci Edvardın cülusu resmen ilan edildi 

Kırnl Corcun. cenaze alayı1ıdll bıılıınacak lıeyetiıniz 
diiu gitti -Cenaze alayı ayın yir1ni st!kizinde 1ıapılllcQk 

(Batı 1. İnci sayfada) 

baı iz bir vasıf olarak iyiliği ve hulu- • 
su niyeti parlak bir surette bir1cştir
miş olan büyük ölü hakkında daima 
duymuş olduğumuz saygılı takdir hi • 
!erini rzetmck İsterim. 

Şunu d hatırlamadan geçemıye

cegim ki, acı safahatı ne onun ne de 
benim memlekctlerimizi esirgememiş 
olan hadiselerden sonra bütün ilıti· 
lafları onun devrinde hallettik ve bü· 
yük Britanya ile açık ve samimi dost-

luk esaslarını kurduk.,. 

l t•rri l.-ıml1r1 dilii.•.:u u·~l>iı edildi. 

Londra, 22 (A.A.) - Dün öğle

den sonra toplanan Özel saray konse· 
yi, kıralın ölümü ile o~lu Edvard'ın 
culusu keyfiyetlerini tesbit etmiştir. 

Bundan sonra, mutad merasimi mÜtf"· 
akib, yeni kıral konsey salonuna ge· 
tirilmiıtir. Bir aaatlik bir toplantıdan 
sonra, konııey dağılmıştır. 

K ı rulrn i><•ywırıtı 

Londra, 22 (A.A.) - Resmi aaı:e· 
te yeni kıra! sekizinci Edvard'ın dün 

kırallık mecliııindeki beyanatını net· 
retmektedir. Kıral, şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

"Sevgili babamın ölümüyle büyük 
Sritanyanın uğradığı :ı:.ya bana hü . 
kümdarlık vazifelerini tevdi etmiştir. 
Benim yasım bühin tebealarımın ve 
gördügüme göre, bütün dünyanın ya
sıdır. 

Bundan yirmi altı yıl ônce babam 
ayni bu yerde hayatının hedeflerin
den birinin meşruti hükümeti idame 
etmek olacağını söylemiştir. Bu husus· 
ta babama İntiıal etmeye ve onun gi 
bi bütün ömrümce tebealarımın bü

tün sınıflarının saadet ve refahları i
çin çalışmaya azmetmiş bulunuyo
rum." 

J fil l•:dı (lrd'm /&(lra. tlNıİz ı•e 

1ı<n a 1m ı ı·i>tleri nP l1<•_,·mırumu•l"İ. 

Londra, 22 (A.A.) - Kıra!, ordu· 
ya, donanmaya ve hava kuvvetlerine 
birer beyanname neşretmiştir. 

Orduya beyannamesinde diyor ki: 
"Genç bir :zabit olarak yaptığım 

askerlik hızmeti bana hayatımın ~n 
ehemmiyetli tecrübelerinden birini 

ve İngiliz, Dominyon, Hindistan ve sÖ· 
mürge askerleriyle iyi bir arkada§lık 
yapmak fırsatı ve faydasını verdi. 

Hadiseler. bana, askerlerimi .:. in · 
liz tarihinin en buhranlı anlarında yük k 
vasıfluını layık olduğu derecede anla 
mak ve takdir etmeği öğretmiştir. 

Memlekete karşı hararetli sadak 

fedakarlık, felakette cesaret ve mukave 
met, .maneyi ve merdlik ülkiisünü mu 

hafa7.ada azim.,, 
Donanmaya olan beyannamesinde · 

ral donanmanın kudret ve selametin: l. •• 

tün İmparatorluk için ehemiyetli bir 
saydığını söylemektedir. 

Kıra/111 ciiliüm ı·~smctı 
ilfttı edil<li. 

Londra, 22 (A.A.) - Kırat ısekİ· 

zinci Edvard'm tahta cülUsu Sent 
Ccymis sarayının balkonundan şimdi 
resmen ilan ediJmiştir. 

Londra, 22 (A.A.) - Sekizinci Ed· 
vard, butün dominyonlarda kıra! ilan 
edilmistir. 

Londra, 22 ( A.A - Krral, kıra! 
ilan edildikten sonra B. Baldvin'i k;\ 

bul etmi!tir. 
Kıral, bu un uçak ile 5andringha 

ma dönecektir. 

yeni kabineyi kurmak hakkındaki tekli· 

fini kabul etmemiştir 

1:. llcQorıwı kabirw)i km·m<l r 

ihtimali t'llrdır. 
Pan , 22 (A.A.) - Cumur Ba§kanı, 

B. Buisson'un reddinden on bugün · 
kiı konu matara nihayet ,.ermiıtir. Ya
rın sabah saat 10 da konsültasyonlara 
yeniden ba§lıyacaktır. 

