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F. R. ATAY 

I'an gazetesi Afrika harbmdan 
bahsettiği sırada, milli uyanışla
rın, eski sömürgecilik kolaylığını · 
ortadan kaldırdığını yazmakta· 
dır. Hemen hemen aynı günlerde, 
Medine'de bir dokuma fabrikası 
açıldığı haberini arab gazetelerin
de okuyorduk. Muhammed'in me
rkadinin yanmda tüten bacanın, 
herkesi dü~ündürecek, bir senbol 
değeri vardır. Politika erkinliğini 
ekonomi erkinliği ile tamamlamak 
mistiği, eski dinler kuvveti ile ya
yılmaktadır. 1924 de Ural bacala· 
;rmı bile garib gören inhisarcı ka
pitalizm, belki bugün Medine ba
casını tabii görecektir. 

Fran ız ihtilalinden sonra, er
kinlik demek. milli bayrak demek
ti. Şimdi nasyonalizmin romantik 
devrinden çol< uzaklarda bulunu
yoruz. Mançukuo'ya yalnız milli 
bayrak değil, bir imparator bile 
hediye eden Japonya, bu yeni dev
lete yalnız baca hakkı vermem' -
tir. Mançukuo, adalar endüstrisine 
hammadde yetiştirecektir veya 
orada bir fabrika kurulursa, onun 
vazifesi ve kapitali ancak adalar 
hizmetine göre tesbit olunacaktır. 

Eğer sömürgelerde veya ham
~a~de memleketlerinde toprak 
s~yı halkı mesud etseydi, vaziyet, 
bır takım milletlerin yüksek ha. 
yat standardı lehine bir.takım mil
letleri haraca kesmek değil, enter
nasyonal bir işbirliği manzara:»ı 
alacaktı. Halbuki bugün Avrupa 
dışında tarım memleketi olmak 
demek, zengine ucuz atıp fakir 
tarafından pahalı lınmak, yani 
yoksulluk, kültürsüzlük mahkumu 
olmak, tefkİ~atlanamamak, ve ni
hayet, tam yahud yara esirliğe 
boyun eğmek demektir. 

Sömürgecilik politikasmm ha
~ikati budur. Fakat bu hakikat 
öylene.mez. Onun için haklı his

sini verecek ıebebler bulmak la
zımdır. Bu aebebler ikidir: Biri 

eri milletlere medeniyet götür: 
mek, öteki metrpolün artan nufu
sunu tenha topraklara yerleıtir
mek ! Zamanımızın tarihine bakı
~u:r:: Eğer bir kıta, dıtardan gelen 
'?sanların toplu olarak yerleşme
•ıne elverişli olursa, orada ilk gö
rülen ıey, hürriyet aavaııdır. Şi
mal ve cenub Amerikasından da
ha parlak misal mi istersiniz? Ne
rede mekteb açar, kimi terbiye 
ederseniz, hemen nasyonalizm ve 
hürriyet ateşinin havayı ısıtmağa · 
başladıcmı his edersiniz. Medeni
yet de mekteb ve terbiyeden baş. 
ka vsaıta ile gitmez. 

Bundan başka sömürgeler, nas
yonalizm ve hürriyet davası kor
kusu ile, terbiye edilmedikçe en· 
düstri için ihraç pazarları da ol
mamışlardır. Bir balkanlı, ihti
mal, bin afrikalı değerinde bir en
diistri müşterisidir. 

Sömürgeler nuf us fazlası için 
de asla bir ~are olmamıstır. Afri
ka ve Asya sömürgeleri~de bütün 
avrupah nufusun hepsi birden. 
1914 de, Avrupa nulusunun binde 
birinden biraz lar.la idi. Bunları 
da umumi "valiler ve onların kad
rosu, ordular ve onların kadrosu . , 
tecımevleri ve onların kadrosu, 
hulasa birgün metropole dönmek 
için oralarda bulunan insanlar 
olarak hesab edebiliriz. Halbukı 
sömürgecilik ve endüstri devrin 
denberi Avrupa'nm kendi içinde 
nufusu 100 milyon artmıstır. De
rnek ki sömürgecilik, çoialan nu
fusa yer bulmak değil, bilakis nu
fusu Avrupa kıtasında arttıran, 
ancak bu fazlayı başka milletlerin 
alın teriyle besleten, ve nufus art· 
hkça kıta devletlerini yeni fetih -
ler peşinde lco turan bir hadise ıol-
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Adımız, andımızdır Her)erde 5 ku u 

Afgan Hariciye Nazırı 
Fıkra: 

Lindhero· . 
Bir fOcuğu yatağından çalcmp 

öldüriilen Lirıdbeı·g, ikirıci ,ocu 
ğunu kurtarmak için lngütere•ye 
göçtü. Lindberg'in büyük babaaı 
lırJeçli idi: Anasında lrlanda, İn· 
gili:z ıJe lransı:r. kanlar;r kartşıktır. 
Tam bir amerikalı! 

Şelıı·inıize geldi ve dostça karşılllndı- Dün gece An.kara 
Palastaki ziyafette saı1ı.i11ti ııutuklar verildi 

Af ğan Dış İşleri Bakam Ek e-
lan& Serdar Feyz Mohammet Han dün 
sabah şehrimize gelmiş ve istasyonda 
Oıf İşleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü 
Aras ile Ankara ilbayı ve tarbayı 
Nevzad Tandoğan, Dış işleri Bakan
lığı genel sekreteri Numan Mene-
menci oğlu, Ankara mevki kuman
danı general Kemal Gökçe, merkez 
kumandanı, Dış işleri bakanlığı pro. 
tokol ~efi, hususi kalem direktörü, 
emniyet di!'ektörü ve Afğan büyük 
elçiliği ileri gelenleri taraf mdan kar
şılanmıştır. 

Afgan - türk bayraklariyle SÜ&· 

lenmis olan durakta bir ihtiram kı. 
tası d~st ve kardeş memleketin Dış 
isleri bakanına selam resmini ifa et
~iş ve muz ika Afgan, türk milli 
marşlarını çalmıştır. 

Serdar Feyz Mohammel Han 
ikametlerine tahsis edilen Ankara • 
Palas oteline inmi~tir. 

Muhterem misafirimizin maiyet· 
terinde Afgan Dı:? İşleri Bakan
lığı hususi kalem direktörü Sultan 
Ahmed Han, Musahip Hafizullah 
Han, Abdülkayyum Han ile dok
tor B. Ahsen Reşad bulunmaktadır. 

DÜNKÜ ZtY ARETLE.R 

Af ğan Dış İşleri Bakanı Ekse-
• lans Serder Feyz Mohammet Han 

ft nkara Palasta ikametine tahsis e
dilmiş olan dairede bir müddet is 
tirahat ettikten sonra yanında Af
gan büyük elçisi Sultan Ahmed Han 
olduğu halde birbirini müteakip Dış 
işleri bakanı Dr. T evfi.k Rüştü Aras 
ile Başbakan ismet lnönünü, Kamu
tay başkanı Abdülhalik Rendayı %İ· 
yaret etmiş ve Bakanlar Heyetinin di 
ğer üyelerile, C.H.P. genel Sekrete
ri Recep Peker'e de kart brrakmqtır. -.................... -............ ____ ..................... ... 
MERSİNİN 

KURTUl.1USV . 
IJiirı ''oş/m rı ıt•:;lllı ;; rl''' /,. 

,..,, t '"'" / ı 
Mersin, 6 ( A.A.) - Mersinin 

kurtulu§ bayramı dün <.ok içten 

gösteı-ilerle kutlandı. Şelırin en İ§· 
fek yeri olan Yogurt pazarı mey· 

danı ince bir zevk ile süslenmış 

ve ortasına sanatkar Hasan Dtly• 
tarafından gunlerdenberi özenle 
hazırlanmakta olan buyük Boz-

kurt dikilmiıti. Tören ve gosterİ· 
ler çok parlak oldu. Gece fenc1 

alayı ve hava fişeklerile enfikler 
yapıldı. Köylerde de toplafltılaı 
ve eğlentiler tertip edildi. Merstn· 
Jiler bu sevinçli günlerındc kur· 
tuJuşumu7.un en büyük timsali o· 

lan Atatüı·kü derin minnet duy· 
gulariyle bir defa daha andılar 

ve ayrılan bir heyet \'asıtasiyle 

şükranlarını ilbaylığa ve alay ku· 
mandanlrğına ve C.H.P. ne bi1diı · 
diler. 

•tıttt•t••----••ttttt•tttttt-••t•t•-•-••tMt•-Nt-•••-..... 

l\org·(~neral Hii~ııii 

AhdulJalı 

Tunceli valisi oluyor 
Yeni teşkil edilen Tunceli vilayeti 

valiliğint: korgeneral Hüsnü Abdullah'ın 
tayini için iç Bakanlığı Sü Bakanlığın
dan izin verilmesini istemiştir. Korge -
nemi Ankaraya gelmiştir. Hazırlanacak 

kararn mesi yüksek tasdikten çıktık
tan onra yeni vilayetin tefkHatnu biti
rerek memuriyeti mahalline :idecelctir. 

Yukarda: Do t Afganİ6tanın Hariciye Nazırı trenden indikten onro İ1Jf01ı· 
yonda 6elômlanırluın - A ağıda: Fey:ı: Moftamnıed 

Hart Dıf Bakanımızla konuıuyor. 

Ayni suretle kendisine iadei zi- ' Feyz Mohammet Han öğle yemeği-
yarette bulunulnıut olan Serder · (Sonu 5. inci saylacla) 

KAl\fUTAY 
l>föıl.-ii to11fonıumultı lmkmıl ıl.·foı · 

J,;;,ırelt!rirulelii m~i ""'"'''•feri ·· 
loabul etti 

Kamutııy dün Rofet Canıtczin baş
kanlıcmda toplanmıştır. Tokyo Bü
yük elçiliğine tayin edilen Sıvaa me
bu5u Hii&rev Geredenin mebusluktan 
çekildiğine dair takriri okunmuştur. 

TAYYARE 
VERGiSi 

f'irrmıs #:akanı rr<ı.-ııl alma,·tı~uı ı 

unlaıı:ror 
Tayyare vergisinin ne 'uretle 

kesileceği ve öteki vergilerin mat
rahlarını değiştirip değiştirmeye
ceği hakkında bazı yanlıt haber
lerin intişar ettiği görülmesi üze· 
rine bir muharririmiz Mnliye Ve
kili B. Fuat Ağralı'ya müracaat 

(Sonu 5. inci sayfada) 

'' 1 T l tı \ 4t. u 11 

Birkaç ene önce, bu genç kah
ramanın Atlantiği nasıl G§hğınc 
daha unutmamışız.dır. Peka% U.· 

ferler, bir milletin ıerefini IJu ka
dar yükseltebilmi t'ir; Lindber 
adı, uzun müddet, bütün dürıya. 
havalatıncla ame•·ika11 sancağı i
bi dalgalarulı, durdu. 

Çocuğu kucağmcla, küçük b:r 
vapura ığınarak, Atlantiği, lakaf 
bu ef er göçmen ceJJi gibi, ha%in 
oe yalnız, gerİ-Cl§an Lınclberg, tim· 
di karclil kömürleri arasında bü • 
tün ciğerlerine ingilir. hürriyetini 
teneflüı ettirmektedir. 

Büyük medeniyet bundan ıstı
rab duyarak, devlet ve kanun 
kuvvetini hiçe ayan §erirler al:a 
nalını ortadan kalclıracakhr. 

Amerikan el avaıı yalnız ileri
med eniyet değil, ileri · İn anlık 
davasıdır. Bir asırdır hürri}ef . u 
yanlcn, oraya göçerdi. Bu Ameri
ka, hürriyet aramak için kendi ev
ladlannclan birinin kendi topra 
larından dışarı göçüsünü üphe iz 
hazmedemez.. 

Bu hcicli e bize mesul clevlet 
ve kanun kuvf)etlerinin clı ındaki 
serkes nülu:z: ve kuvvetlerin, bü -
yüh bir meJeniyRt haline bile na -
sıl %arat· verdiğini gö termekle-
cliı·. ~ .. 

omplo ı azuuı la .. 
rıııın ınnlıa e ı i .. 
ne ıu·r~t~n ite giiııü 

haşlanı. "OJ" 

Komplo maznun) rmm muha •· 
melerm• perfCmbe "nü aaat 14 do 
ağır ceza mahkemesinde batlanacak· 
tll'. Cumuriyet müddei umumi1iti 111 -

hakemeyi dinlemek istiyenlerin fada 
olmaaı ihtimalini göz önüne alarak 
dinleyiciler için duhuliye kcırtlan 
tn-mı§hr. 

Ca~ı·ı .. r"' 
Kamutay arı:u al enciiınent 

gün saat 15 de topl caktn-. 
Maliye encümeni bu,..ün aaat t 

da topl nacaktıi-. 

dil yazları 

Sıhat ve içtimai muavenet vekale
ti 1935 yılı büdcesinde 23.200 liralı 
mÜnllkale yapılmasına dair kanun pıo 

jesiyle, hariciye vekaleti 1935 yılı 
büdcesinde 3.000 Jiralrk münakale ya. 
pılmurna ve Maarif vekaleti 1935 yı
lı büdcesinde 150252 liralık münaka
le yapılmasına dair olan kanun proje
leri görü~ülerek kabul edilmiştir. 

Srhat vekaleti büdcesinde ynpılan 

münakale ile. 1683 numaralı kanu· 

nun 58 inci maddesi mucibince ven 

lcc<..-k ikramiye ile, muvakkat tn.ı:minat . 
icar bedeJleri, meınurlar harcirahı, ec · 
nebi memleketlere gönderileceklerin 

(~-lJNES-1)1 .. 

' harcirahı, staj için Avrupnya gonde 
' a·ile.cek doktor \'e eczacıların harcı 

rahları gibi fasıllara ilaveler yapıl

mı§tır. 

Hariciye vekaleti büdcesindekt 
münakale ile de yabancı cazet.. ve 
mecmualara abone kaydolunmak tas· 
lına 3000 lira ilave edilmiştir. 

Kültür bakanlığının büdcesindelu 
münakale ile de tekaüd ikramiye
leri, muallim deı·s Ü~retlerı, ınüdur 

ve muavin ücretleri, icar bedeli. m s 
lek ve ticaı·et kursları ve • k~am mek· 
tepleri muallim ve idare memurları 
ücreti gibi maddeler-e ilaveler )'apıl -

1 maktadır. 
Kamutay )'arın toptanacaktıl". 

Teoı·i~i11e 1ı~Öre toı1onon1 ·k 
clll<tliz tecrübe ... ~i 

v-. 
Katlı ha' i ... imlt·r H' 1 

,'iimt·rct·"dt· tf•doublnm•111 \ 
Güne~ demek olan (at; ad) ke

limesi üzerindeki tetkikimizi biti 
rirken onun etimolojik şekli ile 
(ağ t at) yani kudret sahibi ol 
duğunu tekrarlamak faydalı ola 
caktır. Uk Türkler için kudret ve 
kuvvet sahibi yalnız Güneş idi. Su 
merlilerde önceleri yani fars deni
zi kıyısmda ilk Sümer sitesi olan 
(Eridu) ve doğru Ö} !emesiyle uı -

uduk sarmı kurdukları zaman (Yel
se g5t·e miladdan 6000 yıl evvel) 

Yoz:an : Ha:.an f,•,. it TANKUT 

bütün kudret ve kuvvetin kayna
ğı güneş yani (ut) ve etimoloji 
şekli ile (uğ t ut) idi her iki ek
lln başındaki ağ köküne Güneş · 
Dil T eotisi (ana kök) ismini er
mektedir ... İlk insanlar bütün h 
(konkre ve ap tre) varlrklan Gü
ne~e verdikler i i imle biribirine 
anlnthlar. Tiirk c1ilinin kökü ol n 
bu bim (a ~) ohtu. tur [11. 

(Sa,· fa ı r çe:1iriniz) 

[1) Etil'ıolojik 
forıetik b k mı ui<trl 
9- 10. 

orfolo;ik ı• 

'/'ürk dilı \. 
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R~ eltin nutku ti ç HABERLER 
"-•Mo cumur rn.inuı nutku bü

iıir ~ - 6'.W......•te üli. •• 
.uJıe, .. ,,...ı c .. .ıeıulı. Hatta hirrolı-
.. !AJI "-W.7i11 ijreame• iateJifi, 
a ı• ... .,,,.,,_,,_,.,.,. me..leane 11ere-
celi Utilromet üli. 

Nf/ltlıa timdi olrumUf hulunuyorua. 
S. lui;yonlOT 6ıoh.i ncuıa,... onda ne 
,,__.,,_ ,,.,,.... walaat wardır, bu-

• ,;...ti Awupanua baı hükiimetle
rı ..,,.,wwı1rıa megulJarı.r. Çiinlrii 
..._.,.,,, ltal70 - HoNfÜton m ... -
ı.11 lin 6ir "'preidure" iaceliji ol"" 
-UJ'Ollhır ifind• Amerilrcuun nalı

...,.... deiiJ, ••ael olarak, INn
~ #Uç alGJuulor etmi,,_n bir SClllGf· 

ı. Ameri"-un ne tarada hareket •· 
"-lini ilodc •bnİ.ftİr Buna gore, 
......,. NİIİn•, ~ maddeleri ihral 
c-A )'flltad etmemelt haltlıı verilc-

1.ı..t ._. olGl'tllt, huyalı Atlan
Iİll ,,_.ti, MHfG P.nlerin he,,.UU 
--.., ltalrlı W)'CI luılrauı, teccwüa; •· 
... 7fllmd edilen, müacwi tutacalrtır. 

• no•ta, daha Nrila hir te/.,,.W 
Wfbe ,,.,,....,., Rooaeuelt'ua nutlıun

.,,. ..... ve lıavroyaflı 6orİİfÜ baflıa 

....,,. atamcai la~ır. 
A.wrao cumur rcia, borlfl, yalnaa; 

.... 4cfil, i~de de telılilıe,,. ui
..,,.lilir Wr 11arlılr aaymalttodır. 

._..,. dlf"J"da telalilre,,_ aolıanlar, 
......... lte.aplannı milletçe yopa-

,.. lıet'• ... aw.n.. """'"""a ve 
edile dlG Nldır.,.,.,.,,.r. 

