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Komplo Maznunlarının Muhakemesi Bugün 
Baıbetke 

Tl'RIZM. 
F. R. ATAY 

inıiliz Veliahdı aeçenlerde, tu• 
rizmin ticaret denııesindeki ehem· 
aıiyetini fU sözlerle anlatmıfbr; 
''- 1934 yılında tlenü:leri. aııp 
memlekete ••• siyaret~ilerin 2S 
mili6n ingi.li~ liraaı bıraktıklannı 
Wer altlafım zaman f'lf'llayıp 
Wdım. Bu rcUıcun aynı Mne Nf· 
fllunu 7iinler lıartılıiı olaralr .ı .. 
4ıfımız 28 milyon ve "umar hr
,Jıic ola,.a.k tıltlığımız 31 mil70n 
İ11pic lir,uınJan pek 4'ai• değil-
4ir.'' 

Paul Morand'ın seyyahı niçin 
en gurulu milletler taralıntlan 
~oatluiuna kOfalan adam diye ta· 
nf ettiğini Prince de Galleı'in bu ra· 
k&nıları izah eder. Fransa' da tu· 
rizm sefirinin ihracata niıbeti 
19~ de 23.2 idi. Komıumuz Yu
~mıtanda bu niıbet 1929 da 7.4 
iken 1933 de 32.3 e çılmııttır: Bu 
ınemleket 1932 de seyyahlardan 
2,100,000 İngiliz lirası kazanmıı
tır. 

ltalya'ya 1910 da 590,000, 1934 
d~ 3,500,000 seyyah ıeldi. Yuna
mstan'ı 921 de 9 116· 1933 d . • , eıse 

96,264 seyyah ıezmittir. 
. Bu rakamları Türkofis'in tu
rızm raporundan alıyoruz B' 
ınüddettenberi Genel Ku~y' d~ 
batka 8 bakanlık, İstanbul bele
~esi ve. T ur~n~ Kuliib delegele
nnın ~eık~hettaii komisyon Türki
ye turizmı akkında esaslı tetkik
ler~e b~lunmuı, karar ve kanun 
ProJelen hazırlamııtır. Bunlar 
yalnız şu maksadı gütmektedirler: 
Seyyahlara kolaylık göstermek r 

lnailiz Velıahdmm nutuk ~r
çası~ . okurken -tüpheaiz kendi 
~~dınıze ıunu sormQtUnuzdur: 
Bız seyyahın htlJ'abe yanında ote

le inen bir kinue olduğunu ifiti
yonı~. Bu Nyyalılar lngilterenin 
hangı "fırabelerini görmeje git
ırtektetlırler 1 Y eryiizüntle harabe
ler, eski metleniyetler v: tezacllı 
ınanzcırala~ bakımından T ürlri.ye 
ltatlar Bezilecek neresi 11cır? Aca
ba elıaiklerimiz yalnız ağır paaa
Port ve para lormalitelerinclen 
Pmriik zorlulıltlJ'ınJan mı ibaret~ 
tir?" 

Şüphesiz kendinize bunu sorar
ken, mesela latanLulda Büyükde
~e' d_en Pendik' e kadar gitmek için, 

1 
arıa - Londra yolculuğundan faz. 

.: .. ~~ kaybettiğinizi diifüq.. 
Ufsunuzdür. Tek vasıta yerine, 

kaç vasıta deiittirmekte olduğu· 
nuzu da hesaba katarsınız. Kadı
köy'iinden Florya'ya gitmek için, 
~apur, tramvay ve tren yorgunlu
~ çekeceksiniz. Karmakarııık ta
.\ıfeleri de iyi bilmeniz prttır. 

Turizmin en büyük cazibesi o
lan ve seyyah dalgaları kendisin
den dağılacak olan lstanbulumu
zun otellerini dütününüz. Beyoğ
iundakiler bütün manası ile hazin· 
dirler. Şehir içinde henüz bir ka
nt asfalt yol yoktur. lstanbulun 
4SO yi ıeçen p.heaerleri arasında 
~olqmağa tahammül etmek için 
ınaan, ancak, hususi tetkiklerde 
bulunan bir i. l im olmalıdll'. 
Kala kala ıehrin dıt güzelliği ka
lır ki onu da seyyahlar gelip ge
çen vapurlarının güvertelerinden 
ıeyretmeği tercih etmektedirler. 