Sıyasal mahfillerde s0ylendiğine ıo· 
re, Cumur Baıkanı B. Löbrön kabinenin 
kurulmasını B. Heryo'ya tevdi etmek nİ· 
yetindedir. 

Londra, 22 ( A.A.) - Kabinenin 
mutat toplantısı, bugün başbakanlık 

dairesinde, B. Mak Donald'ın başkan· 
lıf,ı altında yapılmıştır. Çünkü B. 
Baldvin kıralı ziyaret etmek Üzere 
Bukinghnm sarayına gitmişti. 

Londra, 22 (A.A.) - iki meclis, 
yeni kırala sadakat yeminine devam 
etmek üzere saat 14.45 de toplanmış· 
!ardır. Toplantıda yabancı memleket
lerden gelen tn:ziyet telgrafları da o· 

kunmu~tur. 

Olt•rı 1.-ıralw ct•ıuı::.t• alayrna 
lıazı rlıl:. 

Londra, 22 (A.A.) - Kıratın cena:rc· 
sini JÖtÜrecck olan tren, Sandringham·~ 
bir buçuk kilometredeki Volferton i. · 
yonundan perşembe günü hareket 
cektir. Cenaze Volferton'a topçu atlar" 
le çekilecek top arabası Üzerinde gid•cA( 
ve kır.ıllık ailesi alayı yaya o•~r:•k t-•r"ı, 

edeceklerdir. 1 ntizam norfolk poli11i ta

rafından temin edilecektir. 

Lorıdra, 22 (A.A.) - Kıralın c 
töreni salı giinü Vindsor'dıı yapılıu:<tk . 

tır. 

Londra, 22 ( A.A.) - Kıralın \'I' 

yetnaıncsi ne~rcdilmiyeccktir. Bu tedbir 
yalnız kırall k ailesi erkanının rmılüı 

alınası içindir, resmi bir mahiv<'ti yo' 

l..ondra, 22 ( A.A.) - lngiltere kı 
ralı sekizınci Edvard, Dük ve Dü~eıı 

d'Yoı-1{, Dük ve Düşes de Glouçester 
bugun Sandringhama gitmişlerdir. 

Halk cumadan pazartesi gününe 
kadar kıratın cesedini ziyaret edecek 
tir. 

Beşinci Corc'un cesedi yarın Lon 
draya getirilecektir. 

Tren altı vagondan ibarettir. Kı 
ı-allık al~mcti olan koyu kırmızı reni< 
ile siyah renkle .süslenmiş bir vagon 
salona kıralın cesedi konacak, başka 
bir vagon gafona da birçok çelenklı-r 

doldurulacaktır. Öteki vagonlarda da 
kıra! ailesi efradı ver alacaklardır. 

Vestrninister kilise.sinde hu:ırlık 

lar bitmiş gibidir. 

Kıral Corc'un ölümünün 
yankıları: 

.. Romanya sarayında iki ay yas 
tutulacaktır. Romanya kıralile an
ne kıraliçesinin cenaze alayında 
bulunacakları söylenmektedir. 

:;. Japonya sarayında üç hafta 
yas tutulacaktır. 

···Norveç sarayında iki ay yas 
tutulacaktır. Kıral ve kıraliçe ce
naze alayında bulunmak için Lon
raya gideceklerdir. 

:,:Fransız parlamentosunun ev
velki günkü toplantısında BB. 
Buisson, Flanden İngiliz milletinin 
acılarını paylaştıklarım bildirmiş
ler, sonra toplantı yas alameti O· 

larak kapatılmıştır. 
:ı"·lran şahınşahı, İngiliz anne 

kıraliçesine bir taziye telgrafı gön
dermiştir. 

:ı:Negüs, lngtliz hükümetine 
bir taziye telgrafı göndermİ!tİr. 
Sarayda 8 gün yas tutulacaktır. 
kıralın ölümünün İngilterenin ha
beş i~indeki sıyasasmı değiştirmi
yeceği sanılmaktadır. 

.ı,:B. dö Valera kıraliçeye bir tel· 
graf göndererek İrlanda hüküme
tinin taziyelerini bildirmiştir. 

:,:Alman eski muharipleri kıra· 
im ölümü dolayisiyle Londrada 
kalamıyarak Berline dönmüşlerdir. 