.... eserde felalilıc,,. ao1t,,.ıar 
..., epiarnin 1ae .. p1.,..,.. lertfe ya
__.. lıafAa lartlerüı ltalılanna _,_ .....,_.,.,._ 

Göriilii,,_ lıi M. Ro•eo.&, ._.., 
..., PM ..-A Wr .._ li...wl• 

,. ••• ,., .. .....,.,.. ,.,,,,.,. yalam 

.._ •"-Wni .,...,,,,..rhn, yelna 

Aadad kıellmeeıacle (..ai) aaa 
Uk kendiaini ıilıtennektedir. 
Halt..•ki Sümerce (adad) ta ilk 
(MI) kökü ile b.J'N'••t bulunu
,_. Türkçede olduiu sibi Sümer
cede bu kaynatma daha ziyade (re
Mblemenl J yoluyla olmaktadır. 
HU isimleri aisden ıeçirirken bu 
.-Olerle karfdqacajliDız için Sü
•rneam ( ReJoublentent) J1ini an· ..,..... 

( RHoublement) isimler için 
pkça kullanılır. Her clılde ol
'tluia aiiH cemi yapmanm normal 
tanlannclaa biridir. FiiU. için; 
plrıça bir itin tekrarlandığını ,c;.. 
tereD bir Yuatacbr. Ve preneip • 
larak kökün tam tekilde teman 
Msımd••. 

.._. eaata bor har •e ıisir 
sır p. idi [2). 

Not: - Afribnın timalinde bil· 
haua Atlas dağlan aruında ya 
pyan bir Türk b.Yminin, (ber
ber) lerin adı ile en eski Anadolu 
.toktoalan olan Eti (Hitit), Hit. 
tile) lerin adı t.u recloublemeat 
biclesinin parlak bira misalidir. 

Barbar (berber) Autraıun da· 
lf&rel ettiii ıibi (bar 6or) yani 
iki defa parlak, çok lfıldı elemek .. 
tir. Sumercede (par Ye bar) t~ 
.. bizde parlamak "e bulamakta 
elclaju aibi qdd••ak, zıya Def"' 
retmek anlamlanm ftrircli. 

P. Anton Deimel (Sameritcb -
.Akbdiechea aloaar) aclh kitabın
a ,,.,. kelimesinin çe,idli anlam
lan arumda bir de: 

Bar açık, parlak (JUi cleii-
timi ile par) yüce olmak (qık JU
brdan, aakten ıelir) manasını ve
(lar ·bar- ra) tekJine ele 

'7-!a.L H~ı-... • n .. L .J. ..,u, ........ _nı.. ,.. .. _, ~ .. -
eli r n it olmak aıılamuu ve1 mek
te.lr. 

BiJik Tirk Lqatine pre: 
Par "Altaylarda" "riicud, var 

lık 

naiU.tler araaınJaJıı lllf tea.dler *
jii, ·~ __ ..... ,,, .. ..,,., ce-
mielarının içindelti if teaodw üa;erin-

d. "" flarmap ıü.-m wörüyor • 
Şimdiye kollar, hafı demoltruiı.

r inaeıı hi~ birinin Jeulet .,,.,,.,.,.., 
dawayı böyle hu ltadG7 ülü H 6u ka
dar fiimullii ,_.alllMloa elmomıffı. 

Ger~, elif te2Ulldlara lıarp Amerika 
ıJlçüaünJe hir devletin na..l müctUle
ı~ edeceii aor11uau nutukta ceuahu 
bıraltdmlflır. Daha Jojnuu, Ameri
ka, bu ıftelti çareyi lrenıli içine çe
kilmekte yani pauil teJhirlerJe ara
maltta4'ır. 

V • 11•r~, iç teJWMllar derlıen, bu 
tez.adları meydana 11•tİren me..ı aum
releri Mılece ltamoy oniinae taflamalt 
yetnw.a. ldiltametleri, içeriye H da· 
fG")'CI dofru bu ltıular belli eJilnuf 
hir nutulı, 11ereltirdi iti, hem dlf hem 
i~ ,,.. .. lelerde getir.ceii tedwler, 
mlÜIHrt oüun, tatmin edici ol.an, 
program halinde olMın. F altat, IHliıw
me.a, çünltü, hellıi de büyült politika
cı, .öalerinde ileri ,ülerelt ltencli.sini 
hirden birçok mulı111MmetZ.r lrarfl• 
aında sormeltten çelıinmiftir. Nut
ltunllo, cg wila olmcua. la..tolıiın ılri 
•'-bini lteflettilıten .onro, onan f•· 
dauüüwl• ileriye witmemea demelt 
defilJir. 

Sir Samuel Hoor'un, ham maılde 
lıoynalılaruadan la,,Jalanmaıtla ltol

lelttil lonnülii lt.W etıneai ne ltaııl• 

l,..iitereclen belılennwdilt bir adım idi 
İN M. R.....,.,,.in ,,_..,der,,_. ba
n• tehlilte,,. .,,..,. ôntilleri .,. t...ı· 
len ... ..........,. ,..,,. 4ı.pıtli• ,,.,,. •• 
p..- ... ,,._ ._,,,..... • ltaıılar dilt-

ltate defer bir laôdiwlir. 
Barluın BELGE 

kıumnm analizıni yapalım. Keli
menin etimolojik teldi tudur: 

(lJ (2) (3) 
Bet ıg eb er 

( ı) ., &Da ~ parlaklık, 
rübeklik meYCUt Ye kudretli Yar· 
lık anla•madır. 

(2) eb ana kök mefhumunu 
tecelli ye teceuün ettiren radikal 
köklerdendir. Burada affilu ola
rak ana köke bağlanmıtbr . 

( 3) er ektir; herhanai bar 
nokta veya sahada mefhumun 
müspet olarak tekarriir ve temer
kOzünü ifade eder. Şu bal de (ege 
ber) ber_, parlaldıpn yuluekli
ğin üzerinde temerküz ettiği sujc 
veya obje demektil'. Bun.da kude
dilen f&h11 ok:hti ... ıöre kendi
sinde yükseklik Yeya parlaklık te
merküz ve tecelli eden f&hıı de
mektir. 

Böylece (,,.,. her) in de bu 
ewsafta ph•alar pupmıa isim e 
hü'ri7et olduju anlatılır. 

Hitit bu ismine ıelince onun 
da etimolojik teldi tudur. 

Hitit: 
(l) (2) (3) 

Hit iğ + ih it 
(1) if ana .k6ktür. Aııl eaaa, 

efendi, hakim manalannadır. 
(2) ila ana kök anlamım ken 

dinde tecelli; teceaftm ettiren sü
je veya objeyi gösterir unsurdur. 

(3) İl ek olarak, yapıcılık, 
yaptmcıhk yapdmq olmaklk ifa
de eder • 
Şu hale ıöre: 
<il ila + il) (hit), (İt) 

kendiaintle büfiild6k, efendilik, 
halriınlilr ... fı miieuir Ye tam bir 
tekilde mevcut olan. bir süje de
mektir. 

(Hit Hit) (Hitit) bu va
ııftaki inaanlardan mürekkep 
bir içtimai heyetin hü.i,etini ve 
vuıflannı ~ ve redouble
IWlt biclesi)le ,.,...Hlf kıompme 
bir İlim olmat olm. 

Bir istifa 

IST-ANBUL TELEFONLARI 

Haliç şirketi hissedarları 
toplahıyorlar 

lataabul, 6 - Elki Haliç 9irketi 
lüaaedarlar umumi heyeti yarm fn· 
lıalade bir toplanb yapacak ve elue
riyet oluna tirlıetin taafiyeeai halin· 
de hiuedarlarm halrlarnu korwDak 
için kararlar verecektir. Ellerinde 
yükaek mıkdarda hiue bulandnran 
bir grupun belediyeye yeni bir aer· 
maye ile İfİ tekrar üzerl.-iae almak 
teklifinde bulunacaldan söyleniyor. 
Bu takdirde firket mukavelede n.
pur adedinin indirilmesi, F eriköy Ba
tık pazarı arunula afak motorlar q. 
letilmeai, belediye hİuelİDİD selirden 
delil. kirdan ödensne.i rı"bi müaaade 
ve haklar istiyeceklerdir. 

Rıhtım şirketinden 

şikayet varmış 

latanbul, 6 ~ R.ıabm firluıtiain bü
kümete pçmeeinden aoara Çekmece
den Kameli Kavatın. kadar olaa aa
billerİD nhbm aa,..larak buralara ça
kanlan mallardan nhbm ücreti alm
mumdan, bir de nhbm üc:retl..mde 
tam tarifenin tubikinden fİÜyetl• 

vardır. 

Zehirli gaz kursları 
latanbul, 6 - Halk evlsiacle &ça

lacak zehirli saz ın.-.lan içia Kı:al 
Ayna ............ iı mukeler ve malze
me pldi baalardan konferaub topl-
blarda iatifade olunacaktır. 

Talebelerin kahveye 
gitmemeleri için 

l.tanHI, 6 - Kiiltür clirelrtörlüp 

talelteleria kalavelere ......._ -
pi olmak İçİD ..... ~ .....ı 
~-Son tetÜd.de Şelazact. ba
tmdaki but kahvel... talebelerd.l 
baatlanaun yirmi ile elli lira araaancla 
lterçlu olduklan tespit edilmittir. 

Bir tahsildarın marifeti 
latanbul. 6 - Kartal seyyar tah

ailclan v.,.ei •ersi tahaf#tmclan zim
metine 7 8000 lira reçirmelde auçlu 
olarak yakalandL 

Veyai hilelrirlıtau çifte tnakbuz 
kullanmak suretile yapmıftır. 

E kaf ın y ni kad -
ro unun tatbiki 

Evkaf genel direketörü B. Fahri 
Kiper yeai evkaf kadrom haklrm· 
daki luuaunan meriyet aıevkiiae cir
meai dolayıayle ta iZabl~ nrmittirı 

.. _Genel direktörliip t.,.;.imden 
...a evkaf bdrotuada minhallere 
~ .... Uf tayia ............. b
........... , •• busüne kadar hiç bir 
münh,ele ...... ta,. •·•-itti. 
yeni .,._ .. bclro clıfnacla bll'ab 
... --un,.etl-- ......- ...... 
mialaal oWui1I içia açıkta lr•lacak 
bütün w aayıaı 15 i seçmemekte
dir. Bunlardan •kizi ı.taabul Jıadro. 
aunııla olup hefi de &ekaiclliiiüaü ia
temİf buluamaktad1r. Merkezde açık· 
ta kalacak memurlar yedidir. 

Yeni tetkilatta daha aiyade ,.ÜkMk 
melıı.lt 111esaalarmı çailfbnll&lr eme
liltd.,.ia. Yeai tefkilida hilhula 1. 
taaW ka ....... daki memurlara Mr 
milıclar zam yapmakta " lrendilerin
cte.. hakldle vazife ietemekteyiz.,, 

Romanya'ya gidecek 
zeytinlerimiz 

lstanlRal ıazeteleriaden biri, Ro -
manya hükimetinia memleketimiMen 

söndeftleeek zeytin taneleri için koe -
tenjan •ennediiini yazmalrtadrr. llgı1i 

_....... öirendiPnise söre, Jloman. 
,. ile • • ·• JDeftad • ., .. ,... tna•. 

ıa· .. ftnz ,. ............... 

• 
f!'-"A' • •• sfaı'd!~ ..,da 

··~---.._,IMlel'İll'I .• ~ iOo --lrmat~ aı4W"• ...... 

DiJ, Tarih, Coğrafya fakültesi 
-· 

embe güııii Halkevinde 
bir töreni açılıyor 

E11ltal .,,.,.,.,,..,...,. tlil, ıarila.,. co rtJ,_ ••lfilJ i i • tıı ........... 

Ankara clil. tarih, coğrafya fakul
teaini• açılma toreni pertembe günu 

saat 15.15 de hallıevinde yapılacak 

br. Tören programı hazrrlanmqtrr. 
Kültür bakanı bir söylev verecektir. 

Fakülteye •imcli,.e kadar kaydolan 
talebenin mikdarı 112 clir. Bunlardan 
40 ı müaabaka ile seçilmi9 olan leylı 
talebedir. 

Fakültede asli olan dil, tarih, coğ
rafya. arkeoloji 9utııelerinden bqka, 
liaaa hocaaı yeti9tirmelr İçin mütem
mim zümreler •arclsr. 

Tahsil mucldeti dört senedir. Dok· 
t0ra yapmak istiyealer bir sene daha 
okumalanna devam edeceklerdir. Me· 
zun olanlara butün yüksek mekteble
ri bibrenlerin hakka verildiji gibi 
ayr.ca müzelerde mütehauu memur 
ve yetittilrleri kıauada muallim olarak 
"-•İfe alabileceld..dir. 

Falıullenin profeaor kadroau la· 
maJDl•nm•fbr. Şimdiye kadar Türki· 
,ede ılk defa tedriaab bqhyacak • 
laa ilim tubelai arauada Sümer, A
aur,. Akad dilı.i prof.- l •adebeft. 
Y• tarafmclaa, Çin liauu ve eclebiya
b Mmlle. FGD Gobl tarafmclall, bin
doloji profeear Ruhen tarafmdan, 
< otrafya profeaor 1.-i tarafmclan, 
11N1C&r liaaaa •• edebiyab profeeor 
Rıanuni tarafmdan, Eti Haam profe 

aor Küteborg tarafından, latince ve 
yunanca prof e.er Roclı tarafmdan ve
rilecektir. Profnorler arauada BB. 
Muzaffer Cöker, Hikmet, Şemsettin 
Günaltay, Fuad Köprülü, Dr Şevket 
Aziz, lbrahim Necmi Dilmen, Hasan 
Retid Taakud, Abctiilkaclir vard1r. 

Fakültellia tedriaab .... itibarik 
l•tanbbl ÜDİveraitealDe beaaemekle 
beraber yabancı pm.,_..erin yukarda 
ismi geçen der.ten arada yoktur. Fa· 
kültecle bilhaua tirk dili, türk tari
hi ve türk coirafyaaa çal ı • ve arat
tırmalarda - pk i...U.de çallfll
maaa g.-eken ltir me.n olarak ele a· 
lraacaktır. 

Fakültede teerik bilsileria umuma 
tatbikatla kunette..e.i WiWm bir 
nokta olarak sos -.a..te bdulacaldlr. 

Balkan antantı ekonomi 
k<>Neyi 

Balkan aDtaab .. D•ami konae,i 
bu ayın onuada Bakntte topl•uc ... 
ta. Trah- .. ~ ... B. Huma Sallama 
nislifiadeki ........ laeFe•imiae 
ele ~ s6mıi ........... ....... 
keti makarrercll. Y-nlltaa hiilri
meti tara.fmdaa .aiti talelt i....m. 
toplaab Wr hafta pri hıraluhmttn-. 

••••••••• 

Ticar t - ... -a · Oda ının ei lik di am 

s- ............. IQ-. tiolayı8İJ· 
le Ankaranm nufaaanun % 86 aiatte . 
tiiMle artmua, tiaret •• aana)'i odaları 
nizamnamesi laukümlerine söre yeniden 
i .... ~eti .... ,. ........ ..-ıi 
l&ılnut ve seçim ÖteJpn )'apdnuftı. 

Pazar ıinlırii •J" ••• adlannı yu
dığımaz yeni idare heyeti dGn toplanmış 

reislik clinm ile kamisJODim'ı aeçmiıtir. 
Y apdan seçimde, birinci reialip BB. 
VehW Koç ikinci reisHte Yaman tirke 
tinden Fethi Halil, birinci reis vmlliji 
ne Tarlı:i7e Ziraat Banb• Merka Mii 
clin6. Veli Nedet, i1üaci Niı .ekilliiiıw 

~Aktar, .. JI••• ~ 
l,ı. 1 .,.,. ....... -·· s..-. .... 
~ ı:lbttiınp.. lmlalr .. ........... 
~c.....a .......... x ..... , 

apıldı 

mmMlr BB Süren• ,,. ..... 
i..._-tae,etiae 4e 88. V.Mıi 
dia, Carid. Ali Numi, 11.Mc ltaıil~ıli. 
intilaalt edilnuflerdir. 

fiat t.abamna ~--· 
Kmaa Behaç EMlll•I MelluDlllll 
Hamamca Hasan A ........ ve Em"'7et 
arkeünden Teftik; 

Komisyont.. .. .._... 88 Ga9b 
Ciriclci. otelci Al RetM, Ahmed Adem 
Piyaap a..yü c.....a, lllehmel Fahn 
Topsu, Nafid To pr Halil Natt Mth· 
çaota. Mustafa Şeni Akıehiill Ala
met Huılf; 

.,.... • 1 ........... ,.__. 

v~ ICıof. CavW; .... Aldiır, 8thit 
E~wl. Ali..._. w tlumi Miaff 
..... it. 
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Puzvelt'in nutku 

Gnzeteleri işgalde 
deva11ı ediyor 
Londra, 6 (A.A.J - Bir lusım gaze

tcleı, B. Ruzvelt'in petrol ambargosun:\ 
•On dat·beyi indirdiği, öteki kısım ısc 

şimdi, tersine olaı·ak bu tedbirin tama • 
men tatbik edilebileceği düşüncesinde

diı. 

Deyli 1 elgraf gazetesi diyor ki: 
Cumur Başkanmm nutkunun bırak

bğı ilk İntıba, milletler cemiyetinin şİm· 
di ltalyay9 karşı tesirli bir ambargo ka
nrı v~rmesi uygun olmıyacağı meı·ke . 
7.indediı. 

İngilter€ hükümeti, Amerikanın ih -

ncatını normal seviyede tutması ihtima
lini göz önünde tuttuğu gibi Sovyetler 
Birliği ile Romanyanın da aynı suretle 
iharekel edebileceğini düşünmüştüı·. Kal
dı ki Venezuellanın ne düşündüğü bet. 
li değildir. V c bu şartlar içinde l tal ya -
hal>eli sava.ıtını sonuna erdirebilecek ka
daı petrol ;•lacaktır . ., 

Paris, 6 (A.A.) - Matcn gazetesi, 
B Ruzveltln müdafaa etmİ'i olduğu ıte • 
kildeki bitaraflık sıyasasını tenkit et 
mektedır: 

1 ecavuzc u~rayanla tecavüzü ycı • 

pana aynı muamele tatbik olunacak. mil
letler cemiyeti paktını saydırmak ıçın 

htırh yapacak olan milletleı, hu paktı 
ho7.mal< suretiyle, haı·b yapan devletle
re teşmil edebilecekler, bu paktı müda
taa etmek için silah kullanmaktan ka -
cınacak olan milletler, normal bi.ı rejim
den taydalanrnakta devam edeceklet·. Bu 
tuhat neticelerden hükümler cıkal·mak 
Cenevn kurumuna düşer. » . 

