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Dost Yunanistanda rejim de
ğişiminden beri, en esaslı hadise. 
hiç şüphesiz, yeni meclis seçi1?i
dir. Kıral hazretleri, tahta geçtık
den sonra hükümdarlık makamı-

' nı tam meşruti çığır üstünden a-
yırmamıştır. Parti anlaşmazl~l~
rından uzak durmuş, ve seçımın 
serbestliğini barıyabilecek bir hü
kümeti başla bulundurmuştur· 
O kadar ki bugün kazanan ".'e kay-

-beden bütün particiler, seçım po
litikasından dola.yi hükümete te
şekkür etmektedirler. . . 

Seçimde hiç bir partı, ken~ı 
başına hükümet kurabilecek bır 
çoğunluk elde edememiştir. Yalnız, 
venizelistler 124 mebusluk ka
zanmışlardır ki bu rakam. onlar
dan sonra en cok rey alan Çalda -
ris halkçıların;n 65 mebusluğunun 
iki misline yakın bir şeydir. Kon
dilis - T eotokis listesi 60, Metak -
sas 7, cumuriyetçiler 12, komünist
ler 16, Kotamanis grupu 4 meb
usluk elde edebilmiştir. 

Bu sırada başlıca mühim vak
alardan biri Venizelos'un artık 
politika haya~ma dönmiyeceği hak
kındaki kati sözleri idi. Hatta son 
telgraflarda venizelistler sözü tek
rar bile edilmemektedir. 

Seçimden sonra Çalda~is, ~e
çim sonuçlarına göre· mılletın, 
memleketi tekolarak idare etmek 
vazifesini partilerin hiç birine v~
mediğini, bundan ötürü her partı·· 
nin bugünkü milli zaruretlere ce , b" 
vab verecek kuvoetli ıJe ya§ıya t· 

lir bir hükümet kurulmasına işti
l'ak etmek zoru altında bulundu -
ğuna söylemiştir. 

Liberallerin r~isi Sofulis'in .~va- , 
la Ajansının Atına aytarına soyle· 
dikleri daha mühimdir. Bu sözler, 
liberal partinin rejim ve Balkan 
paktı hakkındaki fikirlerini de an
latmaktadır: "-İçeri durum hak
kında diyebilirim ki seçimden son
ra bir intizam ve sükun devrine 
gireceğimize, şimdiden muh.ıkkak 
nazariyle bakılabilir. Bu, bütün 
memlekette umumi bir arzudut. 
Aynı arzuyu beslemekte olan libe 
ral partisi içeride sükuneti sağl? -
mak için hiç bir gayretten çekın-
miyecektir. . . . . . . 

Liberaller partısı ıçın reıım 
meselesi kati surette kapanmıştır. 
Kıral hal ve hareketleri ile de 
mokr~si esaslarına bağlılığını isb~t 
ettiğinden beri parti!"i!" d~~ok1'asl 
prensipleriyle ~imdıkı reıım ara -
sında her hangi bir tezad kaim': 
mıştır. Kıraltn, milli egemenlık. 
meşruti ve lerdi hürriyetler.e. karJ• 
gösterdiği saygı. demokrası ıdea 
H .... :ze uygundur. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Sorı lıaberler ücüncü 
'> 

sayf anıızdadır 

ADIMIZ, AND~l~M_I_z_D~I-R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Hmy~deSkuruş 

C.H.I'. Gerı:rörıkrırulunmı bir lrnmn Komplo mulwk·f•fm!sİne cliin de devam t>tlil<H 

Yeni halk evleri Yeni şahidler dinlenecek 

Yurdun otuz iki yerinde 
yeni lıalkevleri açacağız. 

M üddeiumumiliği n bu teklifi 
malıkemece k'llbul olundu 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden: Büyük Önder Atatürk'ün aziz şahıslarına yapıl-

Bugün haftalık toplantısını yapan C. H. P. Gen -
yönku,.ulu gündemindeki işler1i konuş_akı:ak s?nduçlhamış rdun aı:ag-ıda adları yazı ı otuz ı ı yerın e alk-oe yu y • • 

evleri açılmasına karar tJermıştır: 

mak istenen komplo maznunlarının muhake-
mesine dün ağır ceza salonunda devam edilmiştir. 

Müddeiumuminin iddianamesini okuması ihtimali. 
dün adliye salonlarını, Vekaletin bulunduğu yukarı 
kata kadar binlerce yurddaş ile doldurmuştu. saat 13 
de açılan salonda, beş dakikada ayakta duracak bir 
yer bile bulmak imkansızdı. 

Açılacak halkevleri:. Bolvad!n, Bandı~~a, Gö'!e~, 
Acıpayam, /skilib, A_rtoı~, S<?elıbkoluN, 'kKılıs,z·ıSal8ıhlı, Akhisar, Turgudlu, Bırecık, ıver2 , ı .sar, ı e, or, 

N hı'r Kır!:ehir Develi, Yalvaç, Elbıstan, Çarşam-
evşe ' ~ , k E -ı · D ba Fethiye Zafranbolu, Ayancı , reg ı, evrek, 

Heyeti hakime ve maznunlar yerlerini aldıktan 
sonra saat 14 ü üç geçe celse açıldı. Reis B. Osman 

(Sonu 5. inci sayfada) c:rze, Lül:burgaz, Babaeski, Çapakçur, Gebze. 

1 so~· . MANÇl! -·--
11ÜN \SEHETLERl GERGJN 

iki taraf da sınıra 
~ 

asker yıgıyor 
Tokyo. JO (A.A) - Hsinking 

hükiimeti memurlarından bazıları, 
Dış Mongolistan askerle.rindcn be~ 
bin kişinin Mongolistan • Mangurı 
sınırı üzerinde strateji bakrmında=ı 
ehemiyetli bir nokta olan Neikou
lounda toplanmakta olduğunu ha-

ber almışlardır. 
Modern siHihları olan Mongol 

kuvvetlerinin 150.000 kisiyi bul. 
makta olduğu söylenmektedir. Bu 
silahla.r arasında 100 tayyare, 20 

tank ve 4000 kamyon vardır. 

Tokyo, 30 (A.A.) - Sınır me. 
seleleri hakkındaki müza'-kerelerın 
kesilmesinden sonra. Dış Mongo
listanla Man~uko arasındaki Buir 

gölü bölgesindeki durum gittik.~e f 
şüpheli bir hal almaktadır. Bu bol- 1 
gede devamlı hadiseler, ölüler ve 
yaralılar k.ıydedilmektedir. İki t~
raf da bu hadiselerden dolayı bı
rilıirlerine protestolar gönderiyor. 
lar. İki taraf, münazaalı yerlere yar
dımcı kıtalar göndermektedir .. Man 
çuko mahfillerinde artık sulh yo. 
luyla bir hal çaresine güvenmemek 
lazım geldiği iddia ediliyor. 

/Jir lıajt(l(fo be~ hiıdbw 

Moskova, 30 (AA.) - Ulanba. 

tordan bildiriliyor: 
Beş kişiden mürekkep olarak 

Mançuri topraklarından gelen si
lahlı bir müfreze 27 son kanunda 
Bulunderson bölgesinde bir Mon
gol sınır karakoluna hücum etmiştir. 
Çarpışma neticesinde. mütecaviz
ler bir ölü ve iki tiifek bırakarak 

kaçmışlardır. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

''lTlıı~~, ıın J)il Yazıları 

GUNEŞ--DIL 
• 

Teorisine göre Türl{çede işarete 
yaraJ'an sözler Üzerine bir analiz 

vı. 

işaret sözlerinin et inıolojil{ analizini 
o·österir seh:il 
ö ' 

LTürkçede işarete yarıyan "Bu, Şu, O" sözleriyle bunlarla alakalı 
olan "Evet, işbu, İ§te'' kelimelerini ve işaret sözlerinin cemile1'i o
lan ''Bunlar, .Şunlar, Onlar" tabirlerini şimdiye kadar yazdığımız 
yazılarda uzun uzadıya analiz ettik ve başka denilen dület·de bu 
anlamlara g~len kelimelerle de kar§ılaştıratak hepsinin ana Türk 
dili 1zaym .. ğıı. ~.;4n kopuşb.:ğunu göstel'dik. 
Bu analizleri bir bakışta anlatmak üzere ~·Bu, şu, o, bunlar 
şunlar, onlar'' kelimelerinin kuruluşunu gösteren şekli ve bunu~ 
izahım da bugün yazarak bu bahsi kapıyoruz]: 

haret anlatan sözlerin 

Günlerdenberi bu sütunlarda a
nalizleriyle uğraştığımız Türkçe 
işaret sözlerinin kuruluşları yuka 
rıki şekilde açıkça görünmektedir. 

Bu şekli şöyle izah edebiliriz: 
ı. _ Doğrudan doğruya ( gü

neş) j ve ondan çıkan bütün an
lamları gösteren ana kök, şeklin 
yukarısında ışıklar saçar güneş 
halinde gösterilen ve ( ğ) ile işaret 
edilen merkezdedir. İşaret sözle
rinde bu ana kökün anlamı, "gü. 
ne§" aslından gelen manalardan 
"esas, sahip, Allah, efendi'' mef
humlarıdır. 

2. - Bu mefhumun taalluk etti
ği, üzerinde tecessüm ve temessiıl 

kuruluşunu gösterir şekil 

eylediği süje veya objeler, aşağı
daki merkezleri bir, iç içe daireler 
halinde gösteı ilmektedir. Bu dai
reler asıl si.ije veya objeyi göster
mektedir. Merkezi (B) ile işaret 
edilmiştir. 

3. - (Ağ) ana kökü doğrudan 
doğruya süje veya objenin kendi
sini, (ego) sunu gösteren ( B) mer
kezinde tecelli ve tecessüm edince 
(Bu) sözi.i teşekkül eder. Bunun 
etimolojik şekli olan 

(1) (2) (3) 

şeklinde: 
Uğ ub · uğ 

(1) Uğ: (G) güneşinin esas an
lamını 

(Sonu 2. inci sayfada) 

f'ıkra 

Kırat ve lıalk 
İngiliz kH"alları ile halk arasın

daki bugünkü dostluğun tarihi o 
kadar eski değildir: Haşmetli 8 İn· 
ci Edvard'ın dede anası Viktoryca 
ile kuvvetlenmeğe başlamıştır. 

lngiliz tarihinin uzun bir kısmı, 
halkın kendi egemenliği kavga.ı 
ile geçti. Fransızların 16 ıncı Lui'
sinden 142 sene önce, 1649 da, bi
rinci Şarl'ın kalo.11ı kesilmiftir. 
Onuncu Şalr'dan 142 yıl önce. 
1688 de 2 inci Jan'ın yerine bG§lıtı 
bir hükümdar tahta geçirilmqtir. 
Bir muharrir diyor ki: Bir kıral 
değiştirilebildiği, yahud kafa.,, ke-. 
silebildiği zaman kırallık yok
tur." Osmanlı tarihinde iıe bunun 
ahsi görünür. Fakat Londra, garb .. 
dadır. 

lngilterede halk egemenliği da
vasını tezleştiren ve kolaylattıran, 
Hanova hanedanının btı§a geçme-
si olmuştur. Birinci Jorj (1714 • 
1727) o kadar alamandı, ki yal
nız lngiltereden değil, İngilizce
den de haberi yoktu. Geçen ıözl.eri. 
anlamadığı için bakanlar mecli.i
ne İ§tirak bile etmezdi. 2 inci Jorj 
(1'127 - 1160) tamamen ıilik bir 
adamdı. 3 üncii Jorj (1160 -1820) 
çıldırdı ve gözlerini kaybetti. 4 Ün· 

cii Jorj (1820 - 1830) huıuıi ha
yatının kargaşalığı ve lamilya ta
kazası ile vakit geçirdi. Ancak ge
ce uyanır, imza gibi vaz.ilelerim 
yalakta görürdü. Nihayet 1831 Je 
bir kadının uzun saltanah ba§la
dı: Viktorya! 

lngiltere'de kırallık böylece, i" 
boşala boşcıla, yalnız tantanaıım 
banyarak, tutunmuştur. 

Bagehal der ki: "Eğer kıral bi.
nazırı öldürürse, baıvelcil meaul
dür. Eğer başvekili öldürürse, kim· 
se mesul değildir.'' 

Son İngiliz gazeteleri ölen Be • 
§inci Jorj'un bir lıkrcuını anlat· 
maktadU'lar: Bir gün damadı, aza 
sından olduğu mecliste bir meıele 
için Vereceği reyi hakkında kendi
sinin Fikrini sordu. Kıral ıözünii 
söyledikten sonra dedi lıi.: "-Mü
laleanı, kaynatanız olaraktır. Yok
sa kıral olarak biç bir fikrim yok
tur." 

lngiltere'de kırallık, hakikat, lle 

s?dece, büyük bir hizmet'tir. lngi
lız.ler, kırallannda tertemiz. bir 
sembol gördükleri için, onu ıeu
mektedirleı-. Kıral Jorj'da, mil
yonlarca İngiliz vatandaşından her 
bir-inden bir par~a ölmüştür, de
nebilir. Nasıl ki Sekizinci Edvard 
da gene herkesten bir parça taç 
giymiştfr. ** 

l\11SJR"UA 

VAZI\ E;I' 

Malıir PClscı yeni 
kabineyi kurdu 

Kahire, 30 (A.A.) - Ali Ma
hir paşa Mısır kabinesini ku~mus
tur. Kendisi, başbakanlıktan ba;. 
ka iç işleri ve dış işleri bakanlık
larını da almtstır. 

Niinrnyİ.~'.';ı,.,.; <lyrrd et11H•I,· it'İrı 

pl'atik bfr mml ! . 
Kahire, 30 ( A.A.) - Polis ile ta

lebe arasında çıkmakta olan kavga. 

lar dün de şehrin muhtelif noktala
rında tekrarlanmıştır. 

Polis, kargaşalıkları bastırınak İ· 
çin nümayiş~i!erin kimler oldu~ .mu 
göstermeğe yanyacak 3ab't .. ı 

ı mur ı< -
keb fışkıran bombalar kullanmıştır 

lteride yapılacak tahkikatı kola~· 
!aştırmak maksadiyle sabit mürekke
bin rengi hergün değiştirilecektir. 

Yedi bin tal~benin akdetmiş oldu. 
ğu. bir konr,rede partilerin birleşme· 
len zarul'İ olduğu ilan edilmiştir. 



SAYlFA 2 

}'en • 8ly11M1l 

5 . - ıılusal, ar ııılusal 
Avrupa medeniyetinin kömür knd

rf"ti ve çelik sanayii üzerine kurul -
masıru sevk ve idare etmiş olan Jn
l{İ)tere, bu kuruluş İ§inin genel çer
c;evesini ''liberal,, tutmuştur. O sıra
larda "liberal,, kel"mesi, hiç kimse 
nin tenkid edemiyeceği bir "mukad
cles,, idi. Ve koyu edebiyat sahasın
dan <:n gizli kapa1<:lr politika ve fi -
mms İşlerine kadar, esasta liberal ol
mak ve işi buna göre mütalea 
etmek, muvaffak olmak için şarttrı. 