:.:Fransız hükümeti adına B. 
Löbrön, dış işler bakam, deniz ha-
kanı, amiral Düran-viel, Maraşal 
Peten, general Gamlen ve muhte
lif askeri kıtalar cenaze alayında 
bulunacaklardır. f ransada 15 gün 
milH yas tutacaktır. 

:,,:Bulgar sarayında altı hafta 
yas tutulacaktır. 

:,,:Portekiz ve Arjantinde de 
üç gi.in yas tutulacaktır. 

:,:Knal Corc'un cenaze alayın
da bulunmak üzere Almanyadan 
dış isler bakanlığının reisliğinde 
dük dö Kolourg, general Rumşted, 
amiral Albreht ve tayyareci Kav
piş'den mürekkep bir heyet gön
derilmi~tir. 

----------. ---------
Lenin'in ölümünün yıl 

dönümü 

Moskova, 22 (A.A.) - Lenin'in ( 
ölümünün 12 inci yıl dönümü do
layisiyle Sovyet Rusya'nın bütün 
icra komitelerinin ve kurumlar de
lege1erin1n iştirakiyle büyük tiyat
ro 'da bir toplantı yapılmışhr. 

Stalin ile bükümet a7.asmm 
ve parti şeflerinin salona girişi 
şiddetli alkışlarla karş1lanmışhr. 

Şamda vaziyet gergin 

l folt• tU(• de lwrı.~ı Mı 1.- (."ıl:rıwüu 
ba~latlı. 

Kudiis, 22 (A.A.) - Milli bir
liklerin kapatılması yüzünden 
Şam' da çıkan karışıklıklar Hate
be de sirayet etmiştir. Vaziyet cok 
gergindir. Şam ile telefon muha 
beresi kesilmiştir. 

Kudiıs, 22 (A.A.) - Suriye'de 
umumi grev devam etmektedir. 
karışıklıklarda şimdiye kadar bir 
cok kişi ölmüştür. Bunların arasın
da bir kaç da asker vardır. Vazi
yetin vahameti do1ayisiyle Fran
sızlar Şam·da Faslı süvariler ve 
tanklar dolastırmaktadır. Sehrin 
uzerinde de -tayyareler uç~akta 
dır. 

Beyrut, 22 (A.A.) - Mısır ha 
diselerinin tesiri altında kalan mıl
liyetperver talebe şimdi tezahü
ratta bulunarak iki tramvay ara
basını yakmışlardır. Bunun üzeri
ne vukubulan çarpıtmada iki ki.i 
ölmüştür. Polisten kırk ikadar ya· 
ralı vardn. Halep ve Beyrutta 5U· 

.kunet vardır. Şamda da bu sabah 
sükun hükum sürüy<'r. 

lsvec, İtalyan notasını 
reddetti 

l11tokholm, 22 (A.A.) - Resmi ı~ · 
veç mahfilleri, lsveç seyyar ınhiye he • 
yetinin bombardımanı hakkında lsveç 
tarıdından verilmiş olan notaya ltalya· 
run ·ermiş olduğu cevabtnki iddialaı·ı 
redd .. tmektedirler. 

ltalyanlar, casusluk suçuyla te\·kif e 

dilmış olan soamlili bir yerlinin şahidli· 

ğirıc dayanmaktadıdar. 

lsveç mahfilleri, bu yerlilerin aöyl• 

diklerınin tersine olarak, şu iddiada b 

hrnmaktadn ki: Doktor Hilander ile B 

Hannt:r, seyyar srhiye heyetinin ne dı 

şmda ve ne de yakınında hiç kimse..1İ11 

ııitah taşımamakta olduğunu $Öylemek 

tedırler. 

Ras Desta'run kuvvetleri, hastaneden 

aşagı )' ukarı beş kilometre u7.akta bulu 

nuyordu. 

.:>eyyar sıhiye heyeti ile bu heye• 

muhafaza eden yedi kişilik mufreze ar 

sında asağı yukarı beş yüz metre mesa 
fe var idi. 

Bu müfrezeye mermi isabet etmemi 
tir. Buna kar§ı İtalyan uçakl:m seyya. 
sıhiye heyeti üzerine yüz kadar bomb, 
atmışlardır. 

Samateu'da bir hadise 

Tokyo, 22 (A.A.) - Samateu 
daki japon konsolosluğu polis me 
murlarından birinin ö)dürülmesı, 
kamoyda d~rin bir tesir uyandır 
mıshr. Katillrı kim olduğu henüz 
bilinmemekle beraber bir japon 
tarafmdnn yapıls"lllS tethiş hareke· 
ti olduğu sanılmaktadır. Deniz 
bakanlığı Amo,,'da demirli bulu
nan Kubari zırhhsma Samateuye 
ıtitmek Ü7.ert.; emir vemıi~tir. 
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B. Stoyadiuovi~in 
söyledikleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

ya ile yaptığı beş ayrı rnukaveleyı 
müdafaa eden başbakan Sto,Fdi
noviç. bu mukavelelerin Yugoslav 
yanın dostluk münasebetlerinde 
bulunduğu devletlerle olan dost
luğunun sağlamlaştırmak gayesi-

• ni güttüğünü ehemiyetle kaydet
miştir. 