Eko dö Pari gazetesinden: 

Avrupa harbı meselesinde ameri . 
k.rn sıyasasr, kendini büyük bir meçhul 
gibi göstermektedi-r. Amerika Cumu.· 
ı·,~isi, şiddetle diktatörlük rejimleri ale)' 
hinde bulunduğunu ilan etmiştir. Mü • 
•::\rileyh, bu rejimleri harbtn amil _ 
leri olrnakla muaheze etmektedir. Fe 
kat seçimden sonra amerikan sıyasa11 • 

nın istikameti acaba ne olacaktır Bunu 
~imdiden sezmek mümkün değildir. » 

Ovı gazetesinden: 

Birleşik Amerika, yalnız işin için • 
den çıkmağr düşünmüyor. Amerika ken
disiyle ilişiği olmıyan bir anlaşmazlığa 
manevi bir hüküm vermek ve bu hü • 
kumden bir takım neticeleı· cıkaı-rnak 
h<tkkını muhafaza etmek istiyo;, » 

Popüleı ga,;eteıi yazıyor: 

Amerİki'\n kongı·esi ite Amerika 
Cumur reisi, mütecaviz hakkındaki ka . 
nunun şiddetlerini - bu kamınun tatbiki
ni taarruza uğramış devlet lehine ihmal 
elmek su .. etiyle - temerküz ettirmek 
hakkını muhafaza etmek istiyorlar. B. 
Ru1.ve 1 t'iıı sarfetmekte olduğu gayı·e -
te Avrupanın yardım etmesi gerekir. \. 
merika, bitaraflık prensipinden vaz.,.ec
miyecektir. Şayet Aı.-ı·upa milletler ;e .. 
miyeti paktına sadık olduğunu harekatı 
İle iıobat etmiyecek ve arsıulusal kanun 
h.iikümlerini her türlü taarruza karşı yc

:ı.·ınc getirmek için bu kanun etrafınd:. 
t<>plannııyacak olursa bu kanunda taar
ru7a uğı•amış devlet lehine istisnalar ya. 
pılmasına razı olmıyacaktır. » 

il. l:Uldrirı tmulı·cıyu tWttdii. 

Londra; 6 ( A.A.) - Başbakan 
Baldviıı 15 ~Ün istirahattan sonra 

Londruya dönerek İ~İne tekrar ba~la-
mıl?tır. • 

1:. ·~ll:jrıİg l'ru~.:u µitli)·o,. 
Viyana, 6 (A.A.) - Başbakanın Praa 

seyahatinin 16 ikincikanunda yap1taC: 
;iı resmen bildirilmi~tir. 

n;,. almtm ztrhlı!(l hi::mıetf• ~irdi. 
Kiel 6 ( A.A.) - Amiral Gı·af 

Sıle zırhlısı bu sabah Vilhelmsbafen . 

cle hizmete girmiştir. Filo başkuman
danı amiral Förster bu fmsatla bir tel· 
:.ı·af çekerek tayfaya selamlarını bil
dirmiııtir. 

A mı·ı·il.-mla bii;yii k lwı:.<ı ı·ı• 
''*'"iz uı anı• l'ı-tıl<rrı 

Nevyork, 6 (A.A.) - 150 harb ge
misi ile 400 uçnk, Kaliforniyadaki 
San Pedro deniz üssünde toplanmrş
tu·. Bunlar. ehenıiyetli manevralar 
Yapacaklardır. Bu hu;:,usta büyüle bir 
k etunıiyet gösterilmektedir 

ULUS 

DIŞ HABERLER l 
İsveç Kızılhaç heyeti reisi neler anlatıyor? 

Bonıbardımanda 28 lıasta ölmüş, bir çadırda dört 1ıüz 
elli kurşun deliği görü.lnıüştür 

Stokholm, 6 ( A.A.) - Adisababa' • 
dan bildirildiğine göre Dolo'nun itaJya ı

laı tarafından bombardımanında yara -
laJımı~ olan lııveç Kızdhaç heyeti reisi 
Doktoı Hilandeı, arsıulusal kızılhaç de
legesi B. Brovn ile babeş kızılhaç dele -
geleri yanında aşağıdaki diyevde bulun
muştur: 

- ltalyan bombaları ile 28 hasla 
ölmüştüı. İsveç kı:.ı:ılh"ç heyeti Ganale 
nehri üzerinde Dolo'ya 21 ilkkanundn 
varınıştu. Mallca - Oidaka, Ras Desta
mn ileri mevzilerine 5 kilometre kadar 
uzaktıı. Bütün kızılhaç i~aretleri iyice 
görülecek suı·ette konulmu'i idi. Ve bil
hassa üç metı·e genişliğinde bir kıt:rlhaç 
vardır. 

Heyetin yanında ne silahlı habeşleı, 

ne de silahlı ;\Vrnpalılaı· vardı. Şun:\ dik

kati çekmek i:;terim ki bomhaı·dıman es
nasında seyyaı· sıhiye heyetinin bulun
duğu yere aşağı yukar bin metre kadar 
uı;akta bir askeri müfreze bulunuyordu. 

Bu müfre;re, bombardımandan zanu· 

görmemiştir. 

22 ilkkanun sabahleyin iki İtalyan 

tayyaresi, seyyar sıhiy~ heyetinin Üze • 
rinden uçmuşlar ve etrafına bombalaı· 

atmışlar, sıhiye kamyonlaı ı ile bayrak . 
ları ayıran mesafe üzerine ateş açmış . 
lard1r. Bundan kimseye birşey olmamış

tlr. Sonraki günlerde tekrar gelmişler 'e 
pek aşağıdan °uçmuılardır. Yalnız bu se
ferki gelitlednde bomba atmamışlardır. 

30 ilkkanun boınbardrmanı, 200 metre 
yükseklikten yapılmıştn-. En az yüz 
bomba atılmış ve sonra tayyarelerin 
mit~alyözleri ı\teş etıneğe başlamıştu·. 
içinde bir hastaya ameliyat yapmaktM 

olduğ-umuz c:ııdırda 450 delik a(•lmış · 
tır. » 

Stokholm, 6 ( A.A.) -İsveç ajansı · 
nın Adisababa'dan öğrendiğine göre. B. 
Hilander, hi\beŞ kwlhaç eı·kflnma ve 

iıı•rilterede 
ö 

H ,,,.,,.,,, i:-ıt'l.-lt'riııi 111 ii :micl 

lmnıdı yu('lı ı .. 
Londra, 6 (A.A.) - Deyli Tele

graf gazetesine göre, ingiliz - mısır 

münasebetlerinın düzeltilmesi için da
ha bu hafta içinde lngilterenin Mısıı· 
fevkalade komiseri Sir Larnpson ile 
Mısır hlikümeti araôında müzakerele
re başlanacaktır. 

Görüş teatileri henüz ilk ~afhada 

bulunduğundan B. Edenin hükümete 

bu mesele hakkında sarih bir teklif
te bulunması zamanı daha r:elme
miştit·. 

Mıöır naır.yonalistler birliğinın i:;
teklerini lnrrilterenin elveri~li bir şe
kilde eöz önünde bulundurdu~unu 
bildirmesi için Sir Lampsona izin ve
rilmiştir. Bundan başka lngiltere Mı
sır kannuların1n yabancdara da tat· 
hiki ve konsolosluk mahkemeleri sa

lahiyetlerinin muhtelit mahkemelere 

devri hususunda da vaidl~l'ini teyid 
etmektedir. Mısır müfritleri muhtelit 

mahkemelerin de kaldırılmasını iste
mektedirler. lngiliz hükümeli bunun
la da ciddi surette meşgul olmaktadtr. 

Londra, 6 ( A.A.) - Röyter ajansın
dan: Dolaşan bir şayiaya ı·ağmen muh· 
telit mahkemelerin ilgası hakkında ali kt• 
misere yeniden hiç bir talimat gönderil
memiş olduğu söylenilmektedir. Bu malı
kemeleı·in ilgasr meselsinin şimdi tetkil< 
edilmekte olduğu suretindeki haberin 
asıl ve esası o1madığı söylenmektedir. 

İuqilteı·e t(•nımıeledrıi 
biiyii tityor 

Londl'a, 6 (A.A.) - Oeyli Tele. 
grat gazeteı>inin yazdığma göre, in • 

,!tiltere hükumeti daha büyük zırhlı· 
la.. yapabilmek için PHmut ve Pol"t~
mut tezgahlarının genişletilmesini dü
!)Ünmel tediı·. Deyli HeraJd gazetesi 

de, Mountbatten'deki deniz tayyare
leri limanının büyülti.iteceğini vaz-
makta.dır. · 

beynalmilel kı.1.ılhaç delt!gesinc vcı·diği 

İ.:ahatta demiştir ki: 

« - ltalyanlu tıu·afmdan bombat -
dıman edilen İsveç seyyaı· ha5tancsi Do 
lo'dan seksen kilometre uzakta bulunu -
yoı·du. l talyan tayyareleı·i biı·kaç defa bu 
hastanenin üzerinden ucmuşlar ve 30 iJk 
kanunda ela 200 metı·e yük:;eklikten 

bombardıman etmişlerdiı·. Hiç değilse 
yüz tane yangın ve infil~k bombası •ıl 
mış ve sonı·a da hastane mitı·alyöz ateşi
ne tutulmu"itur. 1 talyanlar bu bombardı
manda boğucu gaz kullanmarnışlardff . 
Ameliyat çadırında ıtSO kurı!un deliği 
vnı·dır. Yirmi sekiz hasta ölmüştür. » 

llu~ır prolt'.ı;to ;,:i,, miitnnmim 

lwbt•r bt•l.-liyor. 
Kahire 6 (A.A) - Hükümet, 

Habesistandaki Mısır krzılay seyyar 
heyetinin bombardımanını protesto 
etmesi fazını gelip gelmemekte oldu
ğuna karar vermek üzere mütem -
mim haber beklemektedir. 

Ölenlerin ~ayısı elliyi 
buldu 

Adisababa. 6 (A.A.) - lsveç 
seyyar s1hhiye heyetinin ltaJyan 
tayyareleri taraf mdan bombardı
man edilmesi dolayisiyle yarala
nanlardan bazıları da dün ölmüş 
olduklarmdan bu bombardıman 
yüzünden ölenlerin mikdarı elliyi 
bulunmuıtw·. Seyyar sıhhiye heyeti. 
şimdi çalı çırpdara sığınarak ça
lışmaktadır. Cerrahi aletleri eksil
miş olduğundao ameliyatlatı yap
mak için alelade bıçaklar kullanıl
maktadır. Bombardımanın tesi
rinden kurtulmuş olanlaı-, İtalyan
larca beynelmll~I kızrlhac kanun
larına riayet edileceği teahhüt edil-

Oıı üclcr ve .. 
()ıı ~ek.izlt·ı· 

Toplantıya çağrılmıyor 

Cenevre, 6 ( A.A) -.Beklen mi-
• yen mühim hadiseler müstesna ol -

mak iizere, 13 ler ve 18 ler komite
leri önceden tayin eöilen tarihlerde 
toplanmağa çağırılmıyacaklardır. 
llkkanunda bu komitelerin konseyin 
20 sonkanundaki toplantısından ön
ce toplanmaları düşünülmüştür. 

13 ter komitesi, İtalya müstesna 
olmak üzere tamamen aynı azadan 
mütesekkil bulunan, konseyden, La
val - Hor planı akim kaldıktan son
ra anlaşmazlığı yakından takip et
mek ve yarıda kalan uzlaşma işine 
tekrar baslamak vazifesini almısb. 
Bunun iÇin bugünlerde çıkabile~ek 
bir fırsat müstesna olmak üzere, 13 
ter komitesinin önce tayin edilen ta
rihte yani 12 - 14 sonkanunda top
lanmaaa çağırılınasmda bir fayda 
aörüln';emektedir. Cerci habes hükü
~eti, italyan ordusunU'n sava§ usul
lerini müşahede ve tesbit etmek icin 
bir tahkikat heyetinin gönderilm~si
ni 13 ler komitesinden istemiştir. 
Fakat salahiyettar Mahfiller bu iste
ğin tetkiki konseye ait bulunduğu -
nu bildirmektedirler. 

l 8 )er komitesine gelince, bu ko
mitenin yakmd& toplanması için hiç 
bir sebeb oh ıachğı anlasılmakta ve 
konseyle aynı zamanda ve yahut · 
konseyin her zamanki toplantısın . 
dan sonra toplanmağa çağırılrnası 
daha faydalı olacağı düşünülmekte
dir. O zamana kadar büyük devlet
ler sıyasasrnın da taayyün edeceği 
ümid ediliyor. 

f:ir cl(1'1lb ktı~n"'ı 
Londra, 6 (A . .(.) - ffk teCl'übelc· 

rini yapmak üzere cumartesi günii 
Ban-ov limanından çıkntakta olan 
"Riffin'' torpitosu bir romorköl'le çar
pı,mta ve ı.;akatlanınıştır 

medikçe, eskiden çalışmakta ol
dukları yere dönmek İstememekte
dirler. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 6 (A.A.) - Mareşal Badog -

lieı, çekmiş olduğu telgrafta bilhassa di
yor ki: 

« Tembien'de yapılan eheıniyehiz 

çapışmalarda düşman gruplarını püs • 
kürttük. 

Somali'de Oubats'laı·, Canale Doı·ia 

nehı·i üzerindeki Amino'yi işgal etmiş -
lerdiı·. 

Canale - Doria'nın sağ yakasında hi'\
beşlerin tah'iidatta bulunmakta olduk
larını öğrenen Dubatslaı· zn-hlı otomo

billerin de yardımı ile, Arcı·i'ye varmış

laı ve habeş karargahını ele gcçirmi · • 

leı·dir. Düşman 150 den faı;la ölü ve ya
ralı bn·akmııjtır. Bizim taraftan beş mak
tul ve on beş yaralı vardır. 

Roma, 6 ( A.A.) - Bugünkü son 
tebliğde bahsedilen Somali harekatının 
hedefi, kuvvetleri üç kol halinde Dolo
ycı doğru yürümekte olan Ras Desta•nın 
bu tehdidini bertaraf etmiştir 

Harlmı ba.'jlmıgıcmcfonlwri hm; 

ital:rnn iil<lii? 
Roma, 6 (A.A.) - İtalyanlar ... doğu 

Atrikasındıı 1935 senesi içindeki kayıp
ları 390 maktul ile on dörl kayıp ve iş
çiler arasında kaza veya hastalık yüzün. 

den vukua &'elmiş olan 259 ölüme baliğ 
olmuştur. 86 subay ile yarsubay ve ef • 
ı·at muhtelif muharebelerde öhnüılerclir. 
Bu rakamlara yerli askerler arasındAn 
ölenleı· dahil değildiı·. 

Afrikadaki işçilerin sayısı 61.000 o • 
lup bunlardan l 1.000 i memleketlerirıe 
gönderilmişlerdiı·. 

Deııiz koııf eı·ansı 
l>ii u (lllı~malarma yt•n itlt'" 

ba.~lmlı. 

Londra, 6 (A.A) - Londra de
niz konferansı, noel tatilinden .son
ra bugün tekrar çalışmaya baş)a • 
mlşbr. Şimdiye kadar konferansa iki 
plan verilmiştir: 

1 - Japon planı, bu plan deniz 
silahlarmda müşterek azami haddi 
.göz önünde bulundurmaktadır. Dev
letler karşılrklı ihtiyaçlat'lna göre de· 
niz silahlarını bu sınır içinde yapa -
caklardır. İki anglo - sakson devlet 
delegeleri bu teklifin deniz silahla -
rında müsavala doğru bir hüküm ol
duğu kanaatindedirler. Bu ehemi -
yetti nokta üzerinde tlkkanunda an
laşma imkam bulunamadığından, ja
pon plam geriye bırakılmıştır. 

2 - İkinci teklif noelden biraz 
önce İngiltere tarafından yap1lmış -
tll'. Bu teklif andlaşma ile bağlan -
mış olan dP.vletlerin, asgari ihtiyaçla
rrna dayanan emniyetlerini temin 
hususundaki müsterek haklarını ta 
mmakta ve her devletin yeni inşaat 
programlarım gerek tonaj ve gerek 
gemi smıft bakrmından önce neşir 
ve ilan etmelerini istemektedir. 

İngiliz teklifleri hakkındaki gö
rüşmeler henüz haşlamak üzeredir. 
Fakat daha şimdiden bazı itirazlar
da bulunmuş olan japonlar bu pla -
mn, reddettikleri nisbi sistemin de
vamı demek olduğunu bildinnekte
dirler. 

Bu ciddi an)aşmazlıklal' dolayı -
siyle, Londra konferansının muvaf -
fakiyeti ihtimali pek de fazla görül -
memektedir. 

Londra., 6 (A.A.) - Bugün deniz 
konferansında yapılan münakaşalar 

neticeı;İnde, İngiltere, Fransa ve İtal

ya yarın delegelere, her üçµ de deniz 
in.ta programlar.ının bildirilmesi sun•· 
tiyle deniz silahlaı·ının kemiyet i.tiba. 
1·iyle a~altı~masına aid olmak üzere, 
üç yeni pli\n pı·ojesi dağıtacaklardn-. 

SA)' iFA 3 

Fransa da felaket 

Bir çok yerleri sıı 
bllstı 

Paris,6 (A.A.) - Fena hava 
devam ediyor. Vande'nin on na
hiyesi su altındadır. hasarat mil
yonlarca franğa yükselmektedir. 

Paris, 6 (A.A.) - Şiddetlı 
yağmurlar üzerine hemen bütün 
fransada sular yükselmekte bt:r
devamdır. Bazı bölgelerde yalnız 
şoseler değil demiryolları üzerin
de de mümakale durmuştur. Anji 
belediyesi bazı yollar üzerinde 
muvakkat köprüler yaptırmıştlr. 

Kavados da şiddetli bir fırtına mu 
him zararlara sebeb olmuştur. 

Paris, 6 (A.A.) - Memleketio 
her tarafından bildirllen feyezan· 
lar git gide vahim bir şekil almak
ta ve ehemiyetli zararlar yapııı.1.k· 
tadır. 

Ren civarında Satabur'da bir 
çok köylerin irtibatı tamamile ke
silmiş ve küçük bir k1z boğulmuş
tur. Her tarafta bir çok hayvan öl
müştür. 

Rofor .;Ür-mor'da dalga kıran
lar yıkılmış ve çok geniş bir mın
takayı su hasmlŞllT. Halk gece ya
rısı evlerinden kaçmak zorunda 
kalmıştır. 