Bu şarttan ne "ulusal,. ne de 
··arsıulusal,, mefhumları kendilerini 
lcurtarabilmiş1erdir. Onlar da, liberal 
bir anlamda tarif ve tefsire uğramış
lardır. 

Mesela ekonomik sahada .. ulusal 
ticaıet,. yahud "ulusal endüstri,. de
nince. bunların her ikisinin de mil
li hududlarla çerçevelenmiş olması 
tabiidir. Halbuki, geçen yüzyıl için
de, birçok memleketlerin dış tica
retleri. ancak istatistikler bakımın -
dan ulusaldır. Hakikatte, bu memle
ketlerde ticaret yapanların çoğu o 
memleketlerin öz çocukları sayılamı
yacakları gibi, ticaret yüzünden ka
zandıkları paraların o memleketler -
de kaldığına dair değil ancak kalma -
dığına dair deliller mevcuttur. 

Keza, endüstride, mesela biliyo -
ruz ki, Çin gibi muazzam bir mem
leketin .. ulus:ıl endüstri,, namına hiç 
bir ~eye malik oJmamasma karşı, In
giltere'nin mükemmel bir milll en -
düstrisi vardır. Fakat iı.giliz ulusal 
endüstrisinin bünyesine bakınca. gö
rürüz ki, bu endüstri. dünyanın dört 
bir bucağına mal göndermek üzere 
kurulmuş ve büyi..imüşt'..ir. Öyle ki, 
buna, "ulusal ingiliz endüstrisı., de ~ 
mekten ziyade İngiltere'de bulunan 
a:rsıulusal çelik J ahud deri, yahud 
dokuma endüstrisi demek çok daha 
doğrudur. 

Finans sahasındaki özelliklere 
··ulusal,, yahud "arsıulusal,, vasfını 
takmak istediğimiz zaman da, savaş
tan önceki dünyada, aynı uygunsuz
lukları görürüz. 

Bütün sermayeler ··ulusal,, olduk 
lan kadar .. arsıulusal,, dır da. Falan 
memleketin bankalarında bulunan 
mevduatın bir haf ta sonra Hindis -
tandaki yahut Yeni Zelanddaki bir 
.İ§e yatmaları kadar tabii bir şey 
yoktur. Ve sermayeler, bayrakların 
peşinde değil kar normasınm peşin -
de koşuşmaktadırlar. 

Finans ve ekonomide gördüı>ü -
müz bu "ulusal" ve "arsıulusal,, tas
niflerinde. "ulusal" ın gerçekten "u
lusal" ı temsil eylemesi ancak büyük 
ve kuvvetli devletlere nasib olmuş -
tur. Nitekim bütün kartelleşrnelerde, 
aslan payı gibi idare, bu devletlerin 
hudutları içindeki müesseselerin ya
hut grupların elinde kalmıştır. Libe
ralizmin vatanı olan Jngilterede ise. 
.. ulusal" ile "arsıulusal,, ötedenberi 

(2) ub: (B) süje veya objesini 
arösterir; 

( 3) uğ: methumu isimlendirir. 
4. - (Ağ) ana kökü yine ( IJ) 

merkezinde tecelli ve tecessüm et
mekle beraber, yalnız bu merkez
deki süje veya obje ile kalmıyarak, 
onun (l) mınt:ıkasma kadar şümu
lünü de içine alır ve bu şümul için
de tekarrür ederse (bunlar) olur. 

~ekilde bunu bir dört çizgili şe
kille gösteriyoruz: ( ii - B) hattı 

(bu) yu göatermekle beraber ( B · 
L) hattı da (bu; nun çoğalmasını 
Ye yayılmaunı gösterdiğinden 
bunları birbirine vasi edince (bun
lar) çıkrnaktııdır. 

.5. - ( Ag) ana kökü merkezde
ki ( B) süje veya objeıinde değil 
de, onun oldukça uzağında, ( Ş) 
mıntakasında bulunan bir süje ve-
7a obje üzerinde tecelli ve teces
aiim edecek oiurıa bundan da (şu) 
eözü doğar. 

Bunun etimolojik şeklindeki: 

(1) (2) (3) 
Uğ + uş + uğ 

elemanlarından da 
(1) Uğ: (G) güneşinin esas an

lamını; 

(2) uş: Bu ana kök anlammm 
(B) merkezine oldukça uzak (ş) 

tam bir intibak haliTidedirler. 

Savaşsonrasr, dünyanın her tara
fında bir çok "ulusal., hareketlere 
yol açmakla, eski ··ulusal,, ve .. arsı
ulusal" mefhumlarının yeniden tet
kikine sebeb olmuştur. Ve bugiin, 
her tarafta gördüğümüz, "ulusa],, ın 
büyiik bir titizlikle başa alınmasıdır. 
Memleketlerin hudutları, ekonomi 
ve finans gibi hiç de maddi olmıyan 
insan faaliyetlerini birden kucakla -
mağa başlamıştır. Öyle ki, bugün, 
para ile mal, sermaye ile J'.Car norma
larınm, vatandaşlar gibi pasaportları 
vardır. Bunlardan hiç birisi. pasa -
pordarr vize edilmedikçe beynelmilel 
ekonomi yahut finans limanlarından 
birine uğrayamazlar. 

Bundan başka, ne tarafa baksak, 
milli varlık, basit istihsal işlerinden 
en mürekkep ve en ince kültür dava
larına kadar, her şeyden önce ''ulu -
S<' 1., olmağa mecbur tutulmaktadır. 

Tıpkı mal üzerindeki "serbest mü
badele" l\in kalkması gibi rejim ve 
h;,\yat telakkilerinde de "serbest mü
badele'' kalkmıştır. Ve her memle -
kette, dava, yeni ve gerçek bir "u -
lusal" ın yaratılmasıdır. 

Hiç şüphe yok ki, bu "ulusal'' lar 
da günün birinde kendi "arsmlusal,. 
lr.rmı yaratacaklardır. Fakat yeni 
"arsıulusal., hayatın hangi saha:.ın -
daki milletler birliğini ifade ederse 
t!<Sİn, artık bir milletin o sahadaki 
varlığı aleyhine müteveccih olmıya -
caktır. 

~<'vaştan önceki liberal nizamda, 
"ulusal" ile .. arsıulusal,, m tarif ve 
tesbıti, serbest "ferd" lere göre ya -
pılırdı. Bir yunanlı, Yunanistanda 
zengin olduktan sonra gider l ~ondra
da yahut Dresden'de yerleşir ve bü
tün sermayesini ingilizleştirmekte 
y.ıhut almanlaştmnakta ne mahzur 
görür ne de kendi devletinin müd.:1.
halesini tanudı. Halbuki bugün. o 
·'ferd., kendi camiasının içinde va 
onun tamamlığı, büyüklüğü ve ileri
liği için çalışmaktadır. 

Geçen yüz yıl içinde, liberalizm, 
"ferd" len birer şahsiyet sahibi ol -
masr için çalışmış ve liberal nizamın 
ancak "müessis azalığı,, nr yapmrş 
olan milletleri şahsiyet sahibi kılmış
tır. 

Bugünkü •;eun mücadele ise, mil· 
letleri birer şahsiyet sahibi kılmak 
peşindedir. 

Fransız inkılabı "insan hakları,, 
üzerinden yürürken, bunları tek kişi· 
lt!rc göre olctü hiçti. Sa-.aşso-ı.~~$) -
nın bütün yeni hareketlerinde görü
len, "insan haklmı'' r n milletlere 
göre ayarlanmasıdır. 

Yeni "ulusal,, bütün milletlerin 
gahsiyetli olmalarına göre bir ölçü -
dür. Yeni "arsıulusal,. ise. şahsiyet
li milletlerle meskun bir dünyanm 
mi.işterek ölçüsü demek olacaktır. 

Burhan BELGE 

'~.hasr~da tecelli ve tecessümünü 1 
gosterır; 

(3) uğ: mefhumu isimlendirir. 
6. - (Ağ) ana kökü (Ş) mmta

kasmda tecelli ve tecessüm etmek
k beraber, bu ( Ş) noktası merkez 
tutularak yapılan iç içe daireler 
dahilinle (Ş) nin ( L) mıntakasına 
kadar yayılrr ve bu şümul içinde 
tekarrür ederse bundan da (şun
lar) sözü doğar. 

(Şu) diye bir tek süje veya ob
jeyi gösteririz. Fakat (şunlar) da 
birçok ve gayrımuayyen (şu) var
dır. işte bu müphem ve umumi ya
yılış (l) ile ifade olunur. 

Şkeilde bunu da (Ş) merkez o
larak yapılan iç içe daireler ve 
(C - Ş) hattı ile (Ş - l) hattının 
bağlanmalarından çrkan dört çiz
gili şekil göstermektedir. 

7. - (Ağ) ana kökü, me.-kezde
ki ( B) süje veya objesinin çok u
zağında. umumi, müphem, belir-
siz, şamil ( L) mmtakasındaki bir 
süje veya obje üzeı·inde tecessüm 
edecek olursa bundan da (o - ol) 
sözü doğmuş olur. 

Bu söz, doğrudan doğruya: 

(1) (2) 
Oğ + oğ 

şeklinde analiz edilecek olursa (l) 

ULUS 

• . 

iÇ HABE -RLE 
lST AN BUL TELEFONLARI . 

Dökmecilerin vaziyeti 
İstanbul, 30 - Vilayet hıfzıs

sıhha komisyonu şehrin sıhhi va
ziyetini haleldar ettikleri için Sü
leymaniye ve Galatadaki dökme
cilerin şehir dışına çıkarılmalarına 
karar vermiştir. Dökmeciler hu ka
rarın kendilerini büyük bir sefale
te düşüreceğini ve şehir dışında 
iş bulamıyacaklarrnı sanatlarını 
temamen terke mecbur olacakla
rını müzaharat ricasiyle belediye
ye bildirmişlerdir. 

İngiliz kıralı için ayin 
lstanbul. 30 - Bugün ingiliz 

elçiliği kilisesnde beşinci Corc'un 
istirahati ruhu için bir iyin yapıl
mıştır. 

Kadıköy su şirketinin 
borcu 

İstanbul, 30 - Kadıköy su şir
ketinin maliyeye kırk bin lira bor
cu olduğu tesbit edilmiştir. 

Asarıatika tetkikatı için 
lstanbul, 30 - AtinaJa bulu

nan İngiliz asarıatika mektebi ta
lebesinden bir' grup tetkikat için 
lstanbula gelmiştir. 

Dışarıya gidecek tüccar
ların döviz vaziyeti 
İstanbul, 30 - Yabancı mem

leketlere gidecek tacirlerin döviz 
vaziyetleri hakkında ticaret odası 
Ekonomi bakanlığına bir proje 
göndermiştir. 

N asyonal Sosyalistlerin 
yıl dönümü 

İstanbul, 30 - Bugün alman 
konsoloshanesinde ve akşam al
man kulübünde nasyona) sosyalist
lerin üçüncü yıl dönümleri kut
lanmıştır. 

Çocuk ki taphanesi 
İstanbul, 30 - Çocuk esirge

me kurumu Divan yolunda 10 ya

şına kadar ilk mekteb çocukları 
için bir çocuk kütüphanesi açmış
tır. 

Rençber mali ve 
komisyoncular 

lstanbul, 30 - Komisyoncula
rın müstahsil malini terhin edebi. 
lecekleri hakkında ki ticaret oda
sı karan bankalara bildirildi. 

mmtakası doğrudan doğruya ana 
kökle hirleımiş olur; 

(1) (2) 
oğ +ol 

şeklinde analiz edilecek ~lursa 
(1) Oğ: (C) güneşinin esas an

lamım; 

(2) ol: anlamın en geniş ve u
mumi sahada tecellisini gösterir. 

8. - (Ağ) ana kökü geniş (L) 
mıntakasında tecelli etmekle be
raber, bu (l) merkez tutularak ya
pılan İç içe dairelerin de ta (l) 
mıntakasına kadar yayılırsa, yani 
(o) ile gösterilen nıüphem ve U· 

mumi süje veya objeler çoğalır ve 
bunlar da bir sahada tekerrür e~ 
derse ıöz (onlar) olmuı olur. 

Şekilde (C. L) ve (l - L) çizgi
lerinin bağlaşmasmdan kurulan 
dört çizgili §ekil de bunu göster
metkedir. 

Biitün bu analizler "Güneş • 
Dil'' teorisinin dillerin ana kay
rwğı bilmecesini nasıl lröknel bir 

, -olcla hallettiğini ve Tiirk dili
niTı nasıl orijinal bir yer yüzii 
dilleri ana ka)'rwğı oldupunu. in-

Memleketimizden çıkan beyaz rus1ar hakkında 

Nanseıı l{ttrumıı delegesinin izalıatı 
Türkiyeden çıkan beyaz ru"lar 

hakkında Nansen kurumunun lstan
buldaki delegesinin izahatından dün 
telefon haberi olarak krsaca bahset -
miş:tik. Bugün bu izahları aynen ko
yuyoruz. 

Nansen kurumunun lstanbul de
legesi olan B. Kuto lstanbul gazete
cilerine demiştir ki: 

"- Tiirkivede takriben l 000 be
yaz rus vardır~ Küçük sanatlar kanu
nunun tatbiki üzerine, ekserisi sa -
natkar olan bu adamlar t-şsiz kalmış 
ve bunların harice gitmesi için hiç bir 
devlet vize vermemiştir. Bunların bu 
acıklı vaziyetlerini gören Türkiye 
Cumuriyeti idaresi büyük bir alice -
nablık ve şefkat göstererek bunların 
türk vatandaşhğına kabulünü ve bu 
suretle cemiyete faydah bir hale gel
melerini kanırlaştırmıştır. Ancak bun 
1 .dan Türkiyede kalmalarında ken
dileri için bir fayda göriilmiyen '\•e e-

Teminat mektubları 
hakkında 

Bankaların doğrudan doğru1a 

kendi teşkilatlanna dahil olup mÜıı· 
ta killen hükmi şahsiyeti he iz ve, bu 
yolda rnü~eccel bulunma) an müesse
seler lehine resmi dairelere hitaben 
teminat mektubu vermek !alabiyetini 
haiz olmadıklarını, binaeıı&.leyh bu 
gibi müesseseler için ancak men:ıub 

oldukları bankadan gayri bir ban· 
kanın vereceği teminat mektubunun 
kabul olunabileceğini Finar•s bakaıı

lrğı alal alrlara tamim etmi~tir. 