Bütün komite azasmm şiddet
li alkışları arasında söz alan say
lav Dimitriyeviç, Yugoslavyaıun 
yabancı devletlerle ve hele küçük 
anlaşma ve Balkan antantı miille
fiklerile olan vaziyetini tasvib hu
susunda komitenin müttefik bu
lunduğunu ve dış sıyasa esaslarının 
Milletler Cemiyeti paktına ve bü
tün müttefiklerine sadakat ve en
ternasyonal anlaşmalara riayet ol
duğunu söylemiştir. 

IR \ ~ H BERtERl: --- -·----
lt!" ff<lnfo lrcm lJı~ nttlmnı 

armnncfo 
Tahran, 22 ( A.A) - Pars Ajan 

"Smdan: Ağahan'm ellinci yaşı dola
yısiyle, İran dış bakanı kendisine bir 
telgraf çekerek Şahinşahm duygu -
larmı bildirmis ve hükümeti ve ken
di adına tebrikte bulunmuştur. Ağa 
Han gönderdiği uzun bir cevabta 
ŞC\hinşaha ve kendisine teşekkür et
miştır. 

Tahran. ;~~ (A.A) - Pars A -
jansından: Gerek Tahranda, gerek
se öteki şehirlerd,. kadın iledevi ha
r~ketini kutlamak için yapılan 1op -
lantdar ve tezahürler devam etmek
tedir. 

Ua ·betlw 

~JHI <.;tH ızL L\IU 
( BQ§t 1. inci ıayf ada) 

ım:.yonu iyi bir tedbir bulmuştuı. 
Fakat asıl mesele, hekim bol

ia~mas1 ile, ve cumuriyet nakil ,. ... 
sıtaları politikasının memlekete 
d,,ha ııkı ve kolay bir temas ve 
mümuebet imkanı vermesi ile, ya
ni, birçok davalarımız gibi, za
manla hallolunacaktır. Sağlık Ba
kanlığı Türkiye' de daha fazla bir 
doktorlar mektebi'ne [Ecole de 
medecine] ihtiyaç olduğu kararın• 
vararak, böyle bir proje hazırla
mış ve Başbakanlık makamına 
vermiştir. Bu mekteb 12 yılda 3000 
doktor yetiştirecektir. 

Tıb Fakültes1 kurulduğundan 
beri bir asır geçmiş olmasına rağ
men, imparatorluğun ihmalleri yti
zündeıı. daha on, on beş sene ÖD· 

cesine kadar geniş halk tabakala~ 
rmda hekim ve tıb mefhumlarına 
karşı nasıl geri fikirler beslenil
mekte olduğunu bizim nesiller pek 
ıyi bilir. lstanbulun türk ve mÜs· 
lüman nufusunun hatırı sayılır bir 
.<ısmı üfürükçülerin, ve mütetab
bib dediğimiz k1mselerin elinde 
idi. Berberler diş ~ekerdi. Sıtma· 
dan Janarken kinin almak istemi. 
yen köylüye kadar, bütün halkı, 
tıb fikrine ve hekim ihtiyacına. 
cumuriyetin halkçı ve insancı po
litika6ı ahşlırım~ ve ısmdırmıştır. 
Devlet Anadoluya gelerek. vatan 
bütünlüğü ve yurddaş bitligi filt•r· 
!erini kurduktan sonra, hekim ıh
tı~ acı da, .. ·asıtalarımızın yetişemİ· 
yecegi nisbette arttı: Tıpla mek
teb ihtiyacı gibi! Eksiklerimiz bi
zi ne kadar sıkıyorsa, memleketin 
her tarafında birden uyanan bu 
ihtiyaç bizi o kadar sevindirmek
tedir. Her hastanın u_ Doktor!'• 
diye haykırması, nihayet, her h ı 
tanın başına doktor yetiştirecek 
olan cumuriyetin sıhi cihazlanma 
tamamlığı ile nihayet bulacaktır. 