Normandiya' dan gelen haber
ler de d'lha eyi değildir. Orbek 
civarında bütün fabrikalaı· durmui?' 
tur. Çünkü fabrikalara cereyan 
veren elektirik fabr1kasınr su bas
mıştır. 

Her zaman ince bir sudan iba
ret o)an Risle deresi, yığınla hay
van leşi ve yüzlerce hçı şarab fi:Ö

türen bir sel halini almıştır. 
Ren nehri Lyon civarında dün

denberi düşmeye başlamıştır. Su
ların kapladığı bir yerden araba 
ile geçmek isteyen üç kişi bir heıv 
dege yuvarlanmış ve bunların iki
si hemen ölmüştür. Birisi ağır ya
ralıdır. 

Paris, 6 (A.A.) - Luac nehri 
Nant civarında dün müthiı IW'el'M 
kabarmış ve bu ıehrin işçi muhal
lesi tamamiyle su altında kalmıf"' 
tır. Tramvaylar Santene•de itle
memiştir. Burada sular bir metre
den fazla yükselmiştir. Pariı-n nt 
şimendiferleri de durmuştur. 

E'rwısız - itcılymı dostluğıı 
Paris, 6 (A.A.) - Dar - b - duc'de 

fransız ve İtalyan muharipferinin ve il.ı:ıi 

memlekete mensup bir çok zatların ha· 
zır bulunduğu biı· ayın töreni yapıt ~ 

mış ve Mare~al Peten söylediği nutuk
ta "her ne olursa olsun Fransa kalbiniırı 

daim" karde;? ltalya'nın kalbiyle hem • 
beı, çarı>acağrnı, kaydetıniştir. 

1"rwısacfo 0 ı·el'lcr 
" Lil, 6 (A.A.J - Tı·amvay ve otob&H 

işçlıeı·i de ı•ube ve tut·kuan tramva) 'e 
otobüs vatman ve şoförlerinin izine u
yarak, pa:ıaı· sabahı g1·ev ynpmıtlllMH'. 
Münakalat durmulitu•·. 

SOVYET - FRANSIZ 
1'icoret mıfot!maın ,-enilerıdi 
Paris, 6 (A.A.) - 11 - 1 - 934 tarih

li Sovye. ve Fransa anlaşması, bazı ıde
ğişiklikler yapılaı·ak yenilenmiş \'e bu ~ 
gün İm.aılanmıştır. Bu anlaşma dola_. , 

siyle Fransanın Sovyet Rusya'ya aekı'I' 

yüz milyon frank ödünç vermesi me' . 
zuubah:;olmu~tur. Alakalı Bttkanlar, bc1 
ödüncün şartlarını gözden geçirmi~ler -
dir. Bu iıı hakkındaki karar, meıoelenin &

saı>lan Bakanlaı- Kuruluna bildirildikteıııı 
sonra, kuru1ca verilecektiı-. 

Bu planiar, deniz konteı·an:;ınm bu 

çarşamba ,..ünkü toplantısında lkontıı·· 

şulacaktır. 

Bu j'eni üç planın en bariz ta.J·atc,. 

her üçünün de in~a programla~ınu' 

bildirjlmesi için a1 tı yıldan dahıa aıt 

müddetler ileri sürmesidir. Fransa v• 
ltalya birer yıllık program bildirilp 
me.sını istemektedirler. Üinaenale}la 
evelce İngiltere ,.e Japonya tarafm· 
dan ileri sürülen planlu, asli ballet.f 
;ıe, bir tarafa bırakıhnı~ gibi telakki 
olunabilir. 

R. Edert #;orıft·r·(m~u b"~kmı olfln 
Londra, 6 ( \. • ) - B. Eden, de

ni:ı konferansı başkanhğma seçilmite 
tir. 
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tı·a n1' a) işi ·ri 
lst .. nbul bir aydanberi tam bir 

ıı:>akliyat anarşisi içindedir, 
Traı.ıvaya n resinden binilecek, 

n resinden inilecek? 
Trc mvayın içinde kaç kişi ayakta 

duroıc. k, kaç kişi kanapeye otura
ca.k? 

Sokakta halk nert·den, nalul vası
ta'nrı nereden geçecek? 

Butun bu suallere bir aydanberi, a
çık '-C tam cevab verilemediği, i§ler 
buna J!Ore yoluna konulamadığı için, 
halk tramvay bekleme l erlerinde her 
gun kendini yeni bir emrin, )'eni bir 
talimatnamenin tatbikin alıştırmağa 

çalıştı. 

Arkadan bindi sığmadı, onden bin
di, talimatnameye aykırr olduğu için 
cez.a odcdi. Tramvayın içinde ayakta 
durdu, 

- Yer varken oturmnğa mecbur
sunuz, tramvayı kalabalık gosteriyor
~unuz ! 

Gibi tuhaf bir ihtarla sinirlerini 
bozdu. Oturdu; 

Kadını ayakta bıraktığı için, 
Gülünç oldu, ayıblandı ~ e nihay t 

ir sabah karardan, kabiliyeti tatbiki· 
esi görülemediği, hatta bazı nizam

name ''c talimatnamelere aykırı ol· 
duğu için vaz geçildiğini öğrendi. 

Hürriyetine kavuıtu. 
Artık fstanbul nakil vasıtalarında 

- istiab haddi • denen ve bütün man • 
111:ı klltcler gibi latanbul nakil aaıta· 
!arınan bir süs kli§esi olan rahatlık, 

oktur, halk binitinde, initinde v bi
er inerken biribirini itip kakmasında 
rhf'~ttir. 

Büyük bir komisyon büyük bir işi 

tt:tkik ediyor; 

C ddclerde yaya halkın geçeceği 
J7«0rl re i§Aretlcr kon ne k ! 

B'1 itaret konan yeri rde, otomo
biller, tramvaylar, arabalar, bütün 
ma.lül ~ asıtaları bir dakika, yarmı da.• 
1ıika - yerin ehemiyetine öre • dura• 
cak, e halk İstanbul kağında bu 

yolun üzerinden ilk defa ezilme se
faletini dü§iİnmeden, kolunu aallıya 

sallı a geçecek. 

Fakat na&l? 
Bu kocaman, düıünmesi bile akıl· 

)ara durgunluk Yeren bu muazzam 
~mniyet projesi nasıl tatbik edilece? 

Bu )Ollann, bu aokaklarm harita· 
lan kaç yılda hazırlanacak? 

Hal ın ;geçeceği yere otu~ be aan· 
tim mi, elli aantim mi eninde çizgiler 
ıiz.ilecek? 

Bu çizgilerin renkleri beyaz mı, kır
mızı mı, aarı mı, yeıil mi olacak? 

Bu çizginin Üzerine geçme zrunau· 
Lı.rını göstermek için renkli, basit bır 
fener mi, Yoksa kelliEelli bir z.al:ntai 
beledi e memuru mu konacak? 

Bu çizgiler §ehrin kaç sokağınır., 
ilaç köşesine çizilecek? 

Bunlar hep alaJuı<lar)arın, mesul 
,,e Wllahiyettar makamların üzerinde 

ylarca hatta yıllarca durarak çalı~
mağa., çalışarak durmağa, heyetler 

lind Avrupaya seyahatler tertib 
rek, tetkikler yapmağa mecbur 

duklan muazzam bir iş, aıağı yu
ı bir milyonluk bir §ehir ~okağı

ın mniyeti mesel sidir. 
$ 

Bir azele ortaya bir fikir attı, 
Şehir içinde mademki tramvay oe

i dardır. Bu dar olan yerlerde 
·ı r on uruıa dam taşıunlarl 

Cu.cteci arkada , bu teklifiyle 
Tram ay Şirketin arifane bir yum. 

ıuk mu salladı, yoksa birkaç toför 
hriinin gönlünü mü hoş etmeğe çalış· 

bi)miyorum, 

Fakat teklif birde derhal büyük 
Lir alaka uyandırdı. 

Şoforler, on kuru~n ta§ıyabiliri~, 

l•~ryamayız diye gazete] re be anat 
a-diler, tramv ylara binip inmekten, 

idem yerlerinde saatlere a kta 
tan yorulan halk, 

- Tı lım tıklım oturmağa razı ız. 

)'~ter ki yeni bir çar bulunsun f 

Di e lafa kan§tı. Epi eğlenceli, 

t !an ~eyler oldu. 

lf'a e.t t.alahiyettar ma am büyu 
ı ler isti yen, e alı e yerinde tet- ı 

er ; ti_ gös n bu ıc ~· 
~ f paJawalu-a JcapJ!ıp der-

- --.... ~-. 
rr İdi. Bunun! 

a aze 

I TA~ AL BUHRAN ETR_~FJ _ DA 
ltalya - Habe§ meselesi gene bütün dünyayı birinci planda ilğil emekte devam etmektedir. 
Bugün de bu meselenin muh teli/ !-al haları hakkında lransız. gazetelerinde ra&tladığımız a
kisleri okurlarımıza sunuyoruz: 

ROMADA ENDlŞE 

Paris - Midi ga::.etuine Romadan 
yaz.ılıyor: 

Şarki Afrikadan gelen haberler 
yeniden kötüleşti. Bugunlerd ki harb
larda ölenlerin mikdarı daha sonra 
bildirilecekmiş, bu da bunların ehe· 
miyetli mikdarda olduğuna alamet· 
tir. Aksum'un tehlikeye dü~bilec.eği 
l!Öyleniyor. 

Yağmurlar mevı.imi geldiği zaman 
ne neticeye varılmış olacak Habe it.· 
tanın gelecek baharına kadar ordu· 
nun bulunduğu yerde muka~emet e
debilmesi için müstahkem mevkiler 
apılmıyor mu? 

Resmi makamların, ilerlemenin ne 
kadnr güç olduğunu, askeri HUiletin 
ne kadar dikkat İstediğini bildikleri 
muhakkaktır. Bu itibarla, A friknda 
rastlanan güçlüklerin Anupa ~İyaıet 
cephesinde trajik hadiselere ~bebi· 
yet vermesinden korkulabilir. Afrika 
umusaya uğrattığı zaman oyunun Av
rupay nakledilmeııi adet hükmüne 
girmiştir. 

Aynı zamanda ltalyanan daima şİm· 
dikj hıziyle yolunda de,·am etmesi de 
pek beklenemez. Onun içindir ki 
Franı.anın iç vaziyeti ftah ada dikkat
le takib edilmektedir. Trıbuna gaze
ter.i di) or ki: ''Birçok ıebeblerden do
layı Fransanın tutacağı Jiolun kati o
lncağmı söyliyebiliriz: Eğeı- lngilte· 
re}; cesaretlendirirse hadiseler bir fe· 
likcte doğru ÜraUe gidecektir. Ter· 
&İne olarak Fr nt.a fngilter~nin fiİ~ a
s tine kar§ı koyacııı • bunu bir an 
önce kararlaıtrrmalrdll'. Bu takdirdP
de akalar bambaşk bir cereyan ala
c:ıkbr.". 

Bu 1935 Noel geeeıi, ltal}ada. ve 
rki Afrikada rue~on muhakkak 

k" İym nl kutl nacaktır, fakat aynı 
zamanda pek az ne yle. 

Bu derin endi e1er nmda bilha. •a 
iki adam ZİJi aret edilec ktiır: E la 
memleketinin mu azenesini elind tu· 

hal hal 'ediverecek kadar sade goriı§· 
lü Jç.ği}dir. 

Dcrh l bu t k)jfi de tetkjk mc zu
la.1"1 isine aldı; 

Aca.b bekenin da.r ve kifa. el· 

ai:ır. olduğu erlerde bekeyi mi de· 
ği~tirmek daha doğrudur, yo t An
karada yapıldığı gibi Sovyct do tla.
rm11zdan belediy he bına otobm 
tın alıp İ§letm mi daha faydmlıdll:'? 

İkinci ı tan birinci5f kabm cfif. 
diği ta dird , 

B ymdırlık Bakanh •m& bir t z:ke· 
re tastir ed mvsy §İrlu:ıti il 
meıelenin müz kere•ine b~lamaunı 
rica etme 

A ü takdirde ; 
Beledi. eler banka i. I bir otobÜ•· 

ler istikrazı müzakererine ba§lz.ma , 
Bunun için de, iki ~ıktan irini 

durüdirn.% tetki , t tkik için omİ'-'· 

yonlar te!kil, seyahatJer tertib ebn k. 
müzakereler ) apm le, kararlar 'er· 
mek la:mndır. 

fş hiç de ga:ı:etelerde ) azıldı· ı ı· 

bi basit değildir. 

Bütün bu mCM!l ler fsu.nbulda 
1936 yılının ilk ayında. orıuışuEuyor. 

Bu tarihte bütün deniz.a~m memie
ketlerd , ve b lkanla.ra adar bütün 
Avrupa memleketlerinde. tra.ın ay
lara binmek, inmek, wkakla.rdı..n eç
mek, yalnrz b lediye!cı-in değil, on 
) a§ında ilk okul çocuklarının. bildiği 
~e herhangi yabancı bir § birde tek 
başına tatbik edebile-ceği bir fe dir. 

Birçok teYI rde; yalnır. bü· 
)Ük ~eyrerde, geri kalı ımı:zm z:e-
retleri vardır. Fakat 1 z hiS!:edil 
eliği zamanda bir §ehirde bu &dar 
basit i~lerin dtthırJ yapılam.aım§ ve 
na.ul yaprlac~ğm& bir tfurfü &luU er
din1ememi~ obmısı; btı, ıııtri Rl:E.ı ·~ 
obmıdan ço baı a, l emer. hemen t~· 
hrablı bi'll" ydiı:'. 

t Halil ATAY 

zc aıd ı~ 

tan Roma hükümetinın ~efi, ikinci&ı 

de, ı.üratli bir ilerleyişi Romaya bü
yük bir ferahlık "erecek olan Mar · 
al Badogliyo. 

Muharnr, bundan sonra harbın do 
ğurduğu guçlükleri anlatmakta ve ge 
lecek ma1'tta yağmurlar mevsiminin 
baflıyacağını söylemektedir. Cenub 
ta Graz.iyani ilcrli;>emiyor, şimalde 

de Badogliyo aynı va.r.i;>ettedir: He· 
men üç aydanberi İtalJ•an ordusu ye 

rinde sa:ymaktadı1'. 

INGILIZLER NE YAPACAKLAR? 

La libcrte gaz.etesi J·az.ıyor: 
Bize gore İngiltere oldukça müste 

rihtir. Bugünkü hükümet Milletler Ce 
mi~ eti zihniyetine daha ba.ğlı bir hü 
kümetle deği§mİş olsa bfübütiin müs 
terih o)acaktır. 

İngiltere hükümcti Akdeniz kıyı 
larındaki de., Jetlerin fikirlerini nnla
mnk için Kahire, Atina, Ankara \'e 
Madrid'de sundajlar yapıyor. Aldığı 
cevabla.r ne)erdir? Mısırlılar muvafık 
cevab vermek için f ngiltereyle müu 
'i tartlar altında bir ittifak yapmayı 
öne ı.ürüyorlar. Fakat Mısrrın ehemi· 
yetli toprakları İngiliz işgali altında 

olduğuna göre bu pek na.zari bir mü. 
nak~dı:r. fngilterenin kendisine hu 
sur.iyle Ciridi 'e 1a\ arin limanını de· 
niz.: üs Ü olarak kutlanmak teklifinde 
bulunduğu Yunani&tan, elimizdeki 
malUnıata. göre bunu reddetmemiştir. 

Zecri tedbirleri tatbik hususunda· 
ki hararetiyle kendini göstermi~ olan 
Türkiye, böyle bir ;ardım karşılı·ın· 
da. Çanakkale)•i tahkim etmek hakkı
nı elde etmeye çalışmaktadır. Mesele 
henüz askıdadır. 

f .spanya) a gelince, lngiliz teklifi
ne muvafık cevah vermemesi pt>k 

muhtemel görünmiyor. 

Şu halde harb makina:unın kuru 
hqu dikkat ""e özenle de' am etmek 
tedir. Bu i~ bittikten sonra mn.kina· 
nın faaliyete geçmesi itten bile olmı· 
yacaktn-. Nikbinlerin Üzerinde u~ U· 

dukları yastrk İ§te böyle bir ya.atıktır 
/ngi.ltere harb edecek mi? Ga::.el'e

nirı: fikrince /ngiltere silahlanmakla 
i.ktift: ederek yağmurlar mevsiminin 
gelmeWıi ,. ltalyanın ııereh Alrika 
gerekse A.vrupada yorgun düpne6ini 
kkliyecektir. 

h Git TERE SILA HLANIYOR 

Petrol üz.erine ambargo konulun
cı~a kadar en aşağı 'bir aJ• geç cektir. 
Bu andan itibaren, Jtalya)'a, harb C· 

d bilm k için ancak şubat ayı ile 
martın 3ıarm kalacaktır. Ondan son
ra: lıar& bitecektir. Jurnal gautesin· 
tle Scint . Brice bu hu usta di)or ki: 

Milletlerarası lesa.nüd iki türlü ta· 
sarlanabilir: Biri kendi gayretini ha
fifletmek için başkalarının yardımın· 
dan faydalanmak; Öteki de fa} dalı 

'l:C kabilse birinci planda bir rol oyna· 
mak icin kendi gayretini kuvvetlen· 
dirmek. 

İngiliz hül<Ümet damları, dış po· 
litikalarını teksif etmek i tedikleri sı
rada bu ikinci zihni) etten mülhem ol· 
maktadırlar. Bu noktadan B. Eden'in 
tayiniyle yeni a .. keri programın mec
lise sunulması arasrnda manalı bir yn 
kmlık 'ardır. 

Bununla beraber lngiltere harb e 

deme:. 
Herhalde bu bir ba~langıçtır. lngi· 

liz. ordusunun biıyük zafı asker mik
darınm az.lığı 'e kaynaklarının kuru· 
masıdır. Bugün ~ö~·le bir tezadh man· 
zarayıı. şahid olu) oruz: fki milyon İ§· 
ı1iz.i besliyen bü~l\ik bir hükümct geniş 
ölçüde tahı;i atlı bir ordu için asker 
bulamıyor. Stçicilerin müdahale ist . 
mek hususundaki ga~7etleri bu saha
da kendini henüz hi~ettirmiyor. 

PARIS NE YAPABILlR? 