Nufus tayinleri 
Hakiri nufus direktörlüğüne Siirt 

nufus direktörü Sabri, Çoruh nufus 
direktörlüğüne Çorum nufua direk
törü AbdBkadir, Tunceli nufus di
rektörlüğüne Gaziantep nufus direk
törü Nuri, Bingöl nufus direktörlüğü. 
ne Diyarbekir nufus dinktörü İzzet
tin, Bitlis nufus direktörlüğüne fsta.n
bul Kumkapr nufus mf:muru Saib, 

Çorum nufus direktörlüğüne ikizce nn
hiye nufua direktörü Hadi, Gaziantep 
nufus direktörlüğüne Kumluca nahiye 
direktörü Muhtar, Diyarbeldr nufus 
direktörlüğüne. Kurayıseb'a nahiye 
direktörü Kemal. Muş nufua direk· 
törlüğiine Bandırma nufuı. memuru 
Ata, Aydın nufus direktörülüğüne H· 

ki nufus memurlarından Mehmed Sa.· 
tih, Tekirdağ nufus direktörlüğüne 

Malkara nufus memuru Srrrıı Ordu 
nufus direktörlüğüne Ulube1• n.ahiyf' 
direktörü Sabri, Siird nufus direktör· 
lüğüne Edirne nufus b n~k8.tibi Cev· 
det terfian tayin edilmi~ferdir. 

Malatya kombinası 
Malatya ve Iğdırdi\ kurıılacak 

pamuklu mensucat fabrikaları için 
tetkiklerde bulunmak Üzere Ereğli 

mensucat fabrikası direktörü Celalin 
hilşkanlığında mütehasıuslardan mü
ro? kkep bir heyet yatında Malı.tyay: 
gidecektir. 

Memba suları 
İstanbul, 30 - İstanbul mem

ba sularının satışını t.an:ıim için 
sucular cemiyeti belediyeye müra
caat etti. Ve bazı tedbirler tavsiye 
etti. Sucuların bir kooperatif yap
maları da muhtemeldir. 

kar kabul etmez bir yoloo orltı
ya koymaktadır [1]. 

1. N. DiLMEN 

[1] Bu işaret sözlerinin (bura, 
ora, şura) gibi yer gösteren şekil
leri de, (ar + ağ = ara) sözünün 
(bu, şu, o) ya katılmasiyle kurul
mu~tur. 

Etimolojik şekilleri şunlardır: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Bura: uğ + ub + uğ I' ar + ağ 
Ş.ura: uğ + uş + uğ + ar + ağ 
Ora : oğ + . + oğ + ilr + a~ 

sasen hiçbir ~anat ve işleri de olmıyan 
50 - 60 kişinin harice gitmeleri mü
nasip goriilmüştür. Bunlara işleri • 
nin tasfiyesi için bol bol mühlet 'e
rilmiş ''e istiyenler bütün efrad ve a
ilesiyle beraber gitmiştir. Ecnebi ga
zetelerinin rivayetleri gıbi babanın 
oğlundan, annenin kızından cebren 
ayrılması gibi haller katiyen vaki ol
mamıştır. Bu yoldaki neşriyat sera
pa hilafı hakika.ttır. Esasen Avrupa 
devletleri arasında senelerdenberi de
vam eden beyaz ruslar meselesini 
ilk olarak ve esasından, merhamet ve 
şefkat dairesinde halleden Türkiye 
Cumuriyetidir. Bunun için insani 
hislerle düşünen her devlet ve her 
ferd Türkiye Cumuriyeti Hükümeti
ne kar~r minnet ve şükran duygula
riyle mütehassistir. Meselenin Nan
sen teşekküJünce de böyle telakki e
dildiğini kemali o;übanla söyliyebi • 
lirim.,. 

Türk kuşunnn çalışmaları 
hakkında B. Anohim'in 

izah1arı 
Beden terbi)eai talebelerinin ilk 

defa par~ütle atlama haZ1Tlıklarında 
bulunmalan dola)•isiyle mütehassıs B. 
Anohim bir muharririmize tunları 
söylemiştir: 

"-'Türk ku~u" nun kı~ programı 

muntazam devam ediyor. Havalann 
son günlerde uçu~lara çok müsaid git• 
mui bu faeıliyete teıir etmekle bera• 
ber yüksek bir hu•a di.siplininin heı: 
an hakim olmcı.M ~·e üyelerimizin sıh· 
hi durwnlannm fevkalade İyi bulun• 
ması gibi. aebebler her an uçuş imka• 
mnı temin etmektedir. 

Yaz aylarında ba;langıç planörle. 
ri üzerinde uçu~un iptidai ve ihzari 
kurslarım bitire-C\ler, §İmdi daha büyüd 
planörler üzerinde yüksek yelken U• 

çu§unun dereu:lerini \'e muayyen saf• 
halannı bitirmeğe çalı§ıyorlar. Şim• 

diye kadar yalnız planör gruplarımı:& 
arasında değil, en önemli bir sporu• 
muz olan parllı§Üt gnıpumuzda da ne 

en uf ak bir hasar ol.mu,, ne de b•r 
kaza vukua gehniıtir. Şimdi "G. 9" 
planörü ile 1000 ve 1500 metrede rö
mork ve akrobati yapıyoruz. Römork 
uçuşları ile yük~k pilotaj uçuşlarında 
yeti§en birinci grup. pek yakmda mo
törlü uçaklar ü:a:ennde de uçmağa bate 
lıyacaklardrT. Şimdi planörler Üzerin• 
de süzulmeğe çahtanları, §Ubat cır• 

talarında römork uçıışlanna ğeçireceii:.t. 
Şimdiye kadar para~ütlc atlattı. 

ğun ta.lebeJerimizin hiç bh-inde ~o
ğukkanlrlığa halel getiren en ufak 
bir tereddüd ni,anesi görmedim. Bu· 
nu takdirle söylemek borcumdu ... Pıt
ra.~üt grupumuzdft 7-800 ve 1.000 met• 
reden paraşütle atlamak gibi hareket
ler ahvali adİyedendir. Şimdi para• 
~ütcülüğün en zor kısmı olan saniyeli 
ve yüksek irtifa İnİ§lerini yapıyoruz. 
Buları yapanlu arasında Bayan Üye• 
lerimiz bile vardır, Geçen cumartesi 
günü büyük önder Atatürk'ün, Türle 
kuşu alanmı huzurlariyle şereflendir
dikleri gün, 2.000 metreden ilk pa -

ıüt atılmaları yaptık. Bayan Yıld12 dı 
2100metreden atladı ve normal §art· 
lar altında mükemmelen yere indi. 
Bu dereceleri tedricc:n artrırmak he-
defimizdir.'' (A.A.) 

Bu haf ta ki maçlar 
Ankara Ayaktopu Kurulundan ı 

1.2. 1936 Cumartesi 

1 - Demir spor - Güvenç spor i
kinci takımlan saat: 14.30. Yargıç: 

Necdet (A.O.) 

2 - Çankaya - Muhafız Gücü i
kinci takımları s.-ıat: 15.45. Yargıç: 
Cevdet (A. G.) 

2.2. 1936 Punr 
J -Altmoıd~ - Ankara Cücu bi

rinci takımları saat: 13. Yargıç: Ka
mil (M. G.) 

4 - Muhatız Gucu -Gençler Bir· 
)iği S:\at 1 ), 



Habeşler bir tayyare düşürdüler 

Cenu bta italyanların 
taarruza geçmeleri 

Loadra, ~ lA.A.) - Ro7ter ....... 
11 ltildlnyor. Haoef u.yaaldanaa gö
let fUD&I cep'"'amd~ mu.barebe devam 
9'mekte aae ue ou ~ hiç 
fUpa..aa tala uencecfe harekattan bat-

b Dir teY dejildir. 
Ceaapta habefier y m bar italyan 

t'aarruunu bekliyorlar. 
Ro)'terin Dftaiedekı muhabiri bif· 

~,..: 

Hdet .......... ~ ~ ....... -~~-·-deki Miti Aclcliyi ~eden ital-
,_ .... fil.-- MarJalll .Ar&tla 
.,. ._. .. Tailk ldlUe...W ,akbil 
.. ., ıkledir • ......, .... --
~ lairW ... ....,.. .... . 
._ içiDile .............. T~ 
ala:li;.iılakilerdeaWri~ .. 
..... a&WrMi ııtı. 
..... rır. ......... ........ 

Decu Maç Sala1e orduma ...... 
... ıt kitilik .. clewİ)'• Makalle el· ........... ~_... ....... 
- • • ... .-..n ölcliılıiıtiii*' 
ıw........- ......... t ... ~ 
....... kamJOD IHrakarak _...,.. 

yeniden bir 
bekleniyor 
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izde karşılık ı yardım • e e l e 
La Republik ıa:z.etesinde Piyer 

drosoleı ya:z.ıyar: 

Bilindiği gıbi, hadiseleri açıklamak 
'ff buı;usiyle alman gazetelerinin hü
uımlarına bir son vermek için, ingi
liz dış bakam, önce, bir yandan fngil
'lere, bir yandan Fransa, Yunanistan, 
Yoğuslavya ve Türkiye arasında Ak· 
denizde kar~ıhkh yardım esası üze· 
rinde yapılmış olan ozla§malar bak· 
lamda on 5ekizler komitesine açık 

beyanatta bulunmak arzusundaydı. 

Ondan bu arzusunu yerine getirme
mesini eski fransız başbakanı B. Laval 
ıstedi. B. Laval böyle bir beyanatın 

ukasından muhakkak bir İtalyan ce
•abı ır 'Aceğ inden • '::enevre görüş
meleri ha vasınrn b u :ı üzden daha ağır· 
)aşacağından korkmuştu. B. Eden, bü
yük bir hiisnüniyetle sözle izahat ver
mekten va:.r. geçti. Fakat karar ver
miş olduğu faydalı izahı yazıyla bil
dirmekten ele geri kalmadı. 

* 
Bu memorandomunda, B. Eden, 

ilk önce, Jngilterenin, Akdeniz. devl~t
lerinden yalnı:a: ve sadece paktın tat

ltikini İstemiı olduğunu hatırlatıyor. 
16 mcı maddenin 3 üncü fıkrası mil
letler cemiyetinin aza•ı olan devlet
ler "paktı tanımıyan bir devlet tara
fmdan içlerinden birine kartı yapıla

cak her hangi bir hususi tedbire kar
fi mukavemet etmek için biribirlerine 
kar~rlıklı yardımda bulunmayı" taah· 
büd etmi,lerdir. 14 ilk teşrinde, telif 
Ye tanzim komitesi bu fıkranın ltal
yanın Habeşiıııtandaki askeri hareketi 
haline tatbik edileceğini resmen tas

Tib etti. lngilterenin öğrenmek iste
diği ~ey, yardımları gereken devlet
lerin, paktın bu fıkrasına uyğun ola
rak tam manasiyle yardımda bu)unmı-

ya ha;.ı;ır olup olmadıkları ve cevab 
müııbet olduğu takdirde bu yardımın 
tekli ne olacağının tayinidir. 

İngiliz memorandomu, bundan son· 
;a Fransanın 18 ilk tqrinde vermiş 
olduğu cevabın esaslarını zikrediyor. 

Fransız hükümeti, bu cevabında 16 

mcı made nin 3 üncü fıkraamın "bava 
ve denizde kar§ılıklı yardım hususn· 
da hududsuz bir hareket teaanüdü" 
gerektirdiğini tanıyor ve "ingiliz el· 
çisi tarafından aorulan urih vaziye-

te gelince, İtalya, milletler cemiyeti
llİn milletler arası hareketine ittirak 
ettiği için Jngiltereye taarruz eder
N!, Fransa.nan lngiltereye yardımı Ön· 

c:eden ve tam olarak temin edilmit 
olduğunu" açıkhyor. Şu halde 18 ilk 
tetrinde B. l..aval İngiliz tezine bütün 
manasiyle i~tirak etmi,tir. 

Yunanistan, Yugoslavya ve Tür
kiye tarafından verilen cevabların 

Fransanın cevabına benzediğini kay

detmeden Önce, İngiliz memorandomu 
münakaşaya çok faydalı bir sarahat 
ilave etmekte ve bu uzlaşmanın neti

<eıi olarak kurmaylar arasında ya
pılmı§ olan görüşmelerin, ancak "1-
Salya-habeş ihtilafında zecri tedbir
lerin tatbiki dolayisiyle Akdenizde 
bir harb çrktığı takdirde yapılacak 

c.ılan mü~terek hareket" mevzuu et-

rafında geçtiğini ve ''baıka ihtimal
lerin" asla, konu~ulmamıı olduğunu 
ıöyliyor. 

* * * B. Edenin bu açıklamayı yapmış 
olmasma seYİnmeliyiz. 

Bu izahlar ltalya için faydalıdır, 
çünkü ona göstermektedir ki kendi
sine kartı hiç bir taarruz fikri beslen
memiştir ve İtalya, hep varid olmı
yan ihtimallere kartı bot yere tedbir
ler almıştır. Ayni zamanda Almanya 
için de faydalıdır, çünkü franaız-in
giliz anlaşmalarınm, kendisini alaka
dar eden bir tarafı olmadığını ona 
göstermektedir. 

Ve nihayet tek başına da fayda
lıdır, çünkü paktın 16 mcı maddesin

den ilk dafa olarak pratik neticeler 
çıkarılmış olduğunu anlatmaktadır. 

"Milletler arası hareketlere işti

rakleri yüzünden" tecavüze uğr1ya

cak olan devletlere kar§ı tesanüd 
mecburiyeti ilk dafa olarak sarih uz
laşmalarla tesbit edilmiştir. Bu ıuret· 
le yaratılmış olan misal ölçüsüz bir 
kıymettedir. Ve eğer Fransa, ihtira
sına kapılacak yerde, manbki hare
ket etmit olaayd~ lngiltereyle bu nok
tadaki anlapnasmı geniı ölçüde pro· 
paganda etmesi gerekirdi. Çünkü bu 
misalin günün birinde içinden çıkanl
maama büyük lüzum görülecek olan 
bir unutulut çukunma düımesine mü
ıaade etmemek Fnıınıa'nın kendi ?'!" ~

faali icabıdır. 

Deyli Herald gazetesi olen ingiliz. 
kıralı Beşinci Corc'un hayatına dair 
şu fıkraları naklediyor: 

3 mayıs 1893 de, kıraliçe Viktori
ya, prens Corc'un, prenses Viktorya
Mari ile nİ§anlanmasma izin verdiği
ni ilan etti. Prenses Mari, dük de 
Teck ile gene kızlık adı "Prenaeıı 

May,, olan İngiliz prensesinin tek kı;,ı;ı 

idi. 
Vikotorya • Mari'nin, prenı Corc 

Olen Kıral Corc V 

un ağabeyi dük dö Klarenıı ile nitan 
Jamnaar, fngilterede hararetle taavib 
edildi: Gerçek, Veliahdın bir yaban
cıyle değil de bir İngiliz prenaeaiyle 
evlenmesi iki aaırdan.beri ilk defa v~ 
ki oluyordu. Dük dö Klarens'in ölü
münden sonra. müstakbel kıra! Corc. 