Ne yapalım? Vasıta değil. ihti
yaç bile bize miras kalmadı: Hal 
ka hem istetmeğe, hem verme._:e 
çalışıyoruz. Cumuriyet medenı) e 
tinin biıtün Anado!u'yu kaplaması 
için lazım olan zaman, onu bizim 
bulduğumuz hate düsüren asırln· 
rm her birinin yirmide biri kad-ıı 
olsa gene bir a-z beklemek 'l.t>

rundayrz. 
F. R. ATAY 
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Kuru./ 

Steno alına.caktıı· 
rfüı·I iv~ (:unıhuriyet 

l\1t~rliez Bank~as nı<lan 
Ankaıa merkeı;tmız içrn gayet iyi stenografi ve daktilografi 

bilir bir :ı.ıcno dolktilo almacakttr. Taliplerin kanunu~ani f)36 ,.onu
na kadar l.ıir.?.at veya tahriren umum miidürlüğe veya İstmhul :.lf· 

·mi e murı.caatları. 1-256 

Kurulu:? 

1 !) 9 l 
UY ·~ . 

Serveti fi.imıı 

verine cıkaı 

44 sent!dir durmadan çtkmakta olan bu haftaltk re;;imli gıı 

zetenin Ankara'da ,.atıs veri A K B A Kitapevidir. Se-

IstanJ1ulda Galatasara,rda 
• 

~ nlal Y<\ E, tan1 Rankasıudaıı . 
Ban!<rııııızm m.ılı olup lstanbulda Galata:.arcw'da yırmı ıki duk. 
ı m•bt mıl Avrupa pasajı namiyle maruf çarsı pe in para ile v 

apal znt usulü ile satılmak üzere artırmaya konulmuştur. [ha
e~ı Z • l 035 tarihine tesadüf eden çar::ıamba günü saat on dortte 

An ara·ua İdare Meclisimiz huzurunda vapılacaktır f,;teklilerın 
Gcnd T>ırektörlüğiımüz Emlak servisine müracaatla tafsilat ve bır 
1 ra rnııkabılinde sartname alarak sartnamede yazılı hükümler da· 
iresinde bedelin besde biri nislıetinde (34.400) lira depozito ve t~k
lif rr.ektuplarınm 29. l. 936 -;aat on dörde kadar Gen"l Direkforlu. 
•tı:rıtiır vrrmeleri. (65) 1-139 

EVKAF UMUM MÜOURLÜGÜ 

\'aridat ve lalısliat 

l\f ii<l·üı~lii~iiııclen: 
Gökcc oğlu mahallesinde istiklal caddesindeki ikinci Evkaf 

apartmıanın ücüncü kapı, altı numaralı dairesi 930 sent:si birin
ci teşrin sonuna kadar kiraya verilmek üzere on g-ün müddetle aÇık 
artırmaya konulmu'?tur. İsteklilerin ihale günü · olan 3-2-93fi pa:ı:ar
tesi günü saat on dörde kadar Evkaf apartrmanmdakı Varıdat ve 
Tahsilat Müdürlü:üııe gelmeleri. (152) l-215 

. atılıl 
10 Ciltlik 
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Jorga, Geschichte des Osman. Reıdıe 
,, Oriental. A rchiv 

1 ,, Raymond, Alttürk. Keıamik 
Acele satılı :trr. Poııta kutusu 222 ye mtiracaat. 

hastalı darı muteha~~ısı 

aif (.iirün 
Sabık Eskişehir askeri ha-.. 

tanesi göz hekimi 
Balıkpazarr Çıkırıkçtlar yo 
kusu alt bt.ı:ıında eski jandaı 

ma komutanlıgı bina~ında 
No. 45 

Ö"leden sonra hastalarını 
kal1ul edu. 

Doktor 

li 1\1aı·uf · · ııv(•r 
DERİ, FİRENG1 VE BELSO. 
CUKLUGU 1-IAST AI.IKLA Rl 

MÜTEfI A SSISI 
Tabakhane c:ıddesi başında ı\J 

trnta.s sokak No 17 Hastalarmı 
ergun CJ - U ve 15 _ 20 ve -kidat 

kn1ıu1 eder. Telefon: l~~ 

1-228 

IGı-alık 
Kalorifer. fevkalade nezaıet. 

tam konforlu 3 ve 5 odah iki da
ira kiralıktır. Görmek ve kira
lamak iSt:eyenler (Yeni .. ehir, Ko
catepe son durağına pek yakın 
Coruh sokağında) 3 No: apartr
man kapıcısından maliımat ald. 
bilirler. l-270 

Kiralık Ev 
Yenisehirde Akaretler cadde

si iç il sokağında 4 numaralı evin 
birinic katı 3 oda 1 mutbak kira· 
lrktır l-264 