Lö Popüler ga~etesinde fransı:r. sos· 
)ali derinin eli B. Blum dünya va:r.i
:>etini Paris'in kurtarabileceğini sÖy· 
liyor: 

"Harb tehdidi hM asrnı" bir jest 
"eya bir kelime le dağıtabilecek olan 
nncak Pari 'lir. Eğev Fransa, bugün 
lngilterenin olduğu grbi, Musolini'nin 
~ntajı onunde gerilememeye azmet· 
mi olsa! dr, A \TUpıı.. harbrnm çıkma
ıı - hele bu hab ; me$elesinden dola
yı · imkan&n h le gelirdi. 

Paris, f aliy etini Londra ve Cenev
re ile birle~hrere biz.im kendi emni · 
) etimizi tem n eden ''koli ktif em
niyet" i ııığlıım bir temel Üzerine ku 
rabilir. 

Fakat lngilterede •aprlmı§ olan 
temizHğe rağmen B. Pi)·er Laval, iki 
taraflı o~ununu O)"n&makta de,,•am 
eder~, :ucrı tedbirleri ve hususııiyle 

petrol ambargo!unu gömmeye ka.lkr
§ırsa, paktın tam -ı·e § rdli bir auret
t~ ta tbikfoe mır.ni oluna, o zaman bü
yük bir rsntı olacaktır. lngiltere 
Avrupa. "ya tine ka.rıpnaktan vaz 
geçecek, Sir Samud Hor 8. Eden'e 
galebe çalacıtk e q ldvin kamoyun 
ayaklanmasını tedtin edebilecektir. 
Ve fngiHerEd 'muk ddes bencillik" 
prensipinin ' kollektif emnis-et" pren· 
vpine gal be çalmuı Franaa.nm 2a

, arına ol ea. ta 

Demek ki he t>E:r franu.ya, yani 
rı·ansız meclt ine, yani franuz cumu· 
ri' etc;ilerine hı; ğhdır. ______ ,....., .... ____ _ 
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Amerikanın yeniden Amerika olması lazımdır .. 
Aımcnha eski cumur reisi Herbut 

Hut rin öyledikleri: 

Nev York ilkkô.nun 1935 

Herbert Hu~ r, muhalefet pal"ti&i 
ta.Tafmdan Ruzvelte ka.r§ı l eniden 
nrun:zed gösterilecektir. Bu itibarla, 
Birlqik Amerika hükımetlerinin eski 

cumur reisinin Ne York muhabiri
m.İze '<ermi olduğu şağıdaki be~ ana· 
tr, çok alaka uyandmcı bir mahi~ette
dir. 

"- iki ne ilden beridir ki, bir ) ere 
bağlı olmıyan adamların, umuma aid 
mesele ve kaygularr bütün açıklığı~ le 
görüşmeleri hiç bir zaman bu ün-
ü kadar Hızumlu olmanuı;tı. Cum .. r 

rei!i Ru:ı eltin iıklendi w i ağır yükü, 
bdki ben, zam nımızds. yaşt:. ıın h r 
keı.ten daha eyi idra.k edebilirım. 

Onun almı~ old -u bazı tedbirler 
etrafrnda, endisi. le anla.~abiliı:-iz; 

r~, inuın t urri~ E:tİ etrafında' 

• ~ te!ıkl "miz bakımından 

m :zcl r•r-in ,._,,. tc:r;otl -ı;ardrr. Bu, A-

merikanın inaa.n hurTİyet hukuku iste

mi i\e ''Niı"ll Dil,, kolekth•izmi ara
undaki mucadelE açık bir tekilde 
vapılMahdır, 

Şurası da ka. dedilm lidir ki, A· 
merika. liberaliı;m; ne bu: ne de baıka. 
bir partinin inhiu.ım:ıda değildir; de
mokratların olduğuı adar, cumuri· 
l et ilerin taraft&rları da liberalizme 
inanan kimfleler-dir. Şu halde, her iki 
tarafta da re~·lt-.ıinİ lıı.ullannnlar, ye. 
ni kanrlar v rmek mecburiyetin
de k laCAklardır. 

Sizi-er üç 'ı)daırı.beridir ki, §İmdi-
k" po)itikadian tecrüb ler edinebil· 
mek imkan nı bulabildi Bu müna
sebetle, t•n bır mer eziy tçilik ne
tic'e ind , hukı..!ıu lerin kendı idare-
l ('rm 'n naul • za:J f du•titğunü gör
duk. Mt>rkezm propaı;andnıları, ni

zamları, mırlui, ha.tt: tehdidleri
nın "U"I • eç ıi.çec, idnre ,.e k nunla

rın kj ~ek llenm naıd ortadan kal 1 
drr<lı · da a:bid olduk. K ndisine 

' ,.., h r ~ ~rasi urmuş olan 

de poti:ı.min un!-url ı-ını da gordük 
Hususi ticaretle alac~cri~ rekabetine 
giri~cn d ~ let o~yalizminın eleman· 
Jnrı) le d tl\n tık. 

Bugünkü günde, $On dakil ada 
doldurulmı) ıı.cak oluna, tednvi edi
lemiyecek bir enfeasiyona vnrmasr 
zaruri olan manaf ~e borç yapma 
ekonomyıu;ının çok tehlikeli yolun· 
da yürü~ oruz. 

Ba:u Avrupa devletleri aynı yol
larda bizden Önce yürüdüler. Fnkat 
ben gayet $lmİmİ olarak diyorum ki, 
bizim almak i .. tt"diğimiz dersler, bil· 
hassa bu derslar değildir. Çünkü ı, ı 

nun, bugün ) cnid n dirilen, eski nme• 
rikan hurri) et mefküresiylc en ufak 
bir alaka • bile )oktur. 

Rotn~·ı deği;tirmek ıçın henüz 
geç l<almmı değildir. iki nnn m 

leyi ciddi bir §t-kilde araştırmak 

mecburiyetinde) iz. Birincisi, böyle 
devam ettiği takdirde, amerikan mil
letini yaratan bütün hurriyctlcri bo
ğacak olan hukumet kudretinin ge 

nişlemcsi mesel sidir. ikincisi de, 
hükumetin bugunkü günde .ı'd G' 
tedbirlerin mala cihetleri, yani, boy
lc sürüb gidecek olursn. umumı bir 
) ok•· "'uk 'e ş~l.mlağa çıgır açınnsı 
zaruri bir §ekil alacak olan israf, 
borçlar, knmbİ)o "e kr di politika-
ıdır. 

Çok şükür, hemen hemen her taraf. 
ta dünya konjukturü yüksdmcğe 

başlamıştır. Ö) le İse, dünynnın en 
xengin bir memlel.ıeti 1lan Amerika, 
neden en başta. bulunma~or? Kana· 

timcc, bunun e.ebebi ) alnız, ekono
mik durumun e~ ile~meı.ine engel o
lan ''Nüv Dil., tedbirlerinde aramak 
lazımdır. 

''Nü Dil I tecrubelerine cirişme'Tllf 
olan başka. meml keti r, çok daha 
çabuk refaha doğru ü 'müşlerdir. 

çünkü o memleketlerde, ç rhları na
sıl har .. • · ediyor merakiyle Arn('ri
kanın &aatini sökecek derecede bir di 
Jetantizm dalbudalc &a.Wt.unıştır. 

Dilctantiz.mın ~ rdiği neticeleri 
bir kaç rakam a:ı, dınl tmaktadır. Cu
mur reisi bulunduğum ron J ıl içinde 
ynr-lım faglz 1,100,000,000 dolar ol· 
duğu halde, b f&ıl geç n yrl 
4,800,000.000 olmu§lU. Bu durum, ta• 

biati)'le esazh bir tetkike lüzum 
göstermektedir. Her ne kadar resmi 
istatistikler-e ore bu uretle üç bu
çuk milyon insan& iş temin edilmi 
bulunul' orsın d , bugün hnla Ameri
kada onı milyon i~ır<·z vardır. Bütün 
bunlara rağment Birle ik Amerika 
hükumetlerinin bordarını sekiz bu

çuk mily )1ükulten bugünkü ida
renin, bu hıuuda. beaab vermesi li.-
21mdır. 

Bir ç.ok balaTda k ndini his5et• 
tiren bu nkü kotu idareden her 

~eyden öne: ~un1an /&pmar.ı isten
meljdir: 1 - Hükumetin iş çıkru

maktan :z:gE.-çmesi; milli ihtil'açla
ra lüzumu olanlardan başka, artık 

hiç bir resmi Y2P yapılmamalı pro
je tatbik edilm mela 2 - Ayrı al rı 

her hükUmet ve cemaatin, hususi~ 
hu~usi yardım müeı;s~derinin işi olan 
tekmil so y 1 y dun \ekilleri ı.ı r 
ken vazi)•ctten çı eırnL-nah. 3 - ... ı 

...finkü sigteme hakim ol nlft'Tın önü
.. O:zdeki ıeçimltti bteleştirmemc

leri için, bütun bu ı lahatan d rhal 
tatbiki. 4 - Kaminyonun u.tikrarıt 
hükuır · :.. ptığı liızumiuz mu
rafların durd11ı'tllma: ı ' bilhassa 
devlet hüdce inin tcıvzıni.. 

Amer:ka .. - ) cnıden Am rıka ol• 
ması için, bu ek t ı tek l erıne etİ· 

rirmelidir. 

ı:&vu Viner Jurntııldan 

1 IÖb~ <e z~ r r 
Cün: [-ıc~arı.erun adr: 

Çar§ambe Ege Ec~ane i 
Perşemhl' Sebat · Yeni~hir 

«:zan el eri 

Cuma hıt ... n ul eczanesi 

Cumarte · ~er " 
Pazar ıten:ı n 

?azarte11 An ıa 

Sah Hail! il 

1.1.1936 taribind r.ı itib .. ren iki ay 
muddetle, ~t:ırimi:ı: cc:ı:aneleri yukar
daki ced,•ele gön: ırw tçi kalacak· 
tardır. 



1 ~ ANUN 1~~ SALI 

TAY Y .. 4. RE 
VERGi Si 
( BCJfı 1. inci say/atla) 

eclerek meaelenin \a vzibini rica· 
.._ittir. Maliye Vekili bu hu.us
ta tlemittir ki: 

.. _Tayyare •erpi kanunu a
lilııtir. V ersi tah.Jdmlmn ulı ~ 
n.•en k•ilecektir. Diter taraftan 
..... aç ftl'lisi lwnmu mucibin
ce '"8 •erıi ele ulmdan kesilmek 
icab etmektedir. Buna nazaran 
elki •ersiler aynı tekilde kate
ddmelde beraber aynca tahakkuk 
uzeruıden yuzde iki tayyare ver
aiaı ele kesilecektir. 

Enela tayyare versiai çıktık 
tan IOara ust tarafm.. bzanıç 
-..zene ve buhran ftl"ailerinin 
lr.eailece,ine dair olan haberler 
79 ..... " (A. A.) 

\ı.Ol.ır Esirgeme Kurumu
na veritte bulunattı~r... 

Kuruma 'Geıııal 

7" 11.utf C..ıreti Okulundan 
123Parça .... 

~ pazarı 9'1 Kimil • 
....... •parça ewa, 

Dit Taltibi S.yan $.diye 23 parça .... 
7 lllaa ı afla eviaclea 16 parça 

.-..:1te·'tS metn y.-li be~ 
--.......uza veritte bulunnnqlarU: 

Sayan Bayan ve Baylara bu ~ 
leriadea otürü Genel Merkez ..... 
~-ar. 

ULUS 

Algan Barlc e Nazırı 
Şehrimize geldi ve dostça karfılandı- Dün gece Ankara 

Palastaki ziyafette samimi nutuklar verildi 
(Bafc 1. inci atqfaJa) 

ni Dq itleri bekam Teftik RiiftüA· 
ru ile huausi ...rette yemiflerdir • 

Aıatiirlc miaa/irimül kabul etti. 

C-w batkan• Atatürk. cliia ... ı 
17 de afıaa Haric:Q. V e:airini kabul 
etmiftir. Bu ziyaret ......... Harici
ye ..mli B. T.wfilı Ruttü Araa, af
- .... ..açüi Sultan Ahmed Han 
,,. Tirlôyenin Kibil büyük ~ai B 
Memduh Şevket hazır bulumnutlarchr. 
Bu ziyaret iki ... t kadar Miı mlttür. 

D1t bakanımıan 3İ~ levi 

« - Sa1m arluulafllll Vezir Hazret· 
leri, 

Doat ve kardet Afıaniatanın aziz 
Hariciye Vuırini yurekten gelen aevgİ· 
lerle ıelimlanm Ziyaretinizi haber aldı
gnnız zamandan beri beraber geçirece • 
ğimiz bu guzel ıünleri aabıraızbkla bele 
layorduk. Kardeı kollannı ıize açmı' o 
•an Jark0 ye0ye hot geldiniz. 

Tiirk • afgan munuebetlerini her 
and iımız fıraatb ruhumuz iyi duy • 
plarla dolar. Afgan iti bizi ayniyle türk 
iti ga"W alikaclar eder, Üpn menfaatle
rini düşijnürken kenclimizi ~Ü ün·· r Wi 
heyecanli, diıdmtii', ~~~ 

· lıte .... aktam da yüksek pbaİJ•tİPİ· 
ze hitab ederken. aym karclet •vıauıü 
ve heycanmı hiıaediyorum. Kemaliat 
Türkiye ulu aavqınm .......ıar harici ille 
temaıma Afpniatanla yapb. Aruuluaal 
Wr belpnin illr. imaunu türk • afpn 
andlapm11111n albna koydu. Ti o sün • 
clenberi aramızdaki kardetlik baiları 
......, artan bir lnaTYet ve aamimiyet 
gÖa~ • ~ ülküsü, berat ül 
lrii9' daima yükHfti llİdlsi içiııa birle • 
ten en.üniz it• zaman t..ib kalacak 
&Pi ... si ile çarpan y6NlderiQ)İz haya 
hll her ııafhasmda bin°Wrine açık iMi~ • 
nacaktır 

Vezir Hazretleri, 

BinDirine karp IOGMIZ merbutiyet 
duyaa Türkiye ve Afıaa.iatan doja
cla bu-atı temin etme için 80ll saman
larda 7eei sayretl. ıöaterdiler. Bu
Jiik komtularmdan lraala münue· 
betlerini puriiuüz ıola IObll Afsa· 
;üataa ................... ıü•eabk 
......... katılclı. Kardetimi• ...... 
7'ik • •tJ1mıq lrama da aiziale oldu-

ia JW~vek~ıq ........ .......... .. 
maaı üzerine pek isabetli bir aurettıe 
intiative'ini aldıiı bu ~iaak ile dort 

cloet dmet ... .-da - siHI Weale 
.... Jmn.tli ltir .. Wrliii ........ . 

Söaiaıiia ---- ........ Has
retleri ve Harici,. Baka., Hazretle-

.. ıi•eaç ............ iki ...... iN 
1...a Tirkiye •• Afsuüataa .......... . 
.. adaktin .... ,.._tta deh1iai ... 
termit d....a.tl..tir. Dota ...,..._ IJu 
..... .., lmvfttl• jİriJ'Gl°U• 

Afgahiawa harici aiyuetiacle bü
tün memleketlerle •• bilbHM kom· 
tulari7le kaqılddı bir itim•cla _..... 
mt en i,.i maaa..bederi telİa etmete 
munffak olcla. Apa a,..Mli km4li • 
sine ilk gÜDl.-.leaberi tiar ... ; .... , 
olaa Tirldye ile _,.._. Wr ıoriit H 

~ birllii clüa kwllbnat olu· 
yor ki, dop barlfl içia bu da en ..... 

lı - zaman teıkil eder. 
Afıaniıtanm yükaelit 1olundaki 

meaaiaini yakmdan takip ecli1or, at
tıgmız her adımı ae.uaçle, ıarurla 
aeyrediyoruz. Kaclehllai b1a yüluelİf 
l.areketinin bapnda Wanaa Afga· 
niıtanm kudretli Paclita)u Moham 
mecl Zahir Han Hun~ .-efi. 
ne kalcbnr, Zatı o..ietleriaia amat 
ve m1naffaki7etine, brdet ..m.tiD 
sealiiiae. tiril - afs-~ 
erdemli atüine ~" 

Ba .öyle.elen ..... .,_ Harici-
,.. Veziri Serdar F.,. Mı•• med 
Haa af'&la kalkarak qailclald hita
beyi iracl etmlftir: 

Sayın nıiMıfirjmüİn ceftl6I 
.. _ S.718 ............. aym Harici· 

ye bakanı Hauetlei, 

Ben bilmem. - dirlı kanhtlerimi· 
zin doıtlu •e ... su.m;ze hansi bir 
dille cevab •ereyım ft tetekkiir ede
yim. 

Dotrudur ki türk •• af ıaa millet· 
leri Aayada çok zam•nlarclaaberi dost 
•• iki öz karclet .. f lirl• .. biribi

rini candan ...wl•· 
Biz afpaidd TWki7enin il.t• 

~ni ve aaadetillİ tıpla ır..di t•ak· 
'ldYi .... ~ 

Kamll Tibti~ A•tiıitdta Wa· 
yük önderlili ....... ..,... .. 
ıstı"lıW,........... IOlll'll lıili .... lal • 
Jetin kaaaadttr ,..... _...., ,. ... 
DiZ tiirlderia ıefecek DelilJm ~ .. 
tarih mi1ali deill. Wld battm Asya 
milletleri için parlak bir örnek ohlp 

kalacaktır. 

S..J'ID Bakan, ci1aaa Mllh a,....tiaia 
taım,... IÇİll •• dilinia ... eliDizle 
w.ıa~ekte olaaJTi!d~~·~~
yeti ~ ~ o kadar de-
lerli ve h6tün milletler için fayclaJı 
Wr aiyuettir ki lteD onun tarif .,,. ta•· 
lifinden acizim. 

Sizi• ,.uldek iıtek •• ..-lleriniz 
doat ve kOIDfUlllU :Olan diier tle•lel
Jerce de .. .,....,iyede kabul olun-

maktadır. 
Bu dört d .. let araapıdaki ademi 

tecavüz ahidD&ID9• me•lesi fÜphe
aizdir ki cihan luUl •• selametine hi· 
yiik bir ;rardaia olacaktır. 

Cihanda IUlla iltiyenler bizi daima 
kendn-iae 1arctaDc• bmacaldarcla. 