_, 

Habef göklerinde: Diplomat meleklerin uçuşları bombardıman 
tayyarelerin den dnho o.z tehlikeli değildir! 

(Pravda - Moskova) 

• • 
1 ı 

6 temmuz 1893 de, pı·enses Viktoı-ya · 

Mari'yi alarak İngiliz milletinin dile 
ğini yerine gelirdi. 

Burada naho~ bir hadiseyi de ha
tırlatalun. Hakiki tahsiyetleri hiç bir 
zaman meydana çıkınaınıı olan kötü 
niyetli bazı insanlar, prens Corc'un, 
1890 da Maltada bulunurken amiral 
Sir MikaeJ Kaim - Seymur'un kızı ile 
gizli olarak evlendiği rivayetini yay· 

-lrlar. itham tamamen a•rl•ızdı. Bu· 
nun bir yalan olduğu iyice biliniyor 
du; bununla beraber bu yalan uzun 
ömürlü oldu. Üç sene müddetle bahşi 
unutulan bu rivayet, betinci Corc'un 
tahta çıkması dolayısiyle yeniden or
taya ab)dı. 

Sonkanun 1911 de, kıra) cesurca 
bir karar verdi: Bu iftirayı yapanları 
dava etti. Milliyeti şüpheli olan Mili
yus adında bir adam Paris'te çıkan Lö 

Liberatör gazetesinde krral beşinci 

Corc'u iki defa evlenmekle itham e. 
den bir yazı ne§rettiği tahakkuk etti· 
ii için tevkif edildi. 

Miliyus, kıralı §ahid olarak gö&ter· 
mek i~tedi, fakat bu, ana kanuna uy

mıyan bir İ•tekt:i. yoksa kıral hi.kim 
terin huzuruna çıkmaktan çekinmiye
cekti. Sir Mikael Kubn - Seymur, kızı 
ve kıralın dostlarından birçoğu fahid 
tik etmiye geldiler. Amiralm kızının 
1890 da Maltada bulunmadığı ve 9 
yafmdanberi prens Corc'u görmemi~ 
olduğu meydana çıktı. 

Kıraliçe Viktorya 22 sonkanun 
1901 de öldü. O zamana kadar York 
dükü olan prens Corc Gal dü;rii ım 
vanını hemen almadı. Bütün dünv11 
bu unvanı krral yedinci Edvard'a ver 
meğe o kadar alıtmıtlı ki zihinlf'!..-İ 

karııtırme kta.n çekinildi. Ancak 9 
ikincitetrin 1901 dedir ki Veliahd 
prens dö Gal unva.nmr aldı. 

... Kıraliçe Viktoryanm ölümünden 
sonra, küçük dük dö Kornval (§imdi 
kıra( sekizinci Edvard), büyük baba· 

sının annesine ahirette ne mevki veri· 
leceği düşüncesiyle •pek mefgul ol· 
muştu. Mürebbiyesi Madam Brika, 
mukaddes kitabtan bir mısraı hatırh

yarak, kıraliçenin hemen melekler· 
den $onra gelen bir mertebeye sahih 
olacağını söyledi. Prens Edvard bir 
müddet diifündükt;'n sonra dedi ki· 
"Büyük annenin meleklerin ardından 
~itmek iatemiyeceğjni sanıyorum". 

YENl KIRAL 
Londrada çıkan Deyli Herald ga

:ı:eteainden: 

Yeni kıral, çok müsaid bir tekiJd,,. 
hükmetmeğe başhyor; uzurı zaman· 
danberi halk ta.rafından bu kadar ta
nılan ve sevilen bir prens Dogal gÖ· 

rüJmemİfti. Halk onu, sade, alelade. 
herkes gibi bir adam olduğu için ae. 

ver. Yirmi senedenberi, sayısız can aı

kıcı törenh•rde bulunmak mecburiy,,. 

tinde kalmı~tır. Bunu kabil olduğu 

kadar insani bir fekilde yapb. Çok 

çalışması İcab etti. Ve onda hususi bir 
görüsü başkalarına kabul ettirmek ar· 
zusu görülmemişse bu daha iyidir. 

Meşruti bir kırallığın, tahtında k ·•" 
vetli bir şahsiyet bulundurması kolay 
değildir. Böyle bir kırala lazımgelen. 
hüvi.ik i~leri idare etmenin verdii!'i 
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ra 
tecrübe ve kaynağı basit inaıuılara 

karşı sempatide olan iyiliktir. Çünkü 
bizde bir kıral, uzla9mll ve birliğib 
sembolü olmalıdır. 

Yeni kıra.lın, vazi feainin kendiıin
den iıtediği va•ıflardan mahrum ol· 
madığını gösteren alametler çoktur. 
O, tİctlretimizi çok iyi temıil etmiştir. 
ı 926 da madenciler crevi sırasında 

soıyal huzurun teessüsüne büyÜlr bir 
.. lika aöıtermittir. 

'l'en.i Krral EJvaı·J V/11 

Kimse ondan filozof bir kffal ol
masını istemiyoT. 

Hitler Almanyasiyle her şeye nı f:· 
men dostluk tesis etmek istiycnleı· i 

kendisinden istifade ettirdiği zarrı .ın 

gibi, hatalar İ§lediği olduysa, bunla 
rın mesuliyeti daha :ziyade etrafmda
ki)ere aiddir. 

Kendisinden evelki kıralların hiç 

olmazsa son ikisi gibi, o da biç biı za
man bir tarafı tutmamııtır. Kendisin· 
de reaksiyonu himaye etmiyecek ka
dar idrak hassası vardır. Hayatının 

en büyÜk kısmı harbtan sonra geç
mi,tir; de"rimizin manasını bu itibıı r 

'a anlamış olsa gerektir . 
Yeni kıratın kitablarla pek baş ı 

hot değildir. Bütün bildiklerini dün · 
yayla doğrudan doğruya temasların
dan öğrenmİ§tİr. Herkesin üstünde 
yaşamıya mecbur olmasına rağmen 

sade bir insan kalmak hakiki kabil i
ye tinden başka 1-iç bir üsnomal kabili 
yeti yoktur. " Prens dö Ga\ partisi ,, 
mevcud değildir. O, hiç bir grupun 
menfaatlerini himaye edecek deği! 

dir. Onun hakkında bütün bildiklet·i
miz rolünü en tanı ve en şerefli bir 
~ekiJde yapacağmı bize temin erl ncek 
mahiyettedir. 

Deyli ekspirestcn 

Pren.s dö Gal Kıral Sekizinci E.d
vard oldu. Bundan böyle, ,imdiye ka
dar kaçtığı resmi törenlerden uzak 
kalamıyacakbr. Fakat hunları, kahil 
olduğu kadar azaltacağı da muhak

kaktn-. Trpkr babasının azalunı~ ol
duğu gibi. 

Daha 1921 de Yorkşayr seı·gi sin i 

organize edenlere ~öyle yazıyordu: 

"Silindir şapka ve merasim istemem 1 '
1 

Lord şarbay Leeds'e diyordu ki: 

""Ja.~ ve beton görmek İstemiyorunı. 

İnsan görmek istiyorum". 

Yeni kıralrn dövizi eski bir dövi z
dir: "Alla' ve hakkım". Fakat kıra! 
ailesinin şu diğer dövizini d e unut
mıyacakhr: "H" zmet edivorum". 

1 Dünkü tefrikamı%ın son sütununda ikinci /ık- N"VV'VV'\AN"VVVV'V\.IV\./V'vv'V'\.,AAAA.A,,A~/VVVVV' ;v.A,vv'V\.IV'rv"Vv"'-"A./V'vv'V'\.,"-AAA.A~•A•~A.AAA~•A•,AAAA~.A,,AA 

roda bir satır karıpklığı olmuıtu. Bu fıkrayı dü- ı 
:ultilmİf feklilyle yeniden koyarak tefrikamuıa 

Mütecavizin tarifi yapıl :ı. ı; ak, her ihtimal ön
ceden göz önünde hu1unduru1arak rlii .zelt ile
cek. imzalıyanlarrn mükelefiye tl eri tamamı 

tamamına tesbit edilecekti. 
devam ediyoru:z.. 1 

ÇlE,,M BERLEYNiN HA 'I'IRAI_J.4Rl 
Numara: 19 Türkçe)'e çeviren: Hikmet TUNA 

M ük e il e f i ye tl erini tamam r tamamına ya· vvvvV'V'\.1'.IV\l'°V'./V'vvvvV'V'\.1'.IV\""'1'vvvvvv"""'""'"""'./V"vvvvV"~IV\./V'vvvvvv"""'\.l\,IV\./V'vvvv~~IV\~vv.A1-.A.~A..., 
pamıyacaklarını bildikleri ve yerine getire
cekleri teahhüdlerin, daha fazla kabiliyette 
oldukları k<ı n ;ıati ni m·an -lı r~, . ..,o-mdan kork
tukları için, almanlar, itilaf devletlerinin 
Jıakh olan isteklerini <le yerine getirmek 
hususunda, ke-ndilenni hic üzmüvorlardı. 
Kaçınmak, zecri tedbiri d~ğurdu: . bu ise, 
karşıkoymayı kuvvetlendirdi: bununla da, 
daha şiddetli zecri tedbirlere crğır acıldı. 

Sulh, iyi niyete vahud da birliğe değil, 
:mağlublann, yeniden mücadele kabiliyetin
de olmamalarına day<!myordu. 

Günün birinde mukadderat tek erleğinin 
dönmeğe devam etmesi lazımdı. Almanya 
kmdine bir müttefik bukcaktı . O zaman. 
çektiği acılar camna tak dedirttiğ'i ve dur
madan her işine kansıldığ" ı icin. sasırıp kal· 
mı§ olan Almanya, ne kadar umudu varsa 
hepsinin suya c1ü~tüğünü g örerek, her şeyi 
gözüne alacaktı. 

Böyle bir çareye bas vurmak şaşkmlığın 
bir ifadesi olurdu ama, Avrupayı da da ha 

korkunç bir boğazlaşmaya sürüklerdi. 
İkinci Baldwin hükümeti, iş başına geç

tiği zaman, ihtimaller, işte bunlardı. Fakat, 
sanılmasın ki, bu tehlikeler üzerinde dikkat
leri toplamak için, daha önceleri de uğraşıl
mamıştır. 

Enternasyonal münasebetleri zehirliyen 
ve iç politikayı karartan korku ve itimadsız
lığı dağıtmağa çalışırken, Lloyd George, 
1922 de tekrar emniyet andlaşması yapılma
sı fikrine geri döndü. Lakin, Fransa ile Bü
yük Britanya arasındaki o sıraların münase
betleri içinde. bu fikrin yaşamak kabiliye
ti yoktu. 

Ertesi yıl, Milletler Cemiyeti, hazırlan
masında, Lord Cecil (Sesil) in büyük yardı
mı dokunmuş olan karşılıklı bir yardım pak
tı üzerinde çahşıyordu. 

O günlerde, Lord Cecil. bşmda general 
Smut'un bulunduğu cenubi Afrika hükümeti
ni t ems il ediy~rdu . Cenevre'de, umumiyet 

itibariyle ona, büyük Britanyanın görüşünü 
temsil eden bir kimse gözüyle bakılıyordu. 

Buna rağmen, andlaşma, Ba/dwin kabi
nesinden sonra gelen, işçi hükümeti tarafın
dan reddedildi. Bunun için de ileri sürülen 
iki sebebden biri, bu andlaşmanın emniyet 
ifade etmediği, öbürü de, kabul edilmesi tak
dirincle, İngiltereye, altından kalkrlmaz yük
ler yüklemiş olacağı mese1esi idi. Andlaşm~ 
yı, dominyon hükümetleri de reddettiler. 

CENEVRE PROTOKOLU 

1924 deki Milletler Cemiyeti toplantısı, 
bu başarısızlık dolayısiyle, kendini tehdid 
altında gören her devlet için, silahsızlanma 
tedbirinden daha ehemiyetli olması zaruri o
lan emniyet duyğusunu aşıhyacak yeni bir 
projeye girişti. 

Bu defa, Milletler Cemiyeti paktındaki 
deliklerin kapanması isteniyordu. Şöyle ki: 

Herhangi bir ittifak meselesi ortaya cr
kacak olursa, Milletler Cemiveti konseyinin 
ekseriyeti, aza olan her devletin mükellefi
yetlerini ayn ayrı kararlaştıracaktı. Geri ka
lanı ise, otomatik olarak, kendi kendine yü
rüyecekti. 

Bu teklifler, "enternasyonal anlasrnazlık
larm muslihane bir surette düzeltilmesi" 
protokolunda, yani, "Cenevre protokolu" 
adı verilen protokolda, derlenip ton1andı. 

Protokol, Büyük Britanyamn. H ender"on 
ve Lord Parmoor (Parmur) tarafmrlan tem
sil edildiği, Milletler Cemiyeti toplantısm · 
da kabul edildi. 

Fakat, işçi hükümeti tarafından tetkik 
edilmesine vakit kalmadan, kabine devrildi, 
ve yerine, ikinci Baldwin hükümeti gectti. 
Bu suretle, Büyük Britanya'nm, Cene\ re 
protokoJuna karşı takınacağı tavn teshit ve 
dolayrsiyle, protokotun mukadderatını tavin 
etmek vazifesj de, Baldwin ile arkadasları"a 
dÜStÜ. /~ ,.. q• ~ V:' .. 
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LE Komplo muhakemesine dünde devam edildi TU LU BE 
Yeni sahi dl er dinlenecek _, 

Müddeiumunıiliği n bu teklifi 
ınahkenıece kabul olundu 

(Başı 1. inci sayfada) 
Talat Iltekin müddeiumumi Baha Arı-
kana sordu: 

"- Evrak tetkik etmek için ma
kammıza veriknişti. Tevsii tahkikat 

hakkında bir talebiniz var mıdır?,. 

l~m11tyeıi um um i;rerı i rı 
oir tezkeıesi 

f.linae!.ı cıaktuo ile yazılmış bir 
Kağıdı ı·eıs . uzatan cumuriyet müd

deı umuı.ıısı şu cevabı veı·di: 
"- ".' ~nsek heyetiniz bundan evel 

hafi bir ccısccle aJaD izzeti dınle.miş. 
tinız, Bu ce lsenin sebebi akdi İzzetm 
dinLnmesi ve makamımıza verdiği 
raporu etrafında izahat veı·mesi idi. 
İzzet yüksek huzurunuzda ifade ve
rirken işittiği bazı noktaları, Yahya
nin is:ıısyoıı memuru izzetin evind~ 
toplanarak yemin ettiklerini ve Ali 
Saib hakkında verdiği bir takım ına
liunatı bazı kim•elerin ifadesine is-

tinad ettirmiştir. 