Satrlık Apartrman 
Ankaranm merkezi bir ye· 

rinde altı daire, ayda 300 lira 
kira gctiriı ucuz fiat ve cok uyğun 
tediye ~rtile .satılacaktır. 
Hacrbayr:ım caddesi No: l 

Hayri Kemal k~\svon evi. 
ııe hli'? vurmalllrı. l-.247 

l Adliye Vekaleti 
J Jevazını nıiidürlüğ·ündeıı: 

l'emyiz mahkemesine yaptırılacaK 12 örnekte 787 parça mobilya 
ve mefruşat kapalı zarf u!:>ulile eksiltmeye konularak eksiltme günü 
olan 20.1.1936 tarihinde teklif mektubu verenlerin şartnamedeki ve
saikları kısmen ibraz edememelerine binaen isin 2490 sayılı kanu
mın 40 mcı maddesi hükmüne göre 20.1.1936 dan itibaren pazarlıkla 
yapılmasına karar verilmistir. 

l - Bu işe ait evrak sunlardır: Resmi sartname, ıımumi ve hu
Mt~ı sartname, mobilya resimleri, mukavele pr-oJesi 

2 - Tahmın edilen bedel 33070 lira olup muvakkat teminat ınik
d:ırı 2548 liradır. 

3 - Pazarlık 25.1. 1936 cumartesi güniı saat 10 dcı An karada vcka. 
lrt eksiltme komısyonunca yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa gireceklerin sartnamede yazılı belgeleri ve ban
ka mektuplarından baska teminat olarak malsandıklarma yatınlacak 
11akit ve diğeı eshamm makbuzlarını getirmeleri lazımdır. 

.5 - Şartname teferrüatı malsandıklarına tediye ve mukabilinde 
a!ınacak 170 kurusluk makbuz karsılrğmda Ankarada vekalet leva
zım miidi.irlügünden İstanbulda Adliye leva7.ım memurluğundan a-
lınabilir. 1-246 

\HKARA İCRA DAİRF.St GA YRl MEN KUL SATI~ ME. 
Mll~ 1,UGUNDAN: 

l - Mahcm: olup satılmasına karar verilen tapunun kutük 461 
pafta ada 5 parsel numansmda mukayyet ve Ankaranm Akşemset
tin mahallesinde tahta minare sokağmda kain bir ah~ap ve 16 hisse 
itibariyle 7 hissesi asağıclaki sartlar dairesinde açık aı ttırmava ko
nulmustur: 

2 _:_ Evsaf ve müstemilatı ev iki kat ve haraptıı. Bırinci katta 
ı avlu ı hala ı kömürlük l koridor tavansız 6 oda bir mutfak ikin
ci katta l koridor iki oda birınutfak olup 193 metre 2 sahadır he
yl'ti umumiyesine 1394 lira kıymet konmustur. 

3 - Satt~ pe~in para ile olmak üzere 24-2.936 tarihine müsadıf 
paza•tesı günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul salıs 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilınis olan yukardaki muhammen kıyme. 
tin yüzde 7.5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir ~ankanın .te 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edılen hazıne 
tahvilleıi getireceklerdir. 

5 - Satıs günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yiiıde 
75 ini bulduktan ve üc defa nida ettirildikten sonra mezkur güniin 
16 ıncı saatında en cok artıran talilıine ihale olunacaktır. 

6 - İsbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy. 
metin yii~de 7.5 ini hıılmadığı takdirde 10-3-936 tarihine müsadif 
salı günii :,;aat 14. l 6 ya kada ı yapılacak ikinci artırmada ihale olu
nacaktır. 

7 - Biı ınci ve ikincı artırmalarda ih<ıle hccleli ihaleyi müteakip 
verilmccligi takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta_ 
rihindcn itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için 7 gün kadar mehil verilecektir. İslıu müddet zarfmda da ihale be
deli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel en 
yuksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhilc almağa razı olup olma
dığı sorulduktan sonra teklifı veçhile almaga razise ihale farkı birin· 
ci talıpten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi 
vechile almaga razı olmazsa gayri menkul yemden on 'ıeş ;ünlük 
ikinci artı rmaya çrkanlarak en cok artıran talihine ihale edilecek· 
tır. 

8 - Her ıki artıı mada da gayri menkul talibine ıhale edildikte 
tapu harcı ile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
miiterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer aliikadarların bu gayri men
kul uzeriııdcki haklarını ve hususıyle faiz ve masrafa dair olan 
ıddialarmı evrakı müsbitelerile 20 gÜn içinde dairemize bildirme. 
leri lfızımdrr. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadık
ça satıs bedelinin paylastırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya istirak edecekler 10-2-936 tarihinde 935 l2 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulunchırulan :;ai·tııa-
memiıi okuvabilirler. 1-261 

J-\rk.eoloj i 1'1iize~i 
•firek törlüğiind~ı ı: 

1 - /~nkara ic Hisardaki kalenin 1960 !ıra olan tamiri asık ek· 
<-ıltmcy;: konulmustıır. 