.. dört ....... kenefi aralarında 
.. her biri badileriyle kQlafU .._ 
letler _...... ._... -'h •e emni
yet &m11ı.n of.c.ıılard ... 

ri, üia ve iN cloet ... brdet .W. 
tin .t&:inı Ye büyükleri karfgmcla 
79Diclen tefekkür .. minnetlerimi be
yan ederek türk milletine iatiklal ft 
aaadet veren Atatürk aatbfma ka
dehimi lraldln)'Ol"lllll. • 

A rab milli hareketi Kittik(e 
••nlfliyor. Ha• • (A.A.) - Anıp milli ... ,..... ............ .-. .......... 

" daima daha müfrit Wr tekil almakta .... 
Gene Wiyik halk kütlelerinin iftiralı 

ettiii ltirçok aumaYitf• ,.,.-.. n Mı· 
.... Sariye .. Şeria ........ iaclw 
kutlama telsraRan aelmittir. 

N11talduda • elaeaıi,..dl fe7İn iaai· 
liz dlpnaalıia .. iqilialere ...... ..... 
dele oldalta .. ,... ...... ildacl ..... . 
-. .... li .......... 

lldaflleriıı dw-wmuı 
Paria, 8 (A.A.) - Uatafileria ....... 

muma S tubatta Eluanpronu da Ron
cleputmuu mahkemesinde de.un edi
lecektir. 

Acaba auikaat mı1 
M•ulya. 6 (A.A.) - Uatqi ela· 

YUUUD tahkikatma J'&pmlf olan İatQ.. 
tak hakimi B. Düükup s.. Pol'e bll' 
otomobal çarparak •in' lm'ettıe pnr 
lamqtır. Ancak ha7atmm tehlikede 
oldafa aanrhnamalrtau. 

Polonyada bir ıahuıaj luidbeai. 
v ......... (A.A.) - Dotu GalİÇ78-

aıadaki S..tiala•da Üf ,_. teWoa tel
leri bailmittir. Buaua üerine ...... 

~-- .W.. O. U N UknaJa ~ 
....... t illi .... ··-'-........... Wri ..... eclr1ndp 

.41numyada laf onlunlon. 
Ber1in,8(A.A.)- 1.-.000 ... rur...., ............ huMa ........ 

J'etimlM .. kıt :ranhm leflül'tma ia
ne .....Utlerdir. 

Almanya'ya gönderilen 

Geçen ay içinde yeni açılan 
KWıence yola ile Almanta'Ja alD
derilen elmanın 10 ton oldaiu te. 
bit edilmiıt;,, 

İSTANBUL RADYOSU 
18-
19-
19.15 
20 

Mabtelif plaklar 
Haherler. 
Vobl muaikiai plfdr 
Viyolonael eolo. piyano 
refabtile. 

20.30 Stüdyo cu ve tanao •
keatra puplan 

21 35 Son haberler 
Saat 22 elen eonra Anadoha A· 

jansmm pseteI.. mahaua baTaclia 
Ml'\'İaİ v.,riJecelrtir. 

un runuını: Tefrika: 80 göslükleri kaç sefer aramııtır! Şimdı SlıZC 
odamı "sterecegim. Eger iyı bir halde d~ 

kıvnm kamı1ı bır çıplak kadındı ki elleri 
ıleri dogru uzanmış, koşuyor gibi idı. Terez 
bu heykelde kahbe ve acayip bir hal bulu
Yordu. Onun ne yapmakta oldugunu aordu. iZi Za lba 

gitse intizamau:bgıma saygı göatermesim 
• ôgrettigim Madam Fuzellıye'nın kusuruna 

• ba.lanuamıa. 

Pencerelerdeki perdeler ındirilmitU. Jak 
bwılan kaldırmadı. Bir saat sonra. cmJanll 
Jmmw eteklerini kaldıran Terez oldu. lçe
nye ~ edeD ıpk gözlerini kamqtll'IP 
daiunk aaç1armm ıçine yayıldı. Bjr CDdaJn 
·~ ~ abanos çerçevesi ıçinde bil· 
lamlt dUran bir V enedik aynası buldu. Kea· 
clisme bakmak için ayaklannm ucuna baslP 
kalkarkerı: 

- Bu göl eye benzi en ıızaklardaki ka
dm ha.pli ben mlyım? Bunda endilenıai 
ı&rmtif J>lan kadınlar e tqekkur etmemı 
Olmak gerektir. 

DçUk maaanm iiızerinden firkct.eleriai 
abrken. o Yakte kadar ıörmemiı olduğu kO 
çflk .. ..._ be.ykel gözüne İlİftİ. .8u, fla· 
man sevkiae ga~ y~ pdi. Wr .itaJJ• 
.e,en ıdi: kıeahralrk, ~ ve ~ 

- Bal katedrah üzerinde Madam Mon
danite ne yapıyorsa o da mu yapsyar. 

Fakat Bal'a gitmq ola T~ ildim 
Monc:hm•te'nin kim ~ ~ 
~iiçük tunç heykeli tekrar tetldlıt etti, gene 
bir feY anlamıyarak B«du: 

- Demek ki ba pek milDuebetaiz bir 
teY? Bir kilıae kap1S1Dda yapalan bir şeyin 
burada soylemlmesınde ne gilH bir mahzur 
olab br? 

Birdenbire bir ka gıya kapıldı: 
- Aman allahım, llölyö e Madam Fu

ellı e hakkımda kim bilir ne düfünecek
lerdir? 

Saora. du arda, Döprtr'm yapnq oldu-
ğu eilendirici Ye • .. bir gmc - ...... 
Jini ,_.._ ... ~ ..... 

- da Mi .,. .... 
- .... ? .. D&nur sokağmda .... 

• • 
urızm u n 

Projeyi tetkik etti 
Bakaabluar .,... turamı komiaroaa 

dan Tiirkorıa te teplMmqm Komie
yoada Bekenl.W.. De.Jet DmıiryoQan 
•• Buna beledi,aa deleılel'i laUR' ..... 
.............- lzmr fııelediyea .... Wr ........ ....,... .......... ..... 
:rola pkblı ............ br. 

TiiıllıDfil. ._... W-- ........ 
.-. ... it İçİla - ..... ~ ... 
....... ÖiıııCI•- ............ Miull.,q 
t.ia bu proJe lwillde ıcrw teklii .a 
mifae de BaknlrW. el........_ M.: 
Dlan, proJe iizerWe clUJUDCllll ...... 
siirmeii ~ ...... pwt .. 

•• çok pmil haH-1-. ibtnıa ..... ._.,etli pro,_m komiıyondlt on11 • 
JMIM51a1~ 

S.- .P.. proje Ekonoma 8ab 
.................. dotrs ....... 

luı•hta --··-- .. toplaatada. .... 
.._ ftl111De ..... elaa la•wlnn .. .... .... ......................... .,. 
de ........ ..slip lıraW ..... .... 
ma• hn 1 )'IHB am 3 llQet' 0 1 
tetldk ....... e4Hp • -. ... 
tazim ............. •ıhh ,. 
la nrilecektir a. npana Wr tlefa .... 
alı 1 --~ .... 

Halkevinde Koro 
........ ,. ...... tetWI ...... 

............... •••• k ... .,... 

...-ı.-.. .... .. ..,..... .... aiaöl'••··-..... ı .......... 

........... l'lca ...... v .. itleri ... 
OD ileti- lmclnr aincektir. Koro,. qd. 
nk etmek....,. .. ....,.e --..... 
aikiDemetPI..__, ............. 
............ .........._luırdetea rııt ... 

AkMI ... ,,. 1 1 ... tniaptfirllll ... 
8llD tillı ..... ' • ''; .......... 
,_... lıir ...,_ .. ıalhelı:(ir ~ ....... ........... . 



SAYIFA 6 

DOST ve KARDEŞ 
• 

AFGANISTP. .. 
.... 

As!ı<ını.ıı i ·vic;resi karde~ A fganist·a -
11ı11 coğrafya vaziyeti.. t.a.rilıi ve ileı· -
[enıe yolı.ındaki çalışıuular111a kısa 

bir hak.ış 

Afgan haua kutıuetlerine mensrrp subay ve pılotlar 

COGRAFYA VAZiYETi 

Yakın zamanlara kadar dünyanın 
en az tanınan yerlerinden biri olan 
Afganistan, etrafı yükısek dağlarla 

çevrilmiı, içerisi çok arızah bir mem· 
leekttir. lran'ı, Hindiıtanı, Türkiıtanı 
ve Çin'i ayıran bu yüksek dağların aı· 

nırı içinde zengin ovalar, iyi ekilm.i' 
vadilerle dolu çok güzel bir yurdun 
aklı olduiunun kimse farkında olma• 
mıftr. Çünkü hürriyete ve serbeıtiye 
vatanları kıufar ba~lı olan afıanhlar 

ı:ib.et yurdlarını kıskanırcasına ketn 

Afgaııistan Harbiye Naz;ın Serdar· 
1\-t~ 11.fohmud Han 

:özlerden aaKl».mıtlar ve yabancıla
rın hududlarından içeri girmeJerin~ 

razı olmamışlardı. 

Hakikaten, Afganiat•n• Asyanın 

laviçreai adını verenler hiç aldanma· 
mıtlardır. Bura11 hem tabiat güzelliği 
hem de biribirine benzemiyen köıele· 
rinin iklim farkları sayesinde yetiten 
çqidli mahsul bolluğu ile lıviçreye 
pek benzer. Afganistan senede iki 
m;\hıul veren yeşil ovaları, elma, ,ef-

tali, kaysı, incir, linıon, portakal gıbi 
ayrı ve biribirine aykırı iklimlerin ma• 
h meyvaların yetittiği bol bahçeleri. 
bağlarla kaplı yamaçları, geni§ yay· 
lalarında otlayan koyun ve sığır sürit
leriyle göz ahcı bir güzellik ve ,.öz 
doyurucu bir bolluk yurdudur. 

Burada toplu ve kalabalık merke.1.· 
ler pek azdır. Şehirler daha zİyack 

vadiler boyuncia aörülür. Çiftlikler 
toplu bir halde ve kaleler, yük&ek du· 
varlar arkasında $iper almıt vaziyet· 
tedirler. Amuderya, Kabil, Hilnent, 
Heri Rud gibi büyük nehirler feyiz ve 
bereket dağıtarak genif vadilerden 
•eçerler. Bu nehirlerden sulama i!i 
için edilen istifade yolları oldukça 
muntazamdır. 

Memleketin en alçak yeri bile de· 
niz seviyesinden bin metrededir. Dai· 
lak yerlerde 1500 • 2500 metreyi bu· 
lur. Yazı sıcak kışı serttir. Böyle ol
makla beraber memleketin ayrı ayrı 
yerlerinde mevıimleı·in değişik farkları 
göze çarpar. earb ve cenub tarafları 

kum ve çakıl tatları ile kapalı çöller te§· 
kil ederler. Cenubun bu çıplaklık ve ço· 
raklıiına karşı şimalin bereketi v" 

güzelliği eşsizdir. 

TiCARETi: 

Afganiıtanın mühim tehirleri 121 
bin nüfuslu Herat, 60 bin nüfuslu 
Kandahar, 46 bin nüfuslu Mezarı Şf'• 

rif'tir. Hükümet merkezi Kabil'in tOO 
bin nüfusu vardır. Bütün Afganistan· 
da umumi nüfus 11 milyon tahmin e· 
dilmektedir. Afganistanda daha he· 
nüz mühim demiryolları yoktur. Yal· 
nız Kabil ile 5 mil uzakta Darülaman 
arasında küçük bir hat vardır. Mem· 
leketle taııma itleri otomobiller, de· 
veler, Y abu denilen yerli beygirler Vf! 

kervanlarla temin edilir. Af ganista· 
nın ticareti en ziyade komşusu Hincfü· 
tanladır. Hindistandan pamuklu kıı · 

ıı<i.bilde yeni Ertd.rof.i catlduı 

ULU~ 

Algı111istanı" genç ICrralı Maieste! 

Mr>lıammed Zahir Hcın 

Merhum Kual Nadir Han 

m~ılar, mam\ll eşya, çay, teker, deri, 
Sovyet Ruıya'dan pamuk alır. ihraç 
ettiii §eylerin bathcaları da meyva, 
yün, odun~ kitim, İpek, tütün v~ ııj'IT
drr. 

HALK VE Oll 

Afganiııtanın biribirin~ benzıyen 

köıeleri gibi halkı da değiıik mente· 
lerden gelme ayrılıklar gösterir. Bu 
bakımdan da bu memleket gene (ş. 

viçreye benzemektedir. Alp dağları· 

nın çevrelediği lııviçı-ede cermen ve 
latinler nasıl biribirlerine karı§arak 

bir İsviçreli ruhu meydana getirmiş· · 
lerM! burada türk, mogol, hind, f ran 
kabileleri toplu bir afganlılık yarat· 
mıtludrr. Afganistan halkının men~ 
ayrılıkları yüzünden burada çeşidli 

diller konutulur. En çok konuşulan 
joşto dilidir. Re!lmİ afgan dili farsça
dır. 

AFGANISTANIN TARiH( 

Bugünkü Afıanistan erkinlik 
tarihi o kadar yeni değilse de Afgan 
topraklarının tarihi çok eskiden baı· 
lar. Büyük lskenderden Cengize, Ba
bir'den Nadir Şaha kadar Hindin göz 
kamaıthrıcı güzelliklerine kavu~mak 
iatiyen cihangirler Hind ovalarına 

hep Afgan ~opraklarından geçerek 
indiler. Türk medeniyeti bu yoldan 
Hindis~ana aktı. Müslümanlık bura· 

dan nasıl Hindistana yol bulduysa 1 
zerdÜ§t dini de bu topraklarda doğdu 
ve Buda yunan efsaneleriyle burnda 
çarpıftı. Afgan topraklarında türkle· 
rin kurdukları büyük hükümetlerde 
kendllerini tarihe burada mal~tmiş

lerdir. Akhunlar, Tukyo Türkler.i bu 
topraklarda hakim devletler kurdu. 
lar. Türk medeniyeti tarihinin par· 
lak bir devrini teşkil eden Cazneli
ler 2amanmda Cazne büyük biı· irfan 
merkezi idi. Şarkın her tarafındarı 

tahsil için buraya gelinirdi . 

GazneJilerden sonra Harzemşah-

lar, Çagataylar Kuihanlar, Timu•· o
ğullarmdan Babür hep buralarda yer
le§tiler ve Afgan topraklArının tarihi 
böylece l 747 ye k a dar devam e tti. 

AFGAN DEVLETlNlN TEEMLl 

174 7 de Afr:an topraktuına h n 
kim olan lı·an hükiimdaı·ı Nadir Şah 
ötdiirüldü. Nadfr !ahm ordusunda. 
hi:amet edeR Ahmed Han admda D1ıu-
rani'lerden bir askeı· vardı. Bu asket' 
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vaziyeti har~ke le gcçmeğe u.n; uıı go· 

r et'ek 'e llİ ger kabile ı eiıılerİnın de 
yardımın ı al ıu11k bugünkü Afı;anİ:s l a ıı 

ltu Allıımın l emetlerini kıırdıu Kan· 
dahar'ı ilk Afgan devletltun meı•kt·zi 

yaph. Kendinı ele (Ahmet .Sahı C>ur

r~n) 3ctıyt,. Atgım emiri ilan etti . tik 
.Jefa At t .. n topraklarındııı, erkin olArak 

Afganlılar, bu serserinin kıra Il ı-;•· 
nı e lbe tte k~bul eclt" ınez.leı·cli. Am n 
ult11.h Han 'ın y .. nırul A erkinlik ug ru n· 
da çıkrnı~ olan Afc.ı. n l>ü)'likleri f. 
gan ıahtına Na du H11nı çag ırdıliılr. 

Nadır Hanıı kaıı de, i Şah Veli HBn 

oı·dusiyle Kabile rırerck Seçe Sakayı 

, .e aveneainı c İr aldı. Beç e Saka id .1m 

. .fgamstanın Ct"lala'bacl ordu tından bir piyac/e kıl<ı:tı 

temeli atılan Afgan devletini resmen i\k 1 
tanıya da Türkiye oldu ( 1750) 

ERKlNLlK SAV AŞLAR! 

Afganiıtanın 174 7 de baılıyan ta

rihinin bugüne kadar olan safhası çok 
çetin erkinlik savaşları içinde geçmiş
tir. Hindistan yolu üzerinde bulunma 
11, topraklarının bereketi bu gÜJ:e1 

yurd üzerinde birçok ftıyasaların ve 
birçok rakib nüfuzların çaı-pıfmatarı· 

nı icab ettirdi. Afgan toprakları za~ 

man zaman istilaya uğradı. Fakat Af· 
aanhların erkinlik atkları ile yaptık

ları hamleler yabancı kuvvetlerin bas.
kınlarından baskın çıktı. Nihayet 
1919 da Afgan kıralı olan Amanullah 
han 1921 de Ki.bil muahedesiyle Af
gan erkinliğini tanıttı. 

Amanullah Han Afganistanıt bu 
suretle tam bir erkinlik temin ettik 
ten sonra memleketin medeniyet ve 
terakki yolunda ilerlemesi için çalış· 
manın zamanı geldiğini düıündü. Et· 
rafına bu yolda çalı~acak arkadaşla
rını topladı ve çalıımağa baıladı, 

memlekete birçok yenilikler &Oktu. 
1928 de kıraııçe ile birlikte Avrupa 
seyahatine çıktı. Avrupa hükümet 
merkezlerinden birçoğuna uğradı. Bu 
arada Ankaraya da geleı·ek Cumnı 

Reisimiz tatürk'le de görüştü. Af· 

ganistana döndükten sonra yenilik 
sahasında birçok teşebbüslere giri~ti 
Carb a~etlerini, uarb kıyafetlerini 

memlekete sokmak i•tedi. Fakat u
min ve muhitin bu değişiklikleri ka · 
bul için daha tam hazırlanmamaıı yÜ7.Ün· 
den alınan eksik tedbirler Afganistan 
da bazı kabileler arasında iıyan ha· 
reketleri uyandırdı . Amanullah Hım 

tacını kardcıi İnayetullah Hana br· 
raktı . fakat bu kargaşalık arasıncl;ı 

Beçe Saka adında bir kaytak baıına 
topladığı bir takım serserilerle Kabi
li ele geçirmiş ve kendini ( Habibul
lah Han) adıyla afgan krRh ilan etmişti . 

edildi. Afgan, yeni kıralı Nadir H n

ın <{Üzel idaresi altında yeniliğe "' 
terakkiye doğru yürümekte iken. Kı

rat öldürüldü. Bu hadise dahr. unutul
mamıştır. 

Bu ölümden sonı·a Nadir hauın uı!

lu majeşte Mehmed Zahiı· ifan Af
gan tahtına geçti. 