~lüddei umumiliğin vtıziJesi 
Memuriyetimi:zin vazifesi, yalnız 

maznunların aleyhinde değil, lehle

rinde de olan hadiaeleri toplamak ol
duğundan Suriyede bulunan bu f&huı
lan ıetirtmeğe ve bu:ıurunuza çı

kartmaya teıebbüs ettim. Bu le§ebbü· 
aüm.üzün müsbet netice verdiğini al· 

dığmı şu tezkere ile ar:ıederim: 
.. Suriyeden getirtilmesi ınakamr 

alinizden istenen tahidler Suriyeden 
hareket etmişlerdir ve ikinci kanunun 
otuz.uncu günü (yani bugün) hudu

dumuza dahli olacaklardır.,, 
Bu tezkereden anlaşıldığı gibi hu· 

dudumuza gİrmİ§ bulunan bu ıahid· 
ler, ajan izzetin ifadesinde istinad et
tiği ıahidlerdir. Bunları amnıe şahidi 
olarak ikame ediyorum. 

Ancak bir noktayı iıaret etmek 

İsterim: ajan izzetin hafi celsede din
lenmesini istilzam ettiren ıebeb)er, 
burada da tamamen vardır. Bu iti

barla öğleden evel yapılacak bir cel
sede bunların hafi olarak dinlenmesi

ni taleb ederim. Oğleden sonra ya.. 
pılacak ikinci celsede de iddianame· 
mi okurum. Devletin gizli teşkilatına 
tema~ eden ve birçok bilinmemesi la· 
zon gelen isimlerin ortaya atıloıaeı 
mevzuu bahsolduğundan ıabah celse -
sinin gizli olmuıru ve 9ahidlerin ge
tirtilmesi için de bir mehil verUmesini 

rica ederim.,, 
Reis sordu: 
••- Ne kadar mehil istiyorsunuz? 
"- Tanı olarak tayin edemiyece-

gim. Şahidlerin hangi yolla ve ne şe· 
kilde getirildiğini bilmiyorum. Fakat 
verilecek mesela iki haftalık bir me

hil şahidlerin gelmesi ve bun • 
Jarın ~hah yapılacak hafi celaede 

dinlenilerek öğleden sonraki celsede 

iddianamemi okumam için kafi gele-

cektir. 
Baha arıkan 30.1. 1936 tarih ve 

1170 sayıyı taşıyan Emniyet umum 
müdürlüğünden ya.zıhın~ olan ve şa
hidlerin hududumuza girdiklerini bil

diren tezkeresini riyaset makamına 
•erdi. 

B. H(tmid ~evketin Söyledikleri. 
Maznunlardan Ali Saib Uraava§m 

müdafaa vekili, avukat B. Hamid ~ 
lıı:et lnce söz istedi 'Ye şunları söyledi: 

vel neticelenm:!lidir. Suçlu ya ipe git
meli, ya ceza evine gitmeli, yahud da 

aylesine kavuşmalıdır. Davanı.n her 

noktadan temadiye tehammülü yok • 
tur. Tevsii tahkikatı mütezammın bir 
talebleri varsa bunun şimdiden zabıt 
ve kaydını isterim. 

Reis B. Osman Talat lltekin miiddei-

umuıni B. Baha Arıkan ve avukat B. Ha
mid Şevket'in sözlerini zabta geçirtirken, 
müdafaa vekili şu noktalarm da zabte · 

dilmesini isteyerek sözüne de,•am etti: 
- Makamı iddia şahicllerin bugün 

hududa girmiş o!duklarmı bildirdi. Cu -
muriyetin bize en büyük hediyelerinden 
biri de demiryofüu-ıdır. Memleketin uzun 
mesafeleri biribirine kısa zaman mefhu· 
miyle bağlanmıştır .Binaenaleyh hudu • 
dumuza bugün giren bir adam nihayet 
yarın Ankarada olabilir. Onun için i~te
nilen mehilin tayirunde bunun nazarı 
dikkate ahnmasını rica ~deri_rn. 

l e11i delillerin oı·toya 
çıkm{lk ihtimali 

Müddeiumumi B. Baha Arıkan aya

ğa kalktı ve niçin mehil istediğini izah 

etti: 
_ Geçen duruşmalarda evrakı tevsii 

tahkikat için aldım. Okuduktan sonra 
da iki hukuku amme şahidi ikame ettim. 
Bu şahidler dinlendikten sonra yeni de

lillerin ortaya çıkması muhteme!dir. Bel
ki gelen şahidler de ortaya yeni bir isim 
atacaklardır. Benim kadar, Avukat 8. 
Hamid Şevketin de, bu delillere istinad
la deliller ikame etmesi variddir. Niha-

et amme davacısıyım. Bu talebim ev • 

:ak üzerine olmuştur. Yeni bir talebde 
bulunup bulunmıyacağımı evvelce beya

na kanunen imkan göremiyorum. 
Y alruz şıınu arzedeyim ki bu şahid

lerin hangi yolu takib ettiklerini ve na

sd geldiklerini bu dakikada bilmiyorum. 
Ben amme hukukunun bekçisiyim. Du -
nışmanın lüzumsuz yere talika uğrama
sını istemiyorum. Onun için iki haftalık 
mehi1 istedim. 

B. Hamid Şeçket - Bendeniz dev • 
leti teahhüd altına sokmanın mahz• ·'a· 

nnı bilirim. Müddeiurrıuınilik de burada 
devleti temsil eden bir makamClır. ika -
me ettiği şahidlerin dava tevlid edec ?k 
mahiyette bir beyanda bulunurlarsa tah
kikatın genişlemesini onlardan eve! ben 

isterim. Nihayet hudud içine girmiş olan 
gahidler, Amman'dan geldiklerine göre, 
Erz.urum yoluyla gelmiyecekler ve Ode
aa'ya uğrarruyacaklardır. Takib edecek
leri hudud ve hutut malUmdur. Binaen
aleyh mevkufiyet gibi hür yaşamı§ bir 
adam için çok ağır gelen bir halin tema
disine müsaade edilmemesini takdir hak
kı olan heyeti hakimeden isterim. 

Bu beyanlardan sonra, kısa bir gö -
rü.ıme yapan heyeti hakime şu karan 

taraflara tebliğ etti: 

Karar 
" - 1 ddia makamından dermeyan o

lunan sebeb mahkememizce de mu,•afık 
görüldüğünden isimleri malum ola.n şa
hidlerin amme ~hidi ınfatiyle dinlenme
lerine ve bu hususta ileri süı·ülen mah
zur dahi mahkemece varid bulunduğun
dan bu şahidlerin gali olarak akdediJ,,. 

cek bir celsede ifadelerinin ahnmasına 
ve kendilerinin hududa dahil oldukları 
bildirmiş olmasına göre bu hafi celse 

nin ,ubahn altıncı perşembe günü saat 
onda olmasına karar verildi.,, 

_?~VYET -_i\l.\~ÇU 

.l\lÜNASEBETLERI GERGİN 

iki taraf da sınıra 
asker yığıyor 

( Bcqı 1. inci sayfada) 
Moskova, 30 ( A.A. ) - Ulanba

tor' dan bildiriliyor: 
Japon - Mançuri krtalarmın Mogo

listan sınırındaki tahrikatı devam et

mektedir. 
23 Sonkanunda Horhaito'da, Ja

pon - Mançuri askerleri, otomobille ge· 
lerek sınır direğini götürmüşlerdir. 

24 Sonkanunda, Japon - Mançuri 
kıtaları, bir mogol karakolu karşısın
daki sınır yolunu tahrib etmişlerdir 

22 tık kanun 935 de, japon - ınan

çuri askerleri 3 kamyon içinde sınırr 
dolaşarak bir bölgenin bütün srnır i

şaretlerini kaldırmışlardır. 

Mogol mahfilleri, daha 1934 de ko_ 
nulmuş olan bu işaretlerin kaldırılma
sı, mogol karakollarının mogol top· 
raklarında değil, m..ınçuri toprakla
rında bulunduğunu iddia ile bunların, 
24 sonkanun tarihli notada yapıldığı 
gibi, geri çekilmelerini istemek uruca· 
nmı temin için yaprldrğı kanaatinde

dirler. 
25 Sonkanun gecesi, altı japon • 

mançur: askeri Burino yakınmda bir 
mogol kara.ko)una ateş açmı,lardır. 

26 Sonkanunda, ayni böJgede 9 
japon - mançuri keşif askeri görül
müştür. 

Bir ılfon<:uri miifrezesi 
Soı·yptJere sı#ındı 

Habarovsk, 30 (A.A.) - Taı. a· 
jansmdan: bik- mançuri müfrezesi 
dün Grodekof bölgesinde sovyet top

rağına sığınmıştır. 

Müfreze kumandanı olan mançuri 
teymenininin söylediğine göre , müf
reze japon kumandanlarına karşı a
yaklanarak d ört japon subayını öl
dürmüştür. Yüz kadı-.r askerden mü
rekkep olan müfreze, slahları alın

dıktan sonra, sovyet toprakları geri· 

sine :ıevkedilmiştir. 

Polonya da 
• • •• • • somurge ıstıyor 

Var§ova, 30 ( A .A.) - Dün, sena
tonun büdce encümeninde, dış işleri 
bakanlığı büdcesi ü2erindeki müna
ka§aların sonunda B. Bek söz alarak 
sorulan bazı suallere cevab v1-o:miş-

tir. 
. B. Bek, s<>mürge meselesine -.cemas 

ederek şunları söylemiş.tir: 
''- Sir Samuel Hor'un sözleri ha

tırlardadır. för Hor, lJk madde kay
naklarının tevzi~nde arsıulusal bir '3.n
Ja~ma ihtimal-nele n ve bunun fayd.l· 

larrndan bahsetmitti. O zaman Po
lonyarun ileride bu formülü yeniden 
ele alabilmesi hakkında kayıtlar koy· 
nıu§ ve ilave etmittim ki bu mesele· 
nin müzakeresi esnasında Polonya, 
kendi menfaatlerini müdafaa için, ta. 
bii aynı hak ve imkanlara malik bu-

lunacaktır.,, 

B. Bek, izııhlarınm :tonunda, mil

letler cemiyetinin, miUetlerarası bir 
iş birliği vücuda getirmek için en iyi 
bir eleman olduğunu ve bu iş. birliği
nin ise ancak hak birliği esasiyle 
gerçeklettirilebHeceğini söylemi§, Po
lonyanrn, batka milletlerin İ§lerine kR
rıfmak istemediğini bitdirmİ§tİl'.,. 

_ Bay Ba,kan ! Otedenberi daima 
dermeyan ve tekrar ettiğim veçhile, 
biz bu davada hiç bir noktanın, hiç 
hir hakikatin nihan kalmasını arzu 

t>lmiyoruz. Bunun için makamı iddia
.,," bu talebine müsareatla iştirak e

eliyoruz. Hakikaten bu davanın için
tl" en ufak bir gölgenin, bir ~üphenin 
ya~aması adalet ve millet için •sla 
lı.abH değildir. Anc•k, ada)et için sa
Yafan bir avukat olmakhğım dol•y•

aiyle kanuni bir noktayı arzetmeği 

İtalyan bakanlar kuı"ulunun toplanbsı 
ki Afrika'ya gömlerllmi! olduğunu b:ı _ 

dirmit ve yüz bin kitililr İtalyan a•keri· 

.Un Afrika iklill'line ebern.iyetli zarar! • 

ıörmeclen dayanmıt oldulı:lannı ilive ,,_ 

femittir. 

L M."dd · umumi bu 
morç biliyorum. u eı 
davada yalnız değildir. Efkarı umu-
miye müdd ~ i urnuminin yanında yer 

almr'ltır. Müddei umumilik makamı 
• · .. ·· ·· bu olup ohnadığını söy. 
"on sozunun 
lemediler. Acaba makamı iddianın 
tevs ii tahkil· at dileği ancak ve ancak 
bu t<dcbden mi ibarettir? Bu dava 
Mahiye ti, azameti itibarife bir an e-

Roma, 30 (A.A.) - Bu sabah ba. 
kanlar kurulu kanunusnai toplantıı • . ı 

yapmıştır. 

Önce arsıuluısal sıyasa hakkında bir 

rapor okunmuş ve B. Muıolini, son fran

llZ kabine buhranı ile italyan notaımdan 
bahsetmiştir. Neşredilen resmi tebliğin 
dediğine göre, bu rapoı·, İngiliz anavatan 
filosunun Akderuzdeki loplanb11 hak . 
!undaki vakalann doğruluğunu, müna
kaşa götürmez bir tanda isbat etınigtir. 
Bundan ıonra B. Musolini, Somalı ve E
ritre'de kazanılan zaferin ehemiyetinden 
bahsetmiş. yolların yağmur mevsimi es
nasında da boztal°"'maşını temin i~in çır.· 
lışmak üzere ~imdilik erli bin İsçinin şaı·-

Bakanlar kurulunun aldığı yÜn •lok-

lannm müsaderesi gibi tedbirlerin, va· 

ziyetin müıtakil ankiıafı ile alilıalı oldu

ğu temin olunmaktadır. 

Y a:rlarımı::m çokluğundan 

~~Kırmızı lambuk:. ıe/rilromı:aı 

b11giirı lwyanwdı1c. olourlanmız

,Jmı ihiir dileriz. 

• Italya ve zecrı tedbirler 

İtalyan gazeteleri « zeeri tedbirler lıak~ız 
bir düşmanca harekt>ttir. » di)1orl~r _ İtal

ya hül~ümeti Mı~ırı prol~sto etti 
~a.~e, 30 .. (~.A.). - balya bükü- İtalyaya tatbik edilen zecri tedbirler yÜ· 

~e.h, ıs~r . h~kumetıne zecri tedbir- zünden Macaristanın lngiltereye tere· 
erın _ıa.tbıkını protesto eden bir nota yağı, yumurta ve ta,·uk ıhrac<ıtımn he-
~e~mıştır. Bu ~ol~da halya hüküme- men hemen tamamiyle durduğunu kay-
tmın k~~~~ edı.lıı_ıış olan tedbirlerde n ğı ile kaydetmektedir. Halbuki bundan 
Mısır hukumetmı mesul tutm kt 1 ·· M · t · 
d 

_ . . a a o · once acarı~tan ng-ıltercye 800 vagon 
ugum.. bıldırmekte ve İtalyan teb kadar ta ı. ·· d kt ·d· k' h _ VUK gon erme e ı ı ı, unun 

asın:n ugramış olduğu maddi ve ma· kıymeti 14 milyon pengö tutuyordu. f;ı . 
nevı zararlardan dolayı tazminat İs· kat halyaya ihracatını kesmiş olan Yu-

~1e~mek dh·aı kkının mahfuz bulunduğu goslavyanm zararlarını tazmin için l n· 
ı a ve e ı mektedir ·1 y . · gı tere ugoslavyanın tı:ıvuk ihracatın· 

Notanın bır fıkrasında zecri ted· dan az a .. ··k • ı k ld -

b

. . . . 0 umru resmı a.ma ta o ug un-
ırlerın tatbıkmi hakh gÖ t k · d · · · · . . . .. .. s erme ı- an mgılız pıya sası Macaristan için re-

çın ılerı surulmekte olan deliller red kabet edileme b' h 1 ) "h . z ır a o muş ve ı ra . 

ve cerhedılmektedir. ta durmuştur. 