? - Bu ıse aıd evıak ~unlardrr. 
A - Mukavele projesi 
B - Eksiltme sartname,,i 
C - Ft"nni sartnamele1 

, 

İ:.tiy,;nler b~ı evrakı kaledeki Müze bi.ırosunda gorebılirler. 
3 - bk:.iltme 3 ~ubat 1936 pazartesi güniı ,,aat 15 de Ankara 

k1le:.in-.i( toplanacak komisyonda y<ıpılacaktır. 
4 - • ı,ksiltmeye girclıilmek icin. 
A - t47 lira muvakkat teminat akçe~i vermek. 
B - l'enni ehliyet belgesi göstermek lazımdır. (Bu belge Bayın

lıılık D~kanlığınrlan eksiltmey.: girmeden 8 ~ün önce alınacakLrr). 
(106) 1-195 

.landarma ~euel k:omutanhğı Anli.a 
ra ~atın aln1a koınisvoııundan: 

1 - Ankı.ı .. jandarma ve polis mektebinde yapılacak ola::-ı 

( ln458) lira (60) kurus keşif bedelli mutbak ve çamasırhane tesi
salt 2Q !.936 t.ar§amba günü saat (15) de kapalr zarf usulii ile ek. 
siltınr}e kon ılacaktır. 

2 - Temınat betldi (348440) kum~ olup 233 kurus karsılığına 
as;:ıgıda komi:;yondan alınabilir. 

Genel. fenni eksiltme sartnaınele ri. keşi fname, mukl!ve le prn· 
il'· i, iki plan. 

3 - Eksi ltıneyt! girmek istiyenlerin ilk teminat sandık makl>uz 
vcy banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeler icinde lrnlun.ın 
trklif mektublarım eksiltme güni.i en geç saat on dörde kadar 
1<0mısyona vermiş olmaları. (68) 1--140 

• 

Ank.ara P.11.rf. Ba~ müdüı~lüğiiııdeu 
Ankara • Kayseri telefon devresi in~asma muktazi 3172 t~ 

çam direk kapalı zarf usulü ile K. Hamamda eksiltmeye konul
mu:;tur. Bir direğin muhammen b.Oeli 525-420 kuru ·tur. Mı.ıvak 
kat teminat 1007 lira elli kuruştm. İsteklilerin sartnatneyi gôr~relı 
üzere K. Hamam P. T. merkezine ve baş müdiırliigümüz '>iıro un:ı 
murasaatları (161) l-26Q 

N~vselıir sarhayJı~ın <laıı: ' ' . .. 
Kasabamızın projesınin Bayındırlık ve Ekonomi tsakanlrkla.rn· 

ce tasdikli (41821) lira bedeli ke!!ifli ve Gazojen motörlt.i efoktt"ik 
tesisatı kırk beş gün müddetle: ve kapalı zarf usulile eksiltm<!v: 
konulmustur. Muvakkat teminat mikdarı (3137) liradır. 936 sene 
mart ayı~m ikinci pazartesi günü saat on beste ihale edileceğinden 
isteklilerin artırma ve eksiltme kanunu mucibince lazım gelen V(. 

saiki hamil olarak Nevşehir Belediyesinde hazır buJunmalan •e 
proje ke~ifnamc plan ve şartnamelerin birer nlishalarmın 1,,tanool. 
da Taksimde İstiklal Apartımanında Elektrik Mühendisi Ha~~n 
Haletten alebilccekleri ilan olunur. (82) 1-167 

Ank:ara 'rapu i\Iüdfu·lüğüııden: 
Ankaranın Deliler tepesi mevkiinde kain bir kıta bagın Ciı

meci Ali veresesi tarafından senetsizden tapuya tescili istenilmiş· 
tir. Bu iş için şubat ayının 6 ıncı pers1:mbe günü yerinde tahkik.at 
yapılmak üzere memur gönderileceğinden bu bağda benim hakkıro 
var diyenlerin ellerindeki belge ile birlikte direktörlüğümii?:c 

ve yahut ayni günde yerine gidecek olan memurumuza bas vur. 
malan bildirilir. 156 l-267 

İstati~til{ Gene) Direkti)rlüğü 
Eksiltme komisyonundan: 