Seyyah rahat oturmak, rahat 
dolaımak, iyi eğlenmek ister. Ha
rabe ve tabiatten ziyade bunları 
arar. imdi Türkiye turizmini, ls
tanbul planı ve latan bul' da birkaç 
1'enede yapılması lizımgelen bir-

( Sonu 5. inci say/atla) 

Muhakeme saat t4te Ağır Cezada başlıyacak 

yapılmak 

istenen komplonun muhakemesine bu . 

gün saat 14 de Ağır Ceza mahkemsiıtde 

batlanacaktır. 

Ankara Cumuriyet müddeiumumisi 

B. Baha Arıkan'ın öteygün gazeteaaize 

vrecliği beyanatta meni muhakemelerine 

karar veriln Ahmed oğlu Ömer, Zerku~ 

oflu Talib, Mirza oğlu lsmail, idris oğ· 

lu lsa ile maznıanlardan Aziz'in karclet. 

leri ot.a Sadi, Alim ve Cafer ~ 
eclilmiılerdir. 

Bucün muhakemelerine baılanac:alc 

olanlar da Y abya, Arif, Aziz, Ali Saib, 

Şemseddin, idris. Şaban ve İsmaildir. 

Salonun küçük olması dolayısiyle 

C11muriyet müdcleiwnumiliği ııpuhake · 

meyi dinliyeceklere ıirit kartları ver -

mittir. Salon saat 13 cle açılacak ve mu. 

hakeme 14 cle batbyacakbr . 

BUGÜN MUHAKEMELERi YAPI· 
LACAK MAZNUNLAR 

Oatte, aolJon MJio doğru: Ari#, Ali 
Saib, Y ah.)ICI, Ş.mNttİn. Altta, 110lJan_ 

saia dofnı: Şaban, lamail 
/Jm, Asis Ouyir 

SACDA: TAHLiYE EDiLEN 
MAZNUNLAR 

.5oülon.Pftt)I! doira: ldril oflu /,., 
~---~...,Atı' ........ c.IM 
Saidan llf4liır' dofra: TalA, Srnir 

oila lamail. Hacı Hüeyire ofla 
Alim, s.li 

lapanya ile hükümetimis an.uı,.,, 
da yapılan ticaret ve kliring an• 

IQfrnalarının eaa.lan 
( 5 inci sayfada) 

Habeşler cephelerde taarruza geçmişler 

Satın alınan gemiler 
J1 apıırculıık firkeıinin en büyük 
hissedarları vaziyetten memnun. 

Vapuriannın devlete aatalmaaı hu 
auaunda Ekonomi Bakanlıiı ile arala
rındaki gÖl'Ü§meler esas itibarile ne· 
ticelenen Türk vapurculuk ıirketi di
rektörü ve tirketin yüzde yetmiıine 

yakın liiaaesine aahib olan Sadık .zade
lerden B. Mustafa, dün Ekonomi Ba-

(Sona 5. inci 

Adisababa, 8 (A.A.) - · Gerek ' 
timal, ıerek cenub cephelerinde Kamutayda 
ehemiyetli çarpqmalar yapılmak-

ta olduğu hakkında bazı sözler Gazete MJyfalarım tahdideden pnı 
dolatmaktadır. · r.•k • •• • ·ı ı· 

Şimal cephesinde, Raı Kaıaa ıe .-, onomı encıımenıne verr ' r. 

ve Raa Seyyum kuvvetleri, birden- ı Kamutay dün B. Teriik Fduet 
bire bqlıyan yağmurlardan fayda- Sday'm ba"'8nlıimda ~. 
lanarak Aksum'a doğru ilerleyiş- Ruznamenin birinci maddeeini ga-

(Sona 3. üncü ıaylaJa) '(Sonu 5. inci sayfada) 

''Ulus~ 4 un Dil Yazıları 

GUNEŞ--DIL 
Teorisine göre toponomik 

analiz tecrübesi 
VllI. 

DARl\HA Vf' DARA 

Kut, Kat, Huda, ve almanca 
Gott kelimelerinin tahlillerde gö
ze batan farklar tunlardır: 

1 - Birinci unsurda ( a, u, o) 
farkı. 

2 - İkinci unsurda vokal far
kı ile b~raher (g, h, k) farkı. 

3 - Üçüncü unsurda (t, d) far
kı. 

4 - (Huda) kelimesinde, dör
düncü bir (. + i) unsuru ile ku
day kelimesinde (. + y) unsuru 

Yaaon: Hasan Refİf TANKU1 

nun fazlalığı. 1, 2, 3 unsurların . 
arasındaki bu fark hiç bir kıymet 
ifade etmez; biribirinin aynıdır ' 
lar. (Günet - Dil teorisinin ekler 
ve kökler kategorisine müracaat 
ediniz). 