•·zecri IR.ubirler, Jwksız bir Siyasi mahfillerde dış bakanr Kanya-
• nın Londrada bulunmasından istifade 

du~manca harekettir.,, ed R nek ingiliz deviet adamlariyle bu me· 
oma, 30 (A.A.) - Tribuna gaze. el · 
d 

ı eyı de görüteceği aamlıyor. 
tesi iyor ki~ "İtalya, habef harbmı 
A vrupaya sirayet ettirecek hiçbir ha· 
rekette bulunmuyor. Fakat bu, lngil
terenin tazyikiyle güdülerı zecri ted· 
birler ııya&asmm herhangi bir suret
le lta!ya tarafından kabul edilmesi 
demek değildir. Zecri tedbirler hak
sız bir dÜ§manca harekettir. Bir pet
rol ambargo:ıuyla bu zecri tedbirlerin 
şidde tlendirilmesi daha vahim bir 
düşmanca hareket olur. ltalya hiçbir 
~eyi kabul etmemiştir ve etmemekte· 
dir. İtalya zecri tedbirler sryasasın· 

da, kendisinin Öteki devletlerle tesa
nüdünün bozulmuş olduğunu görmek
tedir. İtalya daima bu tesanüdün ha
raretli bir taraftarı olmuştur. Fakat 
zecri tedbirler sıyasasını güdenlerle 

yanyana bulunamaz.,, 
"Ciornale d'halia,, da şöyle yazı

yor: 
.. l ta)yan t ayyarele r i petrol am

bargosu olsa da olmasa da v.azifele· 
rini yapacaklardır. ftalya gerçek im
kanlara maliktir ve bu bir hakikattir 
ki, 2ecri' tedbirler taraftarlan ancak 
bu sryasadan vaz geçtjkleri takdirde 
bunu öğreneceklerdir.,, 

ZPcri tedbirleri wtbik eımeyen 
memlekeder için bir kom iı~ 

kııruldll 
Cenevre, 30 (A.A.) - Zecri tedbir

lerin tatbiki komiteti tarafından dün ku· 
n:ılan tali komite bugün ilk toplantıum 

yapm.ı! ve baıka.nbğlna fl'anıız gÜm
rükleri genel direktörü B. Bonle'yi seç· 

miştir. 
Bu tali komitenin vazifesi, bi)hass, 

zecri tedbirleri tatbik etmiyen miHetleır 
cemiyeti a71lsı memleketler yoluyla ltal· 
yaya yapılan ihracat üzerinde uğra,mak

tadır. 

400 .'fwıdık iwlyun limonu 
nıiisadere edildi 

Londra, 30 (A.A.) - Londk·&'da ı. 

talyadan zecri tedbirler hükUınlerine 

aykırı olarak gelmiş olan 400 sandık li· 
mon müsadere edilmiıtir. Bu, zecri ted
birlerin tatbikinden beri kaydedilen ilk 

hadisedir. 

lttılya ekonomik gfü,.·lii k 
çekmiyormuş. 

Roma, 30 (A.A.) - Sıyalal mahfil
lerle zecri tedbirler dolayiaiyle italyanm 
ekonomik vaziyetinin vahim bir hal aldı
ğına dair yabana memleketlerde çıkan 
haberlerin mübalağalı olduğu söylen
mektedir. ltalyan hükümeti ekonomik 
güçlükler yüzünden biç bir kayjl duy • 

mamaktadır • 

lt'1lyada yabancı piyeslerin oy

nanmasına i:ıin ·verildi 
Pariı, 30 (A.A.) - Maten g~ete

sinin istibharma göre B. · Muuolini 
İtalyan tiyatt"Olarında ya.bancr piyesle : 
rinin temıil edilmeaine ait yasağr kaldır

mitti. 
Bu yasak lrararı, zecri tedbirlere 

karşı hissi aksülamelin 4COk liuvvetli ol
duğu ikinci teşı·in aymda ittihaz ediJ. 

mİ!}tİr. 

ılla.coristtnı zecri tedbirlerdım 
z.orar gijrüyor. 

Ru.dape. to, ;J11J ftA.A.) - Gazeteler. 

Nazi devrin1inin üçüncü 
yıl dönümü 

B. Hider'fo bir mıtlm 
Berlin, 30 (A.A.) _ Nasyo

nal Sosyalistlerin iktidar mevkii
ne geçdik.lerinin yıl dönümü mü
nasebetiyle bugün Lustgerten'de 
muazzam tezahürat yapılmıştır . 

Büyük bir söylev veren B. Hit
ler bilhassa demiştir ki: 

"- Nasyonal Sosyalizm daha 
fedaki.rlrklar isteyecektir. Fakat 
bunlar boşuna gitmiyecektir. Al
manya sulhcudur. Fakat düşman· 
larımız, Almanyanın içinden cı· 

kard~ğım hacaJete yeniden dÜş. 
mek ıstemediğini anlamak arzu 
etmemektedirler.,, 

B. Hitler bundan sonra B. Lut
ze'nin kumandası altındaki Berlin 
hücum kıtalarını teftiş etmiştir. 

YlJNAN ~EÇ1MJ 
(BG§ı J. inci SQyfada) 

' Dı§ politikaya gelince, libe • 
ral partUi, Milletler Cemiyeti çeP"· 
çeueıi içinde büyük devletlere kar· 
§ı ananevi ve dostluk sıyaaası ile, 
komşu devletler ve bilhassa yeni 
olıun, eski olsun müşterek sav"§ 
~e fedakarlıklarla bağlı bulundu· 
şumuz Balkan devletleri ile stk• 
ışbirli~i sıym:a.tı takib edecektir. 

Atına paktının akdi sırasmcla 
aldığımız tavu- ve hateket, Bal • 
kanlı clostlarımız arasında bazı 
yanlış anlayt§lara meydan verme
di değil. Ancak liberal partisince 
ortaya atllan tenkidlerin, Balkan 
yarımadasında ban~m devamı hu
susıındaki dayanışmanın korunmalf~ 
manaıına gelen. Balkan paktım de
ğil, Balkanlar dışında olmak üze
re. ve >: ~nanislanın yerine getire
mıyecegı teahhüdlere giritilmesi 
ihtimalini hede/ aldıklarını ısrar 
ile söylemeliyim. ,, 

Günün meselesi, yeni kahine . 
nin nasıl vücud bulacağındadır. 
Acaba bu bir milli birlik hüküme
ti mi olacaktır? Yoksa partiler 
arasında itbirliği imkanı bulun
mazsa, gene bir seçim buhram 
olacak mıdır? Düne kadar gelen 
telgraflar, bir milli birlik bükü • 
~eti üı~ünde birleımekte ve yeni 
~ı! sc:_çım buhranının memleket 
ıçın agır zararlar vereceğini sez _ 
~ırmetke idi. Son gelen bir telgraf 
ıs~, ~azı g~zetelerin yeni bir De _ 
mır~ı~ ~abı~e~inin İ§ başuıcı gel. • \ 
mesr ıhtımalını gördüklerin.ıe ..1• 

v b Cl R, Ul• 
ger azı gazetelerin ise bir Miha • 
lohopulos kabinesinden bam ı 
~e~te olduklarından ba.hsettik~e: 
nnı ve bu kabinenı'n · k yenı anaya _ 
say~ abııl ettirdikten son1a, yeni 
•eç~m yaptıracağım haber vermek
tedırler. 

d Her halde komşu memleket ig 
urum~ı:un ~ati gid~ yolunu an • 

lamakA ıçın hır iki gün daha belde· 
mek lazım gelir. 

F. R. ATAY 



Blıonoaal ._,.,_,, 1 
Türkiyenin pamuk 

üretim ve endüstrisi 
Pamak mraalİDİ ..aah İçİD bamr

I••-. olaa k.unm pro,ie.min bma
tayca kabulünd .. aonra pamqk iatib-.. ı-• •• paaaalda eadüatrimizia 
birkaç ,..tdaaberi takip •ttiti •rri 
•ösdea seçirmek fa~daua olmı7•calr· 
br. 

Pamuk ihruatmua 1933 de 
.. 8.400 kılodaa 1934 ........ , 
11.278.800 kilop pkmlfbr. Bir WM 

iPad• pamuk ihruatmda söriilea bu 
)'Üd• 17 U'bf, pamuldanmızm .... 
IN:raada Iİtcide daha ~ bir rai· 
IMt ft ._ bza-kta olchatuna ........ 

Gerti 1934 ..... a.aa Uaracat1m..a 
18.374.200 kilo ............ aeft. 
~ W•we•11 olm•kl• ........_,bu 
ld-:ri _......._ .......... 

~--.-ı·••w-.klim· 
... ki o ......... urfmda ... 
li ....... u ............ illkitaf • 
..... iatih .. liwjw içill wihhn bir .. 
......................... 1 .... 
~ 4.GIS.000 ....... ildhlalı ............... ,-. .. 
..... ..., ltu ele 7..f4ılGOO e, 1933 
... 10.1111.000 ... ....,_ 1934 ... 
t4.11S.OOO 1aı.,. ~-
~ki ............. 1934 ......... atalı,...... s milJ'Oll ki-

.. Wr ................ Urp• 

... mip W."bl .... i&"laMme .,.. .......... -•·ld ...... mikclan 
ıo..u,......,......,.. 

Y...U fabrikalanmaS Wl•nclddan 
... P9••ia iki tiril ..... .... 
~:P....._.._ .. .,.. 
-- ipliiL F~ i.tilaMli
_ ..... ilsi •• ...r, .-.-mii at" ............. ,.t ftİicİ bir ....... 
..... lılilli fabrikalanmıam pamuld• 
...... ,b 1929 .. 1.475.000 kilo ikM. 
1832 tle 2.893.200 kilo, 1933 de 
~000 kilo .. 1934 .. 1.070.600 
ldlo ..... tur. Kaa .... .,.. ,...... 
........ iplik -. ...... ltal .. 
l 'fl.000 kr1d • .. .. a..a.ooo 
..._. 1111 • l.llCIM wa.,a w 
1934 de ı a.- kilo,.a seçmiıtir. 
... brpbk, huict- ............. ...................... .,.. ..... ...... , ...... ~ .......... .. 
- ...... pn --ar .......... . 
lpllli ldlalltı ..... , 1 

•• 1 ...... . 

........ lralm atw. lpllı idt•Mb 1919 

.. 4JMIL790 ldlo .. , ..... 4.138.700 .... 
Tlakiı• ...... fiadUi; MltfiD ..... 

.... .._ siW, ............. pek fasla 

......... olthlktaa- iki ••ed• .................... ,...... 
- ••llMlilW .. , •• ,.. .... 
•••116.AdUa ........... ~ ... 
................ •11* YU&tl fiab ~ 
19 ••.-. 1129 da an k.,.. .-. 
.. lı Wr ...... ı.... 41.74, 

mı • •·• ım a •.n, ıns. 
•ae.Me~--.WsatlDI ... 

" .... 1131 <• ~ .,.. .. 
...r) 41.7' ,. ,.. • ... 

.............. *W'mlitle .. 
..,.,,., .,. ..... eerd ,... ... 

--~ F"dh•ldke ............... 
Nttıe artaa it''n''-i• l933tle 
IMtlMO ....... uM. a1a.. 
~P'-ıfllo .. 1 ....... ...... 

........... - .................... .... 
....... ltteli ... - ri .... . 

............. 41 ....,_ kilo kadar 
111111 ... _ ......... 

ULUS 

Memleket Postası 
lzınit ağa~landırılıyor 

lzmit (Huui) - lamit bu ,.. bol 
ağaçlarla ıiialeeiyor. Şehrİll lauji iri,.. 
aini s.......UZ paiaia, ...... kkak ıa. 

--•.......!-!- • 1 _.._._ ..l!L!l-
So- )'8111 9ÇL!l'lf r---· -
fidanlama .... ,, ...... ~ ile karta· 
l.pr. Ve 7uak ki, tHitinceli kat hir ta. lam_...._. ilin - -- .. .......,.. 
,..,.... ... &dalan .... , .......... 
kırmak, IÖlsmek ... Pula •• ,_... ko
kuıu ıaan Wr iti ,.....ktan ~ekimnl· 
yortu. 

Şehirde - plr,.pm. ............ 
.t.k, pur S...... .t.ı,.-ız ıldulir. 

O.....•m Tirlsi,._. • ,.pi n 
_,.... lıir plarl ot.nlı (ftllL iZ. 
MiT) ~ ....._ n ..._ ..... izli. 
• , ..... 5 .. ..... -Pi .... ..... 
• a.iMe ............... -
..... Wr ..,-. Şelaria..,......... ... 
.... sa-e....v ...... . .. _ ................... .... 
............... irleri ......... . 
ı-r ... ·~ l•te millelaa ... .. 
ai •• iltifat söst..miıtir. o.-. i1tri p. 
....... ülke puçau olam:ra a. ••• 
llllllitte ~ dilcmtlc, ... ÇÜı• -........ 
Şehrin bar lröteti ~D 

•rnca Wr ŞEHiR ORMANI ftcit bal
muı • bmit içia öiüallecek - ..... 
...... s.tma ,..... lıir t.telrhkta lm-
rahmkta ........ ormuu, telıria .... 
Qine olchaia a-.., lafbk chmnnaaa da 
,, .. bir hız •• bapt katacakbr. 

Ve lanit tehir ......,, W. söre w. 
rik .. ittir 

Çok _ ....... - tat .. toprak ~-
Dl oluak elana p ............ aillÇ-
...... ..... ., ......... &oyma Wikük .... 
Weria •• monrmq pm ,...,.......... 

di.lmit •• seride içpuana ihtipçlan 
için ancak 7.861.400kilo pama kal· 
llllfbr ki ltamikd.r Wld hakiki lhtl· 
7Ml~ltir ............ . - ............... ..... 
Bank tarafmclaa bet MDellk pliaa ay· 
pn olarak k...ı.akta olma ,..U fab
rikalanrmm ..... ih~ 
Pstlea ~Tam ekipl..te 
cahttddan n'Ma Ka,....ı ite• füri. 
-- l.I00.000, EniU .... ,........ 
1.400.000 ,.. N..Wl falltribtı d. 
1.000.000 kilo ...... '911hlalı ...... 
..... ld ,. ..... - iv t.ı.rikama ih-
~ U00.000 kiıo,. IMllmaktadır. 
8- lltir tle ilerde -.a.cak olua 
Mala~· falltrikaam da ua .. eclhtls, 
mil6 i8tilataHsüs lcia ,.- teıeklrll • 
den iMi tlrlFl •N- elleFliFeli ............................ ,... ..... 
rllralanm.... -. ............. . 
,... ......... kaatite ,.. .... .. 
.. lralitt 7'h-litila• ...._ ..... .. 
me ....... lacıe - elpfb (•Hıl• 
ablacimi) ........... •••w.tl
............... llçl4e ... 
'Umıli ..... -....-·· .... .., .. ..... ............................ 
p.._.o1auo1aa,..aa-.• .,.. .... ~ .. ~ ................... H.rhal-. .mı selir ka:raialdul
raaa • .atr fıı...._ Wrl olaa ... 
-- latlalall ................. __ ... 
lretla •••twik bllrmwe..... .... 
7lk ,....._ olacak Wr ..... Wrl-.., ,,.._.. .............. . 