Yeni kıral, 1915 yılınd" dognıu!', 

ilk tahsilini Kabilde, Habibiye mekte
binde yapmıı. 1925 de o ..:aman Af
ganıStanın Paris elçisi olan bıJ.bHı a. 
Fransa:va giderek or•da tıııh ı:if~ d., . 

--

Afgani:ıla11 Buşv~k;li t::ksellfıı ~ ':JercJ '°' 
.\folumınıetl llo1;tim llmı 

vam etmi~. baba uun uıc• ıılckete du1'

mesinden sonra Kl\bilde a skeri tal··•. 
lini yapmış. Afgan harbiye vezare 
tinde eheıniyetli bir va:life alnnıı t.ı . 

Gene yaşında fr:a n tahtına r;e
çen Majeste ·M~hmed Zahiı· Han'ın vıt 

kendieine yardım ede: ıı aydın de\ifet 
adamlıll'mm çah!fmalat· ı ile kardet 
Afganistan yükselme ve ilerleme 
yolunda r,-Ö7" r.arpncPI< ltayrrlı a,; m
hu-la ~·üri.imr.ft lf'dır 

Kôbiltle Boızari Şalti ene/nesi 
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u 
c.:t 1 kr ı H :>U'l\ rsinc: aıd Antalya ıslielt.ısınde rıh

ka n Un f brikaı,ının uç. yıllı:1<. \ı.ira~ı 4-12-935 tari· 
t 36 • r hıne rastln an çarşamb aciıni saat 1 ~ «e ka-

l · an arma ge e 1 

'komutanlığı Ankara 
•l;ır kapal .. ı-m ya konulmıı:;.tur . 

.tiu iabr'ka günde yırmi il§. otuz ton bugd2.y ugütiır tTnu Ame
Tlk,ın un ar nc-.c, t t ndedir ı~ahrikanrn lı'r ı;ılhk ıtiracı (15.000) li. 
ı a<lır 