ı. - 32 forma 928 lira bedel tahmin olunan 1935 sene-.;;i ikinct 
kısım harici ticaret istatistik yıllığ'mm 300 adet baskıcı, 

2. - 23 forma 728 lira bedel tahmin olunan 1935 senesi 3 uncİI 
kısım harici Ticaret İstatistik yrllrğrnın 300 adet baskısı, 

3. - 437 forma 12673 lira bedel tahmin olunan 1936 ikinci lci
nundan birincikanun sonuna 1iadar bir senelik harici Ticaret aylık 
mecmuasının her ay 300-400 adetlik baskılarr ayrı ayrı kapalı zarf 
usulile eksiltmeğe çıkarılmıştır. Eksiltme 17 subat 1936 pazarte t 
günü saat 14,50 dedir. Şartnameler Komisyon Katipliğinden iste· 
nebilir. Eksiltmesine girecekler 2490 sayılı kanunda yazılı sartlac 
dairesinde muayyen günde eksiltmeden bir saat evveline kadar 
mikdarı gösterilen muvakkat teminat vesikalariyle teklif mekti.ıp. 
tarını Genel Direktörlükte toplanacak olan eksiltme komisyonu 
Ba~kanlığına vermeleri lazımdır. 

· 4. - Eserler Ankarada basılacaktır. (133) l-262 

(;iiıııriil{ ve iııh i~arlar 
" Vekaletind(~u 

1 - Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Muhasebe Müdürliıgu lım ~ 
sında yaptırılacak sabit rafların imali p.ızarlrğa konmustur. 

2 - Pazarlık 7-2-1936 cuma günü saat 14 te Vekalette kurul·~ 

cak satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsin tahmin edilen bedeli ( l.020) liradır. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatten evvel (76) lira 50 kuruşluk 

muvakka t::minat paralarını Vekalet veznesine yatırarak alacafklan 
makbuzlarla ikinci maddede yazılı gün ve :.aatte komisyonda hazcı 
bulunma lan. 

5 - Bu ise ait sartnam.:ler Vekalet Levazım Müdürlüğünde her 
gün göriilehflir. (146) 1-263 
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~ Ankara Levazım Amirliği Satm İ 

1 Alma Komisyonu ilanları 

Gülhane hastahanesinde yeniden yaptırılacak olan bina kapal.: 
zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Muhammen keşif bedeli 32610 lira.· 
dır. İlk teminatı 2446 liradır. Eksiltmesi 26.1.936 pazartesi günli 
saat 15 dedir. Şartnamesi 250 kuruş mukabilinde komisyonumuz
dan verilir. Eksirtmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya ınek. 
tubu ile 2490 numaralı kanunun 2.3. üncü maddelerindeki vcsaik1e 
birlikte teklifnamelerini ihaleden en az bir saat eveline kadar Fm .. 
dıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. (47) l-108 

Devlet Demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü satrnalma komisyonu ilanları 

İLAN 
Muhammen bedeli 4500 lira olan hava çekiç ve makkaplan i1.ct 

boya ta1)ancaları 17-2-l 936 pazartesi günü saat 15,30 kapalı zarf ıı • 
sulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 337.S lirltk muvakkat temınat ile ka
m.nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 f. 

k11dar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire· 

sinden ve Haydarpasada Teselliim ve sevk müdürlüğiinden alına.. 
b•lir. (92) 1-187 

Aııkara (;ümriik <lirektörliiAüıııdeu 
Gümrüğümüze tcrkedilen muhtelif cins 46 kalem eşya açık ar~ 

tırma ile 27-i-936 pazartesi günü saat 13 de satılacaktır, Talipleria. 
ve tafsilat almak istiyeıılerin gümrü~ümilze müracaatları ilan. 
,ı ı;-ı•ır (16) 1-62 

lmtiyaz sahibi ve Ba'}-nU 

lı lrriri Falih RJfkr ATAY~ 
lf mumi neşriyatı idare eden 
Vazı işlen M Udilı U Na&ııhi 
i'>AYDAR 

.. SiNEMALAR 
Çankrrı cadı/esi cfranııdı 
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1 
Zevk - Güzellik ve neş'e filimi 

CENNETTE HIRSIZ .. 

Genel ar:ıu üzerine Cennetle Hır· 
sız filmin\n devamı müddetince 
yalntz 4.45 seanslarında ŞEN Dt:JL 

g"ôsterilecektir. 

1 
BU Gl!:CE 

İKi MUAZZAM FiLM B 1RDl-JN 

1 - SEVEN ÖLDURÜR MÜ? 
Mi.ithiş ve heycanll b;ı f !1n1 

2 - SÖZ Slt.AHJNO'R 