Ba eUl ...... bile pek -
Wr qrMndj .......... ...... 

•ldranr· 
Ulllllml depoeu: ..... S.· 

........... laertesanecte .... • 
_.,~n .. ıı• I* a.r 
Di •r. 

sörüldiiiii muarlıiın etrafı ela dınrla 
çenilmektedir. Bir zamanlar bap bot 
... ,........... od.il Jerİ olarak sördiıü· 
mü meurhim ......... diril-1 se. 
viadirirken, öliilerin rulalarını da tM:diı 
etmit buhmaakbr. 

lanitia .PÇ!udanlmuım hir - ele 
Jeai ,..,...._.. oa.a "GENÇUK PAR· 
Ki,, btmütachr. T ....... bqmclüi .... 

ki maarlalm ~-~ Fetil ••bol 
al-eh .... ~ pek,.... ..... 
o1u ~ ...... thndhlea .. alan 

..." .... plll'lı ıuw.r- ,.......... 
~--. G•vlik pula M-.... Yu
...... plaaa~.Wt ...... 

....... v. ,qw.. llittiıilmlt - -
rout ılW lilli ol.aıldır . 

,..., polUinin bir ba,arua. 
Şelarimia ... düa, o.,.-. ....... 

, __ ..................... d ..... 

.. .......... ~-Şela. 

.... 11 .... te ticcmlm .... Wriaia ... ............................. 
Niteler .,..... alNta -ı.rm- ... 
.......... w ,.11ra1e •t " bpko. 
lak ,..,. ....... ,. plrllmiıtir. 

Kôiıd /abrilcuı 
Şebrimiade kuraJu kiiıt Fürika-

1111111 ,... .... dn.. edilmektedir .. Y.a 
na tirllin cWretiaia Wtirilmaiae çala 
...... fürika amt ·~ ...... kiiıd İma· 
liae ... ~. 

Zehirli sa hon/eranalan 
Şehrimiz Hllllcm h• Wta aebir1i 

sazluotlua korunma heklnada Gu kanu 
pnafit tuba:rlumadaa Yzb. B.7 Nuri· 
J• koaferanılar nrdirmektectir. Gu kon· ,__.lan halk tarafından derin Wr ali
.. ile dinteamekteclil' • 

Muameleleri biten 
emekli ve öksüz 

aylıkları 
Z8·12-9.1Sc1e928•J.938p .... 

it ıw,.nlikça iti Wteaa emeldi '"a. 
.,takluıpı='edaaı 

Nailli ...._. -Le .... lah~ 
Mutafa e,ma, laik laatul maM•tlle 
•-u HiMria VehW .,.._, Tobt 
Yill;ret dlıimi eadimen IMplriıtiW Müıiıo 
Y uar tekaicl, Onlu ntilipadm mite -
kait Tahsia Ba• .,.._, A1Ma ..,_ 
kitiplilWea mitelaıit Şiiri Ertw. 
HMıa bzuı ..,..._._ öll Fikri .
tam, Köprl ..... w.n ...... ttılaaid, 
Anlaaıas .w,wi _..... llmtaa ..... 
~ Alr.p•t bJv 1saw 1 .... ...._ 
bit Sirer1• sm E7tW. Glmlthw 
...... .. h ........... •·tat~ 
19ıi4 ~ .... ,.. ..w .. ..... 
ş.ldro tebid, ..., ........... ...... 

..... tütilılen Muhaia tıtkaitl, v • 

.-,..; _,_ ........ c-1 G•ı• 

• ...... A. b,.. •,..ı ...... -··· 
..w ...... .,. ....... .-.e ·=--
... lllHt Bekar otla .,....., Amm ... 

....,.. ................... ICl7ce 
lia ........ llitilıi ........... ..... 
...... , ;hı 1 il • ıt Eaıia .,...... 

SiMp -... -h'lille ........ • 
y__,~T._ ........... . 
ıa fıs mit .. eil Yelmp Hiliıll 11bın1. ... ............ hp···---111a 
ali .,..._ Apaak aifue lsitiW f'"9 ... .,...... ................. .. 
....... t.ıc.ı.wr•·•· fi .. ....... 
.............. OdlrlE' 1 ... .. 
p.,W.. Mtiiı9il .aalllJQlzfı• iFii-.......... ,.. .,, b.,....., ... . ,...... . ........... ... 
Wd, llıd•l•I td irat llllilıl F_. Kili 
.- '8krl .. • rlz •• ..._. •r t ıh 
MI aO z ...... Akp ........ ti_. .... 'd*'ın .... it-. 1111.io 
Çe il ............... * 
11-•••.0•till ,., ca, m: ..,_ 

Maden Tetkik e ama :En ·titüsii umu
mi direktörlüğünden 

M.-. miih•ditliji taluili için A...-7a söaclerilec:ek talebe 
ppdaa ..-ltaka imtib•nmcla kamaalana liatui: 
Derecetl Ntmaarati Adı Mezun oldaju m lılep 

l 112 Hüaeyia Kulak... Galataara:r 
2 63 Ahmet Kabatat 
3 54 Tacettia Ka~ 

4 53 Tarsut Tra~ ... 
5 146 Hilmi Şerer Galatuara) 
6 85 Hiiae7İ11 Am Balıkuir 

7 M Mehmet Ali GalatuaraF 
• 61 Abdmnluna• ~ lzmir 
9 83 Cihat Ali Pene..Uyal 

10 129 Ataf Galatuara1 
l l 100 HüaeP. Dariiftelaka 
ıa 44 Ke.- lılaaiolla Galata.raF 
13 81 Alladdia Muetala 1.-.. 
14 11 Yuaf Oral Tralt-
11 81 Cihat .... Ankua Cul 
18 ili Sen. T....... Ha,......... 
17 us R.tit Km•• Galatwıl'Q 
ıa 138 a.1asa1 .... s•.ı 
il 117 M. SeliZI ac-,. 
• 111 o... Ka,..t 
11 48 Talatia ._... 
il 21 Teftik s.nn.ll Calateera,. 
IS 114 Mua T.W C.lat. ... ,. 
14 147 Fethi ~ 
• 121 H ... T... ...........,. 
• 113 Niyul 8- C-l•ta....,. 
17 IS ......_. ._....apl 

Kurul ut 

ı 8' 1 
UYANI 

44 eeııedlr durmada çıkmakta ola ba baftabk rnlınll p 
ıetenln Anbnı'da atq '8d A K B A IDtapnldlr. S. 
nelik abone 10 lira. 8aym 201nın1' 

.v Kuru~ olu 

EVKAF UMUM MUOORLOGO 
arİ4lat ve ta"81iat 

üdiirlüğiinden: 
Gakçe ., .. _ .......... lltildll ....... ki ildllci S.lral 

lpal'tmlUllll lc;IDcl ...... altı _,... dailwl 936 .... ..,.. 

el tefl'Ül IOD- 1*lar ki'8J& ftrilmtk iben OD p a6fdlt1e .. 
artmaya kala.._... hteldlleria lbale cUnl olan U.- pwr
tıell &iDi tat • dkde War Bvlraf ~ Varidat ft 
Tahtllat llOdlrfflltlne plme1erl. (iSi) t-115 

Türk 

BUYUKPlY GO 
Siındiıe kadar binlerCe ~ 

zenglri eunumr. 
4. aı JCqlDE il SUBAT ltM uau• 

Büyük iknimiye 
IAradı 

Ayncr. 15.000 12.00010 000 liralık 
ikramiyelerle 20.0CO liralık bir 

mOktiat vardır • 



~bir prbay•n dan: 
Kaaabamızm pro3esinin Bayındırlık ve .ac>nomi Ballanlılllauab 

ce tasdikli (41821) lira bedeli b§ifli ve Gu~jen motlrltl ~~al 
tnilat• kırk laet pn müddetle w kapalı sarf ..Ule elrıılaaeye 
._.. Muvakkat temiat milalan (3131) Bndır •• 936 __.. 
mut a7mıllla;ncı panrtcsi 'llntl llat a l»eftt DtaJe eclaleceliJıden 
asteklilenn artırma ve ekailtme blı118G -~" ~ ~!!' 9: 
ua.ı bamil olarak Nntehlr Belecli,...... -ır .,..uama 
pro'e 1retifname plin ve şartnamelerin bire1' nilebalarııun tıtanbuJ. 
da Taksimde htiklil Apartımaıunda Elektrik MUhendili HllUl 
H•Jetten alebilecekJeri iJin olunur. (82) l-167 

A~• ~aı a Levazım Amırliği Satın 
Alma Komic:vonu ilinlan 

tLAN 

1 - ,..,,.._.ç garnizonu ibtiyae> için 112 ton •-z:;.-::: 
Ja al nacağı hakkında evvelce ilaa edilip lllale-~ taliP e4De-
tından yeniden ve evvelce alınacak idi• mlWaasndln 
rek kırdırmaya konmuttur. 1 · · ... al · 

2 - Beher kilosuna 14 1ntruf 50 untim fiat biç bllittır. aa 
81 

2 fllibat 936 gilnü tUm eatııı alma komisyonu binasında yapılacak. 
m. f m 
3 - Bvuf ve ıartlar bir evvelki ilanda bildirilen prt ve evaa ın 
ayai4ir. 2.3 .._... 

4 -Ekailtmeye gireceklerin 2490 numara!ı kanunun :ü18 
.m. göre fıtenilen veaaikle muvakkat tcmınat tutan ° 'tmMf 
Urum ihaleden bir saat enel makbuzunun komisyona vn 
prttır. (M) 1-176 

11.AM 
1 - Ezine garnizonu ihdyacı için. 105 tea _. bpal_! .. :-"..: 

l8tm almacağı bakbnda ....... iJD...ullp ~ .... ·~ 
NNSS pü talf.p çdı a~lır ,.... ......... ldt•vı. 
kilo mikdar~ .ont edilerek kırduaı•Y• IJOll~• ..__, li 

2 - Beher kilosuna 14 kurut 50 santim fiat biçi_.;,..r. ül.Ue 
2 pbat 936 gilntl tim satmalma tomisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bvuf '" eartıaı bir enelld ilanda bildirilen '9tt n ev8'. 

~~lmqe glreceltlerin %4'0 numaralı kanunun t,! ...... 
m.e alre iıtenilen vesaikle mwıakakt temiaat tutan .olan tı•:= 
18 kurutun lhalden bir saat evvel makbuzuı:ıun komtlfOttl 
..... prttır. (89) 1-175 

iLAN ~ 
ı-Gunison haJYIMtılUO IJıtiyacma urfeclilmÜ 0seı ...__,, 

Wlo upa 5.ı.t35 tarihine mUsadif çarpmba gbil aut lJ _,_ı 
nif ..Wi ile eksiltmeye komılmuttur'· 

.2 - lartnameai lromisyoaumuzdan ber cUıı parl911 girlllih'· 
8 - YU.bin kilo arpanın teminatı ınuukkatelİ 525 lira •bedeli 

7008 lindır. ı· --
4 - lneklilerin belli gUıı ve uatten en P bir pat •:ı ~ 

.......... ~-v.-utemakbusnpbankm~ilef -~ •-
lumı 11..ı wflanm kanuna Uftwı bit ..-- •• • ....- -
bn leVhım amirliti ıatııı alma tom!ayoomıa vermeleri (134) ·--

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden 

1 - Glmrlll ve fnhi•rlar Vekiletl Muılaaebe Mildürliill W.. 
_.. ,,....._. ..Wt rafların imali puarlıp lr.ot)muttur. 

2 ..:;. Pauhlı 7-2-1136 cuma gllnii uat 14 te Vekalette kurula· 

- --- lami.,.auncla yapılacaktır. ı- tp tahmin edilen hedeli (1.020) liradır. 
4 - lıltklilerin belll gUn ve saati~ evvel (76) liı'a 50 kurutJadıt. 

muyatbt teminat paralarını Vektlet veznesine ,atırarak alı »ıwtrn 
makfıaslarla ikinci maddede yutlr gUn ve aaatte komisyonda hüR" 
bulunmaları. 

5 - Bu ite ait prtnameler VekAlet Levuna Müdilrlüğiinde her 
dn eartlJebilir. 046) t.-1.63 

öksek Ziraat Ensti tösü Rektör -
lüğünden: 
Y6be1ı. Enıtitüde bulunan bakkaliye dtUtlrlnr ldr tene mlııldetJe 

açık artırmaya konulmuıtur. 

Açık eksiltme ilinJ: 

Maliye V ~kil~tinden; 
l - Elr~ ......... (An1ranMllld taıyk mahkemeli ff. 

ti ... yolu. -tte•nl• .-ı .. cenUJ ~ caddeye bajlı. 
yacalıl olup (U~'9) M. l»oyunda bulunan yoJ in.a.-u). 

nıa.tnJ a,if bedeH (3000) liradır. 

A
2 - h ite alt şartnameler ve evrak WJılaı.dır. 
) Eksiltme tartnamesi, 

B) UU.•ele projffi 
C) Ha\111 ..,_.. 
!>) Ketlf cet'Mli 
B)Plaa 

lati!e.nler bu prtnameyl ve en-akı (30) bıruş bedeJ muka T de 
Maltye V~eti MUlf emlik miidlrlilğiiniea alabılirleı. 