(Kuday) ve (Huda) kelimele· 
rindeki dördüncü ağ ve onun var 
yanb olan unsura gelince bu önem
lidir. Çünkü öteki üç mabut ismi 

1 

yalnız Tanrılık ifade ettikle ri hat 
de Hüda kelimesinin sonundaki 
(v. i) ile onun varyantı olan 

(Sona 2. inci sayltulaJ 

Fıkra: 

SÜl\1ÜRGEl.ER \ E Nl Fl S 

Geçen günkü b"§yazımız.ın Al
Tika ve Asya •Ömıirgelerinde A11-
rupa nulusu hakkındaki bah.i ba
zı olnırlanmızın merakını uyanaır
ml§tır. Bu münaebetle kendileri
ne en yeni Avrupa iıtatiatiklerin
tlen baz.ı mühim rakamlar verme' 
iatiyoruz.. 

Asya'tla (burada yalmz ıömur
geler tleğil, 7an - .ömürgeler veya 
nüluz bölgeleri, hatta mii•takil J,._ 
ponya ela istatiatiğe alınmıştır) 
01 milyonluk bir yerliler yığıt11 
araaıntla avrupaldarın sayısı fGY. 
letlir: 

310,000,000 iuk hinclliy~ kt.11fı 
230,000 avrupalı ( on binde 7 ), 

450,000,000 çinliye karşı 118,0(}(I 
aurupalı (on bina e 2), 

Buna JaPonya'da yerleşeb-iJen 
8,000 avrupalı ile, diğer sömürge::. 
leTtlelıi ulak tefek rakamları ka
tar1anız, avrupalı nulus nihavet 
500,,000 çıkabilir. 

Şimdi Alrika nın Akdeniz kıyı 
lanndaki Jar bir ıericlini bıra~ 
Tak, içerilere bakınız: F ranaanuı 
6, Belçilıa, l•panya ue Portekiz. •11 

S, /talya'nm 2, /ngiltertlnin 10 so
miir•aintle J'Clfl)'an nufusun ye
/rUnu nedir büir misiniz? 
98,100,000 inıan! Avrupaltlann 
yeltiina ue 58,500 tlür. 

Ba iatatiatilrte İtalyan somali.i 
nin 900,000 yerlisi lıarı~ınde 
(-'ır)" ltatı itiJJtan Eritr~imn. 
4'01100 nafMa ~nda gene 
f alır) ifareti görmekteyi%. 

Tartliö'nün yeni çelıilJiii mer
in c:unuıriyetçilerin reisi Paul 
R•ynauJ daha g~en BÜn •öyleJi
li nutukta JiyorJu ki: "1Büyült 
mikdarda avrupab alarak, kıtamı· 
zm nufus meselesini tanzim ede 
bilecek bir tek yer vardır: Şimal 
ve cen'Jb Amerika•ı t 

"Ya Afrika? 
"1885 denberi i,gal edilmq o

lan Eritre'yi misal olarak alalDD. 
Kıyaslama için bu memleket çok 
entereaanclır; çünkü etyopiye ben 
11er. Üçte biri yüksek yaylalar. iil
te biri ingiz yüksek, üçte biri 
de ingiz toprak! Burası 119,000 ki
lometre kare ve ancak 450,000 nu
fuılu bir memlekettir. Bilir misi
niz, yarım uırdanberi kaç a VfUp&· 
it yerle~ebilmiştir? 4,283 !" fl l · 

Şimdi ucuz ifletilmelr ve az 
ma•ral ve adamla idare olunmalı 
için İptidai seuiyetle bıralulmo.lı 
zorunda kalınan sömürgelerin e• 
düstri Avrupaına naııl bir pazar 
olduğunu !l(Österen '" satırlare ,,__ 
kalım : 1913 de yani m.JMi Ja
ponya dalti bir Aurupa ~ol· 
tluğu zaman yukarda &cıhsett!..ii
miz 891 milyonluk nulus Avrupa'· 
dan 100,000 dolarlık mal ollltlffu. 
Halbuki enclustrisi olmayan tarana 
Avrupaı memleketleri, [ki bunla
rın 1913 de, aosyal organizasyon/• 

rı G§aiı idi, çalı•ma talnmlan iptiJGi 
idi, köylüleri, toprak verimine pe/ı 
az ehemmiyet ueren bir ari.ıoltrat
lar aınıf11111 hizmet eden cahiller
den ibaretti] aynı entliidrülen 
1 milyar 390 milyon dolarlık Olq 
verit etmiflerclir. ABağı yukarı ilti 
miali! Yukardaki rakamda metle
ni Japonyanın iiatiin voğaltım hi.-