(Fcıbrık<inın oa~ dcgmnencıs1 ılt ıld dtğirmencmin avlıklan 
1 d.ırd Hu sivt: ce \ erılt c ktır). 
~~~ddc 

. ? - Kıra a t rın "'~rtn.ur.e:,ı Izmır, İstanbul, Ankara, Adana 
•r~l~yctlt:rınc gonderi n.İştır. İstekliler bu vilayetlerden alı(' okuya
hılırJeı V'Hh eumıze miır ac atları halinde (! aclrı: •lenne ııaraqz 
gi)nderılır 

M iıh 

5 - Artıı-m 5 ulı t 3b 'iarsamba ı;unu sa;:ıt 1.5 de An"ah a V?.
lıll~· od s nda ıl \et t"ncum ni huzur nda olac. '.li:tır. 

M <tdt> 
~ - Artırmapı gın:ceıdcrın muhamme:r lı~ yıllık bccltlın pı2de 

Y._ 4 1ı buçugu olan uç bin ' uz ynmi" b ~ lira mu,; alrkat tcımr.ınt ver. 
nıclerı a~rmdrr Teklıf mektubun n ve temınatı mLıvakkatt: m,.llbu· 
nmun z rflanm ,ı 2490 at ılı artırma, cks.ltme ve ih .... le anu
ı11mun 'kapalı zarf usulı~ le anırma 'e eksıltmt"' ahk<aF.tln~ gore 
v.ıpıim<Jlrdır B h ma u\ mıvan tekJ'•Jer kabul edileme,, 

M'aılde 

" - Teklıınamelcr y karda } zılı ıh le J!Un \ t s.-.cıtına \.:ad.ar 
ı nta y ... V. l'Ji ~ ne ı;onderılme lidır. 

'Marlde 
6 - Muvakk t temınat olarak 2490 &ayılı kanurıdc:. ycı..ı,ü 11.n-

ıııe1lerin herhangi biri kaoul eeilir (365~) I-Sfi26 

İn ar-
'lıı ıdcn .sumlak Muhammrn tıtdelı 

edildiği Mahallesi Sokağı Arla No Par"el ?ı.°i-0. Lira 
ı;.ıy Ihsan Hatunh e Bahçe 184 14 200 

Sa1im ,. ,. Hacı Dogan 186 "2 l!iQ 
Yukarda aydı ç1karılan evlerin t>nkazı 10. 2 inci 'kanur~ 936 cu

nıoı günU ~saat on beşde bilmtlzayede satıl .. cı:ıgmdan talipltti İmar 
MuöurT gunrlekı komiwona müracaatlarr. 0752) l-1~ 

ürk Hava l{ıırıımu 

Biiyük Pit 1ango~ u 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

... . ' . 
zengın etmıştır 

3. cii ke~•tle l 1 ikinci kanun 1936 dadır. 

Büylik · am'y : 50.0(}0 
Ayrıca: 20.000 12.000 10.000 Liralık 

İkramiyelerle 20.000 Jirahk bir 

mükafat vardır. 

Ankara İn]ı.. arlar IJaş 
ınüdürlüğiin,len : 

t.k: J.n. cuada ~ar.ıt Deposu Erazisinde yaptırtla.:ak kUstilı: tecrit 
,t'>aunun :i:eşıf bedelı (454) lira (71) kuruştur. Bu iş pazailıkla 

!~~~-~lacaktı~. İhale '22 .K.. sani ç.ar§amba günU saat 14 de yapıla.. 
tir;· Şeraıtı ~nlamak 1stıyenltrın Ankara lnhlsarlar Başm!Wür. 

tıu.nc ınuracaat -eyıem !eri. (15) 1-50 -

lış kumbarası, 
sahiplerine 

senede 1/ 
20,000 lira '1; 

mükafat w 

ikı muhtelif tertip - Yedi kura 
il\! a TERTIP. 
Sf.aeck ~ defa. 
da be' kişiye okJı 
bin tim ikramiye 
lie'Dlo.ct..~ ................ ile. 

....... idi ......... u.t.e ..... .. 

.....,. -a.elıtfllllr ......... ... 

kuulara iftirU edebibt de için blmbara sahiblernin asg8lj 
r'nn~ lira blnkrirmi~ o1malari lbundıJ. ............ ....,._....,,'Oll•:il• .LQ ................... _ 

... , 

satın alma komisyo
nundan: 

ı - Komutanlık basımcvi ihtiyacı i!jİn aş,agıda çeşit ve miktarı 
v: t:>hmin edilen tutarları yazılı gereçler ltOmııtanhk kıırağmda 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarh"'a kansmak i<'in ilk tcmin:ı:t makbu.ı:u ile pa.ı:arlık 
b ~ :s k. 

giin ve saatmda komisyona baş vurmak geı-e tır. 
3 - A lrş her pazarlık çeşidine veya tutarını azaltma yapıla

caktır. 
4 - Ornekler her gün komisyonıhı görük bilir. •btiyenltrc iza-

hat 'erilir. 
Adet No. 

A. Son..-i«t.em ve bü- l 
ylik tb'atta pro-
v tezgahı 
Pirine dzg-i"i 
Harf 

MaJuskiıl harf 
Harf 

,. 
,, 
., 

Müniı!<ldil 
Har! 

76 
30 

110 
~H59 

31~1 

3221 
3003· 
.;006 

112 
3-158 
31.56 

Ponto 

12 
12 
16 
12 
20 
24 

8 
16 
36 
19 
16 

Kilo 
o 

8.000 
e.500 
0.500 
S,()00 
S.000 
.'i,000 
5,000 
5,000 
5,000 

10,000 
ıo.ooo 
ıo.ooo 

Tutarı 

300 00 

M 00 
35 
35 

7 00 
8· 00 
8 00 

ı:o 00 
10 00 
10 00 
14 00 
2t} 00 
20 00 

471 70 
llk temınat (35) lira (38) kuıu• pa.zarlıgı 20.1.936 pa11:artesi !?;Ü

nü :>.aat onda. 
B. Makfo.a yağı 200 120 00 

., giliserin yağı 40 4'0 00 
Motör yağı .lfO 110 
Gaz yağı ı.O Teneke 42 .50 
Maırina mt:rdane tutgalı 2()0 +50 

i62 .so 
llk tt'mındtı 57 lira ( J!I) kuruş piU.arlrcı ıı.ı.936 ı;alt günü saat 

0>ndadır. 
C. Kaim kınnap 4() .32 00 

ince kmnap 00 54 00 

Sicim makina için ıs yum<tk 7 50 
Keçili makara; ~ paket 6 'iO 
Çuvaldız iğne lO 25 

100 25 
İlk telllinatı (i) lıra. 'S2) lfuru~ JJ•"•ırhğı 22.l.936 çarşamba gü. 

nü saat oudadlr. 
D. Siyah matbaa mtirck. 

kebi 
Kırm.rzı. 
Mavi 

" Sarı •• 
Yeş.il .. 
Beyaz ·· o 
Altın yaldız 
Mücellit tutg.ah 

70 palıt!t 

İlk temin.atı (36) lira (84) kuru, 
giinü .ııaat ondadır. 
E. Garvenizli ma· 100 gangal ı6 

kina diki' teli 
~o 24 

.. 70 22 

" 
70 20 

Biıyuk kt.ski makı· 
na tahtası 30 60 
Küçük ,, 

" tahtaf.ı 100 30 
BüyUk makjna yelpaze ,, 

100 170 00 
15 30 00 
ıs 27 00 

.5 lI 50 
3 7 20 
.s 13 00 

52 50 
300 ~ 00 

491 ıo 
pa:urhyı 23;1.936 perşembe 

210 00 

168 
147 
147 

12 

.. .50 
35 

123 50 
İlk teminatı 

0

(54) lira (27) kum~ pıu.a.r: liı 24. l. 936 cuma gUnU 
saat ondadır. 

F. Postaya ver.ilect>k. 
torbalar için 
Kurşun 
Yağdanlık 2 
Lehim 
Kapsul 20 1mtu 
ıo Santimlik ucları-

denıirli. 
Ku:rdela 5000 mette 
Şirit (siyah bağ) dos· 
y& bağlamak için 4000 metre 
Şadetneme kurdelası 300 metre 
Şiraze başlığı 10 Top 
Siyah me~in 30 tane 

1.5 11 25 

) 30 
2 'JO 
5 00 

· ıoo 00 

iliO 00 
6 00 

10 00 
36 00 

231 55 
İlk teminatt (17) lira t37) 

E"ÜnU saat ondadır. 
kuruş pazarhğı. 26.1.936 cumarttst 

İmar j\if üd iiı·lüğünden: 
Anafartalar caddesile ismet tnöntı okulu arasına tesadüf eden 

caddenin açılması tekarriir etmiştir. Bu !stiml!k sahasına tesadüf 
eden ev ve arsaları gösterir haritaları mahalline ve Belediye ve 
imar daireleri kapılarına asılmıştır. llu caddede bulunan ev arsa 
sahiplerinin elJerinlekl atpu senedik lmarfıirektörfüğüne müra. 
caatları ilan olunur. (13) 1--48 

• 

~~UMER BANK 
f(ağı.t ve karton fabı i]{asındau: 

Muhammen bedeli 21.985,80 lira olan İzmit Kağıd 
fabrikası dekovil ferşi. yol. anroşman ve saire işleri
nin 15.1.1936 günü münakasaya konulduğu ilan edil
mişti. Münakasa gününiin 15.1.193·6 olınayrp 17.11936 
oldt:ğu ilan olunur. · 1-18 

SA YlfA 7 
;w-

y KU U/ 

CASUS 

'"riirl,i) P Ziraat Han ka~ı 

l\ieı·kez müdiirliiğüı1deı1: 
Zıraal Bankasının ıasaı ruinncla bulunan. Ankarada An tartalar 

c .. d<l~sinde memod:u kooperatı tı n.ı.nıile maruf bın.l kpalı zar U• 

sulile ~atı lığa çı kur ı im ı ·tır 
Bina, ~40 metrt'. nııırabbaı ar~a uzcrine in~ eı.hlmi~ c.ılup bodrum 

katı, ,1,enıin katı, lıir ıncı. ıkincı, ucüncti lon olmak li:zere lx':. kattan 
ıbarettır 

Boclı uııı k.ıtııııl.ı k..ıMrıfer ılaırc:si ıh: k•>muı nı.thztni. dôn bu. 
yuk anbai 

Zemin katında lııı büyü!< m.ı.gaza ve IJır Mudurlük odası, bırin
cı katta bq oda, biı büyi.ık !>4lon, koı ıdor, h .. Jalar 

İkinci ve üçüncü katlarrn ht•ı birındt- Sl"kı.zer oda, bırcı· huyü.k 
salon, koridor, halalar vartlır. 

Birıanrıı > tiksekliği l 9,50 metn:dir Hın.ı baı.lanalı ve lıoyalıdu. 
Zemin k:ı.tmdaki dükkanın dösemf'si karo ın'mH ık ve hıitiin knt1aı 
döşemeleri linolyomdur . 
Binanın her taraf ,ııd:ı lamlı..ılarla lt'chiı. ı lilmı=t elcktrık ve lo.. 

rı fer tesisatı vardıı. 
Satış 28-1.1936 S<l'lı 6Üniı sa.at on .ıltıcl.a Zirat1t Bank.ısı :\1erkea-

Müdürlügiinde yapılacaktır. . 
İsteklileri~ be bin liralık depozito cikçclcrilc buhkte tekhtlc· 

rinl havi zarflarını bu tarihe k.ıdaı Merkez MiıdUrlügune ı cvdı et· 
melcri ve şartnameyi tcd<..rik için de Mcrke v~ İstanbul Zıraat 
Bankalarma müracaat ı;tmclerı ılan olunur. 1-5765 
g 111111111101111 ııın ııım111 n ıııı unıını 11111 ıı ı 11 ı•ıı 1111 hı ııımııııH ı ı n ttı 

= 
~ Ankara Levazın1 Anıırhği Satın 

A1ma Komisvonu ilanları 
İLAN 

ı - varniıon cratmın ihtiyaçların;ı arkdilmek u.ı:cıe k.tpalı 
zarfla münakasaya konulan lOQOO kılo sac:le } a~ına mu nal ;ı-,:ı gıınü 
talip çıkmadığından pazarlı~a dôkülmli;ttUr 

2 - İlk pazarlığr 18·1.936 Larıhine mu adıf cumarte~i günıı ::>a· 
at onbirde Ankarada levazım amirlıgi satın aima komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Sade yağının tutarı 11000 bra olup tcmmatı muvakkatcsi 
825 liradır. Şartnamesi komisyonumuzda her gun gorülebilir. 

4 - Pazarlığa iştirak edeceklerın bellı gun ve saatte teminatı 
muvakkate makbuzları ile komisyonııınııza müracaatları. (26) 1-12 

ic;cl ilhaylığından : 
Kapalı zarf usuli1e eksiltme ilanı: 
ı - Eksilt.meye konulan i~ Mersin. Silif1'e >ohınun 22 i 200 

- 35 + 400 ki1ometrelt:ri arasında Şosenin ın"'aatıdır 
Şose inşaatı Kt if bedeli (38821) lira (97) k11rusı11r. 
ı - Bu işe aiı.l ~art.nameler ve evraklar unlıtrdrr: · 
A} Eksilune ljartnamesi 
li} Mukavele pro1e5İ 
C) Nafra ışleri şeraiti umumı y eı;ı 
D) 'Tcsvıyei turabiye. şose tn:?aata dair ft:nnı sartname 
E) Hususi şartname 
F) Kesif cetveli, silsilei fiat cetvelı, ınettaJ ı:cnelı. 
lstiyenler bu :iartnameleri ve evı·akı bedt Jsı-a .olarak İ~el Natıa 

Direktörlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 6. 1.1936 tarihinden 22.1.1930 çarş.anıl:ıa günu saat 

15 de Mersinde vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme lcapah zarf usulü ile yapılacaktır. 
S - Eksiltmey~ girebilmek ıçin isteklinin (2912) hıa muvak

kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki ve ikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

Bu işe gireceklerin ticaret odaı;.ı vesikalarını ve llıaleden en az 
sekiz gün evel Nafra vekaletine müracaat ederf:k ehliyeti fenniye 
vesikasmı almaları ve encümene vermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yu.karda (3) Uncü maddede yazılı saat. 
tan bir saat eveline kadar vilayet encümeninde getirilerek eksilt· 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupJarm nihayet (3) ilncü maddede yazılı sa· 
ate }tadar gelmiş olması ve dış ıarfm mühür mumu ile iyice kapa· 
tılmxş olması lazrmdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(32) 1-87 

Ankara rricaret (J,J a~ı Ba~ . 
kanbğından: 

936 senesi tccdıdi ka,yıt mtıamele~iııe 1-1·936 ıanhııı UlOn itıbJ
ren başlanrn.ışhr. Odada mukayyet bilumum mücssts:ıt c:irketleı 
tuccarlaruı müddeti kaouniyesi zarf md::ı Od.ıyn nıün rnntla te1.:uı
di kayıt muamelesini ifa ettirmeleri Tıcartt \: a"ı yı o faları .• 
rıununnn üçüncü- maddesi hlfamıfl;;ı tevfii<ıon ;lan olun•ır ı -7<' 



ULUS ~tA f lf A A. • 
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"o:nprıme." amb~I ıl,.:",. 

bu1unuı 

IA.mbalaı ve komprimelerın 
t 
ozerinde halisliğin fil"(lsali 

&"an fH markasını , 

Rihnnnnı sof (ir V(A İ~(-.ilt·rin . ~ . 
nazarı (likkatint• 

7/1/936 salı günü aksamı saat 18 den 19 a kadar Belediye salo 
nunda cemiyetimizin enelik umumi toplantr ı yapılarak yeni ıda
re he}•eti ecilecektir. Bilumum arkacl.ı lann o ~un o ~natte Bele· 
diye alonunda toplanmaları rica olumn ı-5.l 

Birınci kordondaki urayın şehu gazınosu yı:rine veniden gazı. 
no; otel ve bahçe yapılacaktır. Bu işin bedeli keşfi 40a68 liradır. Hu 
inşaat ve imalata mukabil, gazino, otel ve bahçe onbeş sene mud· 
detle miıteahhide icar edilecektir. Senelik icar bedeli mııhammenı 
em liradır. Bu işe aid şartname, keşifnaıne por1e ve air rvrak Baş 
Sekreterliktedir. Bunların takımı ile örne~i iki lira mukabilinde 
Belediye Bas Mühendisliğinden satın alınır. 

İhale kapalı zarflı müzayede neticesinde 10-1-936 cuma guoo sa. 
at onda yapılacaktır. Talipler şartname, keşifname ve proie daire. 
indeki inşaat \•e imalat yapmağı kabul etmekle berao,r senelik icaı 

bedelini artrrmak • uretivle inşaat ve imalat için üç bın altmış altı 
lira ve icar içinde dört ·lira ki ceman 3070 lira muvakkat teminat 
olmak üzere nakden belediye emrine vatırmak veya bu mikdarda 

nka teminat mektubunu teklifname ile birlikte 2490 savılı kanu 
nun tarifatı daire inde ihale günü olan on ikind kfinun dokuz vüı 
otuz altı cuma gün U saat dokuza kadar beledivede mUtt'ı-ekkil artır· 
ın ve eksiltme komisvonu baskanlıj!ma vt'rmeleri lanmdrt. 

(3736) 1-57'\2 

İçel iJl•a:rJığından : 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

i - Eksiltmeye konulan i :ı. ( İçel vilayeti ilb:ıy evi in~atı 
İlbay i!Vinin keşif bedeli ( 27362) lira ( 65) kuruş ise de 935 yılı 

udccsindcn ( 20) bin liralık iş yapılacaktır. 
2 - Bu işe &İt şartnameler ve evraklar şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umwniyesi 
D) Kargir inşaata dair fenni şartname 
E) Hususi şartname ~ 

F) Ke if cetveli. sih>ilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
lstiycnler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak lçd Nafıa 

.Direktörlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 6.1.1936 tarihinden 22.1.1936 ~arşamba giınö saat 

ıs de Mersind e vilayet cncümeQinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
S - 'Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1500) lirı.t muvak

kat teminat vermesi bundan baska asağıdaki vesikaları haiz olup 
getirme i Jazımdrr. 

Bu işe gireceklerin ticaret odası vesikalarını ve ıhale gününden 
en az 8 gtin evel Nafıa vekaletine müracaat ederek ehliyeti fennıye 
vesika ın ı almaları ve ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) ilncü maddede yazılı saat. 
tan biı saat eveline kadar vilayet encümeninde getirilerek eksilt· 
me komi yonu reısliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ıle gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dı zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmrs olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(31) 1--88 

A NKA RA DÖRDÜ NCÜ iCRA M EM U RLUCUNOA N : 

Ziraat vekaleti vekili avukat Recaiye 496 lira 9 kuru borçlu 
Ankara Hukuk Fakültesi müdavimlerinden Hüseyin Hamidin ika.. 
metgabı elyevm meçhul olduğundan hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 144 üncü maddesine tevfikan ilanen tebliğat icrasına 
karar verilmi · olduğundan işbu ılan tarihinden itibaren 22 gün zar
fında borcun ödenmesi ve yahut borca ve alacaklının 934-7436 nu. 
maralı dosyasına ifahi veya yazı ile bildirmesı tebligat makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 1-79 

ANKARA D0RD ÜNC0 iCRA MEMURLUCUNDAN: 

Hazine vekili Recaiy~ 42 füa 21 kuruşa borçlu 1stati tik umum 
m•ıdürli.ıgundc ta nif memuru ıken halen ikametgahı bilineıniye 
Mehmet Edibe ilanen teblığat icrasına karar verilmiş olduğundan 
Hukuk Usulu muhakemeleri kanununun 144 üncü maddesine tevii. 
bn bOT'çlunun 22 glib nrfında daireye mUracaatla borca veya ala
•i:iarınrn icra tak.ip talebine bir diyeceği var a bildirmesi a:'ksi 
w.kdirde cebri ir.ray d~vaın edilece •i tebliğllt ma'kl.ımına him ol- · 
euk ueer-c ilan olunur. l-80 

~~ı 
, ll 

o. aı· 
' Cebecı Hastahane i Cilt. S:ıç 

Zührevi haıtalrklar ~ 
MUtehassı ~~ 

• Balıkpazarmdıı Polis nokta. •c 
~ sı kar ısınd2, Cıkrrkçıiaı vo- !
~ kuşu alt '1::ısmdaki evinde 1 
~f Ha talarını heı ~ün öğll"der ·~ 
,/ .. onra kahu1 eder. ~. 
~ Telefon: :ısor • 
.~~"· 

( ., .. 
:.OZ 

ha talıkları mütehassısı 

]{a if C iiriiu 
S.ıl.ık Eskişehir asl:erı ha 

tanesi göz hekimi 
B.ılıkpazarı Çıkırıkı;ılar yo· 
kııı.u alt lıasın<la eski jandaı· 

ma konıııtanlı~ı binasında 
No. 4.5 

Oı;leden sonra hastalarını 
kabul eder. 

Doktor 

\ t i ~ 1 a ı · 11 f İ · u \' t• r 
DEHİ. .FİRENGJ VE BF.I. U 
~UKLUGU J.JASTAI JKLARI 

MÜTEHASSTS1 
Tabakhane cadde ı nasında ı\ 

tınta$ okak No t7 llnstalaı ın 
hergim 9 13 ve 1.5 Zil ve kaclaı 
kahul edı:r. Tt>ll'f"n · 1 ?Cl 

ZAYf 
Ankara Kız Orta mektcbı 

inci sınıfından aldıbım tcısdikncı
me}·i kaybettim. Yenı ini alaca
ğımdan e kisinin hu1<mu olmadı. 
, ı ilan olunur. 
Divanı Muhaseb t Başmura

kıblarından Resmi Özkul kızı 
147 numaralı M ıalla Öıkul 

1--84 

h ı. r.EM.-.;;,, 

Nasır ilacı 

f!;n eskı na ırlaı ~ mıt pek 
kısa t.ır tatl'anda t:ımanıcn ve 
köfaindeo çıkarır. 

Umumi deposu: 1n ilu Kan
ıuk cczaneı;ı, heı ccıan~de bu
lun111 ciddı ve mürs .. ır bır na 
ır ilar.ıdu 

Amit \ltiehd uu \ •·"=• •~ • ı 
~alınulıt ut Kotıtİ-.\oııu 

f fimf:u·ı 

lLAN 

- Beher nıetı e ıne bici len 
eder 390 kuru olan 3500 metre 
lacivert kuma~ muteahhit nam 
ve hesabına açık eksiltme ıle sa. 
tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 14 ıkincı kanun 
936 sah günü saat 14 dedir. 

3 - İlk inanç parası 1023 li. 
radır. 

4 - Şartnamesini parasız al· 
mak ve örneğini görmek istiyen· 
!er her gün M. M. V. Sa. AI. Ko. 
na uğramaları. 

5 - Eksilt.meye gıreakler ılk 
inanç parası mektup veya mak· 
buzlarile kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M. V. Sa. AJ. Ko. da bulunmala-
rı. (3749) 1-5764 

f 11111\ ıı ılııl11 Vt Bil~nllt• 

hıuııri fıılıh r<ıflcrATAY. 

Unı uıııi ne ıı \ tltt i dar<: • rfen 

Yaıı i~leri miıduni Na~uhi 
BA \ 0:\R. 

Çankrrı ct1ddtsl dvarında 

~s ""•hlf~Stndı fıasrltr11iu'") 

keri 11 bri at r Ummu 
lüdürfü ':-ii Satmalma 
Komi onn llunlan 

Yevmiye ıki kalem Beher kilosu 
beherinden a&g rı 12,5 Kuru 
azamı 13,5 kilo 
Taze bakla 10 
.Pırasa 7 
Yere iması S 
Karnıbahaı 1.5 
Ispanak 11 
Lahana 5 
Taze fasulya ı 5 

Tahmin ec.lılen bedeli (615) li. 
ra (60) kuruş olan yukarda mik
tarı ve cinsi yazılı sebze Askeri 
fabrikalar Umum Müdürlüğü ia. 

tın alma komisyonunca 17 /2. 
kan 936 tarıhinde cuma günü 
~aat 14 te a!Jfık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Ta. 
liplel'in muvakkat temınat olan 
( 46) lira ( 18) kuruş ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2. ve 3. maddele. 
rindeki vesaikle mezkfır gün ve 
saatte komi yona miiracaatları. 

a (22) 1-71 

ZAYi 
861 No. lu köpt:gı.ı num<1Lcl

sını kaybertim. Veni ıni dldC«

.!'mdan eski inin tnikmii yo ·tuı 
J. Z En:otitüsü 

Rektör Folke 
1-8!> 

Bir Alman n1ürebbi
yesı ı~ arıyor 

Ulus maıo;ı~ ınchı l.'i55 nlıma 
r"' ;:ı 'l,.,ı~r· ı -'\] 

t.1"'4 A Pi. • .,.j tU• ı "l•U 

•"'fit ,..,, • l'l'!:IJ• me11t ·~•r 

• ""' •••t tı t• t•AC 1ıı • •,.' 

J ROUSSEL de •atoıır. 

sr uoul T•oe• M•ıda • ~. n 
3Nıımeroıu lı.ıtalo \IMurw 

151et n ı tJldl•A G ndırl'tı 

ZAYi 
Kırş.:hirin Kö _ker nah ıye .. ı 

ilk okulu beşinci ınıfından al
dıgım ehadetnamemi kaybetım 
yenisi i alacagımdan t-!>ıusinın 

hükmü yo et ·r. 
1-83 Hasan oglu Ali 

Z A YJ 
Eski nüfus cüzdanımı ve d:... 

kerlik tezkeremi gayip ettim. 
Yenisiqi aleça~ımdan e!lkisinin 
hükmü yoktur. 

M ucu\ un kazası Kızıl dağ ye
ni yapandan danacı oğulların. 

dan Hasan oğlu Süleyman 
1-M Do. 324 

ZAYl 
An.kara Güvenlik direktörıu.. 

günden aldrgım 1025'43 numaralı 
ikamet te.r:keresiAi gaip ettim. 
Yeniı.ini alacagrmdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Alman tebaasından Marianııe 
Gillıtrd ------

Orman I\ı1üteahhit
leri ve Keresteciler 
birliği: 

Birli.,ımiz nizamname:;İ mucı· 
lıince sı.:ndik umumi ietimaını 
ı 5.1-936 çarşaml•a günü yapaca. 
ğından umum Orman müteahhit
lerinin o gün saat 14 de Birliğin 
1dare merkezi olan Ankarada 
Şabanoğlu apartımanında 5 nu
merol u dairede hazır bulunma
ları. 

Ruımamd müzakerat: 
l - Birlik he abatının tetkikı 
2 - i dare heyet inin ycni<len 

intihabı. 1-66 

l(iralık _\" 
Yenişehir ismet İnönü cadde. 

sinde biltiin müstt-mi latile kon. 
forlu dört oda v

0

e hir holu haız 
ev ayda 85 lirava kiralıktır. Tc-
lt>fo'l ">C.(ıO \-Rl 

1 ·ır Yedikule Gi:iz Şırketı, 1\1 tro Han ·r l 

Beyo 'lu - 1 tanf. ul T~I. 4 
Kışın mcyva agar;larrnı .ı Y d hı\c- c,..,. ıı 

taktirinden elde. erlilcn · 
JI! " • .. nın 

mahlülü ıle tedavi edip onları bocekh.rden. :urtla ıı • ,.. .\ r 

parazitlerden kur anrsanır varın v iziiııi" l güler, m ' L ı k rt
SU7. ol u.r 

Fazla malumat ir;m mezkur sır':ete muracta . 
l-'lS 

İ<:•~I i11.aybğ1ıulan : 
Kapalı zarf usulile 1eksi itme ilanı: 

• 1 

l - Eksiltmeye konulan is l\ler'iindt inşa edılecek ılk <Jkul bi 
nn:.ı ınşaatı 

inşaatın Kc ... ıf l.x:oelı (4378tıJ lira (37) kurlli> ıı;e de <)3!> yılı uud 
ce'.>-ınclc rııevz1.1 (.:3665) lııalık is yapılacaktır. 

l - Bu ı;ıc aıt drtııctrııc:ler 11e evıakl<tr :wnlardır: 
A) gksıltme "annamcı.ı 
H) Mukavele pro1esı 
C) Nafıc1 ı:;.lerı ~eı.ııtı umumi}'c.,,ı 

D) Kilrgır ınşa.na dıur ıcnnı .. rrn.uıı<! 
E) Husuı;ı artname 
F) Keıııt cctvdi, it ıltı fwt 1..ctvelı, metraj cetveli 
btıyenlet lıı.. ..ırmamelerı ~·e ~vrakı bede sı:t ol ı.ı · lçel N t•o 

Dırektorıugunde gorelıilirler. 

3 - Cf...-sıltme 6.1.1936 tarihınden lZ.l.!936 çar.,,.uıı .ı. t;uncı w 
ıs de Mer:oınde vıl.ı)Ct cncüm .. ninde yapılacaktıı 

4 - Ck,.ıltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
S - Ek ıltmeye girebilmek ıcin isteklinın ( ı 775) hrd muv ı -

k.ıt temındt vı.rmesı bund.ın ba"ka ascıgıdakı vesıkiiları hai~ ol 
geısternıe ı laı rmd tr. 

Bu işe gırecekleı ııı tıı..;aı et oda!Sı vc:.ik.a!arını ve ıhak guniındeu 
en a:z 8 giın eve! Naiıa vekaletin muracaat ederek ehrıyetı fen..rıoiyc 
11e:.ikasını almaları H ıhale komısyonuna vermclerı lazLmdır. 

G - Teklif mektupları yuk,11cta (3) uncu maddede yazılı sa ~ 
tan bır aat evclıne kadar vılayet encunıcnınde l:etırılerek eksilt
me komıı:ryonu ıeı ligine makbuz muk.ıbılınde verılecektir. Post& 
ıle gonderilecek nıı ktupların nıhayet (3) Uncü maddede yazılı & 

dte kadar (,:elmiş olrna ı ve dı z rfm muhUr mumu ılc ıyıcc kıı.p -
tılm \i olm.ısı lazımdır f'ı,•nada olacak g~cıkmelcr kab ıl t"dilmcı:. 

(33) 1--86 

ANKARA :BEŞiNCi iCRA MEMURLUCUNDAN: 

Maliye ha..:inesi vekıli avukat Rec4iye 13 lira 50 kuru '}-o S falr.: 

ve <,o 10 ücreti ve ~alet ve ıcra masraflarılc lıırliktc boıçlu cvelc,c 
maliye Vekaleti muhasebe ındı: Adı lın hala mevcut adre ı .uanmı 
i:.e de ik;ımetghı bulunamadıgınddrı kelldbıne odeme emrs tchli~ 
edilememıştir. Hukuk usul muhdkı.mekrı k .. rı.ınurıun l41 ıncı ma~ 
de ı mucıbınce il ın n tebligatı l'.ı1:ınıe ıcrao;mn karıır v~rilmı oldu.. 
~undan 20 gun zaı 1 ında muracaat eımesı ve bu muddet :.ı:arfında 
tahriri beyanda bulunması ıçın mehil verılmı tar 93417290 n na. 
rnlı dosya ıle truligı ~ıtahi makamın.ı kaım olmak \iıere ılan olı~· 
nur. l-77 

ANKARA DÖRDÜNC Ü iCRA MEMUkLU<~u DAN: 

Hazine vekili Recaiyc 4 lira 52 kuruş ve ~ı; S ucı• lcuzo lJorçl 
Nafıa vekaleti muhasebesinde iken eiyevm ık~mctgihı tuı.:ı;hul LUt.. 
fi hukuk usulü muhakemeleri kanununun 14 .. undt cns.ddesine tev~ 
fikan ilanen tet.liğat icrasına karar verildiğinden bor2lunun i'1:ıu. 
ilan tarihinden ttibaren 22 gün zarfında daireye müracaatla bir l· 
yeceği varsa bıldınne~r tc·hligat makamına kaim olnwk üze~ don 
olunur. 1-76 

ANKARA DÖROÜ NCO iCRA MEMURLUGLINDAN: 

, Ha.zine vel:ili Rccaiye 21 lira 90 kuru~a borçlu Zi,raat Ve~etr. 
muhaı;ebesindc iken halen ikametgiihı bilinemiyen Bayan Hilanetlıt 
hukuk us.ulü muhakemeleri kanununun 144 üncü mad dcniµ.c tevfi.. 
kan ilanen tebliğat icrasına karar verilmiş oldugundan i mu ilan ta
rihinde-n itibaren 22 gün ~arfında borclunun boru veya alacaklıla
rının icra takip talebine bir diyeceği varsa müracaatla blldlrtm t 
tcbliğat makamına kaim o1mak ilr:cre ilan. olunur. 1-78 

İstanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Beyoğlunda Eski Caddei kebir yeni İstiklal caddesinin en i Jek 

ve şer~fli bir yerinde bulunan ve Galatasaray nıunile anılan 277 
1ı kargir bina ile altındaki dükkanlar para.,,ı pe in ve nakit venl
mek şartile 91482 d oksan bir bin dört yiiz seksen iki lira üzerinden 
bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 30·1.936 perşembe 
günü saat on dörde kadar 6862 liralık muvakkat pey akçelerile eski 
Defterdarlık binasında toplanan Komisyona miıracaatları. 

(41) 1-75 ------

Ankara Ceza evinin 21-12-93.5 tarihinden 31·5.936 tarihine kadar 
beheri 960 gram itibarile beş ay on günlük (168.960) kilo birinci 
nevi ekmek 21 Kanunusani 936 salı günü saat on be te Ankara 
Cumhuriyet Milddei umumiliğinde mıite!->ekkil komi yon oda ınd 
kapah zarfla ek iltmeye konulmustur. Tahmin edilen bedeli ·19,430· 
lira ·40. kuruştur. 

Şartnamesi her gün Cebec~de ceza evi müdürlüğünde görül.ehi~ 
lir. İsteklilerin -1457- lira .'28- kuruştan ibaret muvakkat temmat 
makbuz veya mektubu ile kanuni belgeleri l;avi teklif mektuplarr.m 
eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar komisyon başkanlığrtı 
\·ermrl,.ri (17) 1-64 

r SİNEMALAR 
-1J< ;lop) r YENİ J Bugün Bu gece 

Srhubert'in ölmez musikisi, 
Tauberın emsalsiz eseri 

SCHUBERTİN AŞKI 

BUGUf'i HU GECE -- - -
BU~UN SA T l DEN t "' 

Yerlilerin İsyanı, binlerce süv~wi 'e f;İ 
yade lntalannın i~tirRk ettilti 

B GDAT Y01 U 
Muau .. m ha1-b filmi. casusluk E«;k \e 

C nlandıran : Richard Tauber Ht7.ifenin çaı·pışm"" 

SEFlLLER - Yeni Türkce Södii 