3 - Eksiltme 10 subat ~36 paqrteJi 9'tir/U aat .s te Mali v 
lılleti Mmt ~mlik MUdUrlUğti üireıin4e "Pflatalmr. 'ti "" 

4 - Ek.sdtme açılr eksiltme ıuretne v.uırbıeakttt 
S - Ekaihmeye girthilecek isteklfnia 11.J lira mu..abt tem&. 

ut vermesi ve Hıma Veklletl Yaın 1"erl ~ ....., 
dn verilmis fennf ~1alfftt wetlbam• ı&atennis ...,_ 1lİ119'1dt~ • 

tlfi.1'\ , ..... 
1t.d«'ai 3.2.936 pazartesi gUni nat 16 da .Baatftl .,.._._ ltlue 

ve ıbale komiıvonu tarafından yapılacaktır. Tahmin edilen aenellk Jandarma GenAJ KOf9lJla~""' 
muhanmten bedel 180 liradır. Muvakkat teminat 13,5 liradır. Para- .-. ı:::.• 
ıır şaı tnameıfnl almak iıtiyeoler idare mildilrltitune mitracaatları. k 

....... ,.... ____ <._01_> __ ...... __ 1;...-~1ss.;.... __ --.ı: ara Satınalma Komi onundan: 
• - la.,danna ihtiyacı içia ~deki ~ uygun (65.000 Ankara ~za evi Müdürliiğıinden: 

Ankara ceza evinin 21-12-935 tarihiııdeıı sı-s.g~ tarihine Jıe. 
dar {bq) ay (10) "nlilk ekmek ihtiyacı lçin 21.1·936 tarihinde 
açılan kapalı zarf utullle Münakaup bir llte-kll .Um etm1t ise 
de teklif edilen flat komisyonca yillmfk ilrilJerelr ıaeüer ebıe-
Jiıı aynı terait altında ve yukarda JUlh Uıribten itil!Nıren 21 giln 
~ paarlrkla almmaama '8rar verihniftir. 

'1'aıipıerin (1457) lira (22) kurut .tc;m•natı muvakkate akçesi 
·~n ,blnb mektubu ile birlikte her .:c&n. saat ıs te Ankara Cumhu. 
riJel tll1dae.I umuıilBift odumda ~kkil komi9JOJ)I ve tcraiti 
aalllbılk kere Cebecide hapiııuıe mtldlrltlPne mGracu.dm U.. 
om.. (155) ı--sıs 

Emniyet itleri Umum 
Müdürliiiiinden: 

1 - Zabıta memurlarının 935 sene.ıs. alt kaputtan 20 gün mUd. 
detle Ye kapalı zarf uuliyle eblltmeye Jronulmuıtur. Beher lrapu· 
tun muhammen fiatı 1300 kunıt olup 1800 adettir. 

J - Şartnameılni almak •e lmelint gfSrmek lltiyenler her &Un 
Umum lltldUrl8kte niUtetekJril komJı~ gelebilirler. 

S - Bbiltmqe ıheeelrler, lıu kaputların tahmin bedeli olan 
23400 lh'anm ytkde yedlaa~tu tutan 1755 Urahk ilk teminat pa
rw: melıtap "ya •kbuılariyle nawıun ildnd ve UçibıcU madde. 
leıiade ,_dı bel19Jerle birlikte, te-Jrllf mektuplamıı ihale gilnl o
lan tO.Z.936 &ilntl saat 15 den bir saat euJ kcımisyona •etmeluJ. 

OD) l-2'11 

Un Fabrikası Kirası 
Antalya Vali·· 

""'"!e ha.k! yuhk elblaelflr ~ ekal~e komıhn,,..wıı • 
- Bir .taetre-yulrk elbiae1ilı ltumep · (.(8) 1nır~ deler biç 

mit ilk .~nat bedeli (2349) lira, kapalı tlrf ekaih!neai t7 ı 
pazaı tea' giinU ısa.at ( U) -de yapılac~ 

3 Yaablr elbiae111t 1tu1Dafın ~ (IJI:) ı.uq.....,. 
imda Ankara jandarma genel lrcım1alal!ıf. .Jnaıaiıaüld kcıml8 
yondan alınabilir. ~ 

4 - ~siltmeye girmek ıateyenlerin 1irt amede yazılı- be e 
ve ilk teminat Yezne makbuzu veya banW 'ftıektubu içmde t.ı 
dWUlacak 'teidif hlektuplannı eksiltme valltinden blı •at veı--'"'·"' 
kadar Jıomil)'ona -vermi• olmaları. (208 ;...a-72 

4 ı 

Ordu ~rba hitntn1:t0 
OrdU Belediyesi elektrik santralı ifin lWJs a mac 1t ve 1r 

bedeli yirmi bJr bin llnı olan 120 beyıirlfft ~omob ı Jeneıati} 
gurul>ı1e, tranaformat6r fıtasyonu '" şebew malaemea1 ıs ikin 
~un ~6 tarihinden itibaren 45 giin mfWdetJe ve ka.,a.h zarf .._ 
lile ekaıltmeve konulmuştur. Eksiltme ılj~ !36 tarihine- rulı· 
yan cuma ıünü saat 16 dı Ordu Betedtye dairesinde n- Beledi e 

t
EncOmeni Cin.ünde yapılacaktır. Muvakkat teminat 1575 liad r 
~teJdiJer bu ite mtlteaJlik ..mı OT'd\t beledf"81~ 8U'bl• .ala~ 

bıJirler. (88) 1-J 4 

Ankara Nümune Ha kla i Ba 
tahibliğinden: 



SAYIFA 8 ULU~ 31 SONKANt 

1 , ..... 1938 

CUMARTESİ 

Ankara Palas 
tarafından tertip edilen 

MUAZZAM BiR EGLENCE GECESi 

\'.emek Ü fıra 

Mevcut yerler 
Yer biletlerini 

içkiler: T nzilatlı tarife 

200 kişiliktir. 
'İıııdiden alıııız. 

Gece elbisesi mecburidir. 

Devlet Demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü satınalma komisyonu ilanları 

Muhammen bedeli 7500 lira olan 6 tane motörlü yangın tutlum
baaı 9-3.936 pazartesi pinü saat 15,30 da Ankarada idare binasında 
kapalı sarf usulü ile utın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
562 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün uat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver
meleri lbımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme da
iresinde ve Haydarpasada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde d:ı-
ğıtılmaktadır. (162) 1-299 

İLAN 

Teahhüdün ifa edilmemesinden dolayı mukavelesi bozulan ve 
muhammen bedeli 14.383.98 lira olan 479,466 m3 ı çam dilme ve tahta 
l1 tubat 1936 pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme usulü ile An. 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1078,80 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektuplarını hamilen yukarda yazılı saatte komiS
yon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Miıdürlüğünde görülebilir. (179) 1-329 

Proje mü~abakası 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden: 
Çocuk Esırgeme Kurumu genel merkezi tarafından Ankarada 

Çocuk sarayı caddesinde yaptırılacak apartıman, yüzme havuzu ve 
tiyatroya aid projenin hazırlanması diplomalı mimar ve mühen
disler arasında müsabakaya konulmuştur. Müsabakaya girmak is
teyenlerin genel merkeze müracaatle şartnameyi almaları. Müsaba-
kada birinciligi kazana.'1 proje sahibine (750), ikinciliği kazanan 
proje sahibine de (250) lira mükafat verilecektir. 1-380 

D. D. Y. Tekaüt Sandığı 
Direktörliiğünden: 

Devlet demıryolları telı:aüd sandıgı müdürlüğünde münhal bir 
memuriyet için lise veya muadili meslek mekteplerile orta mekte
binden mezun olmak ve müsabaka neticesinde ehliyeti anlaşılmış 
olmak şartiyle "60-70" lira ücretli bir memur alınacaktır. Müsa:baka 
ıubatrn 7 inci cuma giıniı ögleden sonra saat 14 de yapılacaktır. İs· 
tiyenlerin miısabaka şeraitini ve ibrazı lazım gelen vesikaların ma· 
hıyetini ö~renmek üzere mezkfır sandık müdürlüğüne müracaatları. 

1-371 

--------------------------------------------------
nkara helediyereislijinden: 

1 - 45x30 badmda 119 adet cadde levhası açık eksiltmeye kon· 
m ur. Muhammen bedeli 892.50 liradır. 

2 - Eksiltme 10. 2. 936 tarihine rastlıyan pazartesi gunu saat 
zı ıtleri direktorliıgu odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 67 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve fazla malumat almak için beledi-

y azı işleri direktörlilgüne müracaat edilecektir. (145) 1-260 

Doktor 
li larnf f in ver 

DERi, FİRENGt VE BELSO. 
ÔUKT.UÖU RASTAT IKJ.ARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi bcısında Al. 

tıntaş sokak Nn 17. Hastalarını 
hergün 9 • 13 ve ıs . 20 ve kadaı 
kahul eilf'r Telıofon · 1298 

hastalıkları mütehassısı 

Raif (;ürün 

1 
ili 

Sabık Eskisehiı askeri has. 
tanesi göz hekimi ı 

Bahkpazarı Çıkmkçılar yo· 1
1 

kuşu alt başında eski jandar· 
1 

ma komutanlrğı binasında ı 
No. 45 

Öğleden sonra hastalarını 
kabul eder 

Satılık ev veya arsa 
istiyorum 

Anafartalar caddesi No. 65 
Fu d E emenli 1-377 

Satılık Ev 
Cebecıde iyi su çeşmesi yakı · 

nında 13 numaralı hane uygun 
bir bedel ile tezelden satılacak· 
tır. İsteklilerin içinde oturanla· 
ra veya (1751 telefon numarası. 
na müracaat etmeleri 1-230 

Sablık arsa 
Yenısehır otobüs garajı ittisa. 

linde bir tarafı şimendifer hattı 
diğer tarafı asfalt cadde 1450 
metre murabbaı bir kıta arsa sa. 
tılıktır. Taliplerin 1296 numan-
ya telefon etmeleri. 1-350 

imtiyaz sahibi ve Başın ı 
<ırriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

\'azı İşltı. Mildilrü .. Naauhl 
oAYDAR 
• Çankırı caddesi civarındı 

J~..,.~- Basmı~yinde b1Srlmı • 

~ 

Tirli Antrasiti 

T OJ. tan ve perakende 
satışlar 

Müracaat yeri: Işık1ar caddesinde 

Adapazarı 

Türk Ticaret Bankası 

Telefon 2316 

Tarilı, Oil, CoğrafyaFakültesi 
Direktörlüğünden: 

ı - Tarıh, Dil, Cografya fakültesinin 40 yatılı talebesi ile 15 
hademesine yapılacak elbise kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. 

2 - Muhammen bedel (3.000) uç bin liradır. 
3 - Şartnameyi görmek isteyenler Evkaf apartımanında fa

külte id:aresine müracaat ederler. 
4 - Tminat (225) iki yüz yinni beş liradır. 
S - İhale 13.2.1936 perşembe günü saat 16 da Kültür bakan

lığındaki okullar sağışmanhğında yapılacaktır. 
6 - Teminat okullar sağışmanlığı veznesine saat 3 ten evel 

teslim edilecektir. 
Saat üçten sonra geıecek teklif mektup ları kabu1 edilmiyecek· 

tir. 210 1-373 

İzmir belediye ind en: 
Birinci kordondaki urayın şehir gazinosu yerine yeniden gazi. 

no, otel ve bahçe yapılacaktır. Bu işin bedeli keşfi 40868 liradır. Bu 
inşaat ve imalata mukabil gazino, otel ve bahçe on beş sene müd
detle müteahhide içar edilecektir. Senelik icar bedeli muhammcni 
eli liradır. Bu işe ait şartname, keşifname, proje ve sair evrak 
baş sekreterliktedir. Bunların takımıyla örnegi iki lira mukabilin
de belediye bas mühendisliğinden satın alınır. İhale kapalı zarflı 
müzayede neticesinde 11.2.936 sah günü saat onda yapılacaktır. 
Talipler sartnamc, kcşifname ve proje dairesindeki inşaat ve ima
latı yapmağı kabul etmekle beraber senelik icar bedelini artırmak 
suretiyle inşaat ve imalat için üç bin altmış altı lira ve icar için 
de dört lira ki ceman üç bin yetmiş lira muvakkat teminat olmak 
üz.-re nakden belediye emrine yatırmak veya bu mıkdarda banka 
teminat mektubunu teklifname ile birlikte 2490 sayılı kanunun 
tarifatı daıresinde ihale günü olan 11 şubat 936 salı günü saat do
kuza kadar belediyede müteşekkil artırma ve eksiltme komisyonu 
baskanhgrna v rrQeleri lazrmdrr. (202 181) 1-346 

'===1111111111111111 T AŞO ELE SUYU 1111111111111111====-

Sıhha tını seven Ankara halkına 
5 Evkaf direktörliıgiınün Tasdelen mambaı üzerinde yaptı. = 
5 gı sıhhi ınsaat bitmistir. 5 - -- --
§ TASDEl~E SlJYU §E = ~ -

~-===-=-= olara~i~~l~~4e:2~1S~~~N:ı~Oz~~:r eşy:ıkai;:~:. ~i,~:'.:~'t.~:' ~==~:.mi~;: ~=====-derhal istenilen vere gönderilir. 

telefon ediniz. 
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Kiralık 
Beş oda, buyük salon, JiUel 

manzaralı, su ve elektrik. Sarnaa. 
pazarı Musabey caddeli GUner 
sokağında 2 No. lu evin üst katı 
tamamen müstakil. Evin alt ka-
tına müracaat. 1-343 

İŞanyor 
Türk tebaasından ecnebi bi~ 

Bayan çocuğu ile birlikte iş arı• 
yor. 

Bekir bir B. yanında, da ola· 
bilir, şerait müsaittir. Yenişehir 
post restant Bayan E. P. No' 
10 1-370 

Kiralık 
Mobilyasız bir 
veya iki oda 

!sıklarda konforlu bir apar. 
tımanda ve aıle yanında bekirlara 
bir veya iki oda kiraya verile
cektir. İsteklilerin saat: 10-12 ve 
14-17 kadar (2194) numaraya te-
lefon edeoilirler. 1-338 

Kiralık 
Kalürüf erli daire 
Yenişehir Ati Nazmi apartr· 

manı arkasında Erkut apartıınL 
nında 3 odalı kiralık daire. bu· 
tiın konfor. Telefon 3395 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankarada Kurtuluş mahalle· 
sinde Damar çıkmaz sokağı ( 13) 
sayılı evde Ali kızı Samiye ta
rafından baba ayni mahallede 
oturmakta iken (1330) yılında 
aske1'e giderek bir daha gerı gel
miyen Hacı Hasan oğulları:ıdan 
İsmail oglu Alinin kayıplıgl 
hakkında mahkememize açtığı da· 
vasının yapılmakta olan duruş
ması sırasında: İsmail oğlu Ali
nin ölü veya sağ olduğunu bilen
lerin bir yıl zarfında mahkemeve 
bildirmeleri birinci dafa olarak: 

1 ~70 

l SİNEMALAR 1 [ YENi J 
BU GECE 

Bir aşk gecesi filminden sonra işte yeni 
ve büyük bir muvaffakiyet 

METROPOLiT AN 

Vinginia Bruce • Lawrence Tibett 
Ayrıca foks jurnalda, ölen lngiltere kt· 

ralınm hayatından bazı parçalar 

BU GUN BU GECE {KULÜP) 
Eski prkın bütün tantanası \e bın 

gece devrinin olanca azametini emsalsız 
turette canlandırılan türkçe aözlu 
ALl BABA ve HARUNUREŞID 

Ayrıca parannınt jurnalcla amerikan po• 

lisinin canileri yakalamak İçin kullan
dıiı modern vasıtalar. 