:-eıini a)•ırır1an1z, geTiJ; kalanlaTUt 
nasıl bir müşteri oldukları meyda
na çıkar. Bir ele alrikalılan in 
yaı ediniz! ~ 

[1) Yukarda aldıgı:nız ra 
Francis Delaisi'nın 9?9 tarihlı 
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~lilli kurtuluş da 7a~ı ) iiriimc:.J~t dir 
Milli kurtulu§ davannı bir cephe 

ııc<OG§ı ile trmi~ çıkarıp onu Lo::uı11'. 
.JG lıar§ı tarafa la$dik ettirdikten son
'a aosyal, ekonomik ve sıyasal alan
larda ardısıra ortaya koyduğu dev
rimlerle tamamlıyan Atatürk Türki
yesi, baflıa milletlere nasıl Örnek ol
mUftur, bunu baıka milletlerin ağz.ın
dan artık bi:der bile duymakta)'ı"7.. 

Gerçekten Kemalist olan yani daha 
.Pnceki deaıirleri ve rejimleri ne poli
tikacıları, ne adetleri ne de so yal 
kurumları bakımından tanıyan nesil
ler yetiştikçe1 T ürkiycnin önderlik 
rolü tJe bu rolün kucaklamakta oldu· 
ju iç ve dıf barış prensipleri kitab
l~cak, hayatlaşacahtır. 

Türkiye, milli kurtulu.J z.aferinin 
neticelerini elde ederken, bir yabancı 
Jiplomat demİfti ki: ''Kapitülasyon
ların burada kalkmcuiyle mesela Çin
"'• aettlements'lerin yıkılma.ıundan 
korkuyoruz..'' 

Bugün, Mıaır, ltendi lıapitülWJyon
larını kaldırmalı için pcuarlıia gİrİf
.. iflİr. Doiu memleketlerinden gelen 
münelJı>erlerle konuıur yahut oralar· 
.la yapılan ne,,.iyatı takib ederseniz., 
irrwlı ve önder Türkiyeye naaıl ba· 
Jıılmakta olduğunu anlar8tnız.. 

Bundan bafluı, ltalya • Habeş an· 
JGfOmama:alığının, bugünkü durumu 
p~n yüz.yılın ba11nda tabii bir İ§ ıö· 
rülen aömürgeciliiin bugün na81l her· 
Aeain itira:ı.ını tahrilr eder bir haluız.· 
Ü ~#iline ,irJiğini ,ö.termektedİF'.. 

Çünltü CenelJredekilerin aanltayon
J.r etrafında telı bir cephe tatmaları 
Aer ne kadar görünürde 41.Aıı>rapa k
rlf"' nı o,..laca tutmaJr açın İM de, 

banf'ın kendisi, milletleri ve memle
ketleri fUAUn veya bunun aömürgeci 
intifa hesablarından ve saldırmasın
dan korumak içindir. 

Hatta, ltalya, ilk günü olduğu ka
dar bugün de, hareketini, Avrupanm 
geçen yüz.yılki sömürgecilik te"7.İne İs· 
tinad ettirdiğini saklamaia lüz.um 
görmiyor. Ve Milletler Cemiyeti ile 
bir hesabı olmadığını söyliyerck İngi
liz. sömürgeciliğini ve bunun menfaat 
hesablarını ileri sıirüyor. Bu böyle de 
olsa, daha eski ve daha olgun bir sö
mürgeci olan İngiliz. empcryaliz.minin 
yeni sömürge seferlerine mwaade et
memesi, sömürgecilik tez.inin il/asın
dan başka neye delalet eder? 

Dün Türkiyenin kurtuluşundan 

Çin'deki menfaatleri namına korkan
lar, demek oluyor ki bugün, ita/yanın 

Habefİstana saldırşrndan ke:za ba-tka 
yerlerdeki menfaatleri namına kor
kuyorlar. Dün, bir kurtuluf'un mey
dana gelmesini tehlikeli görenler, bu
gün, kurtuluı likrine engel olmakta 
aynı te#tlikeyi görüyorlaraa, bu, em
peryali:z:min ricati tJf! milli kurtuluf 
fikrinin iluiye gitmesinden batluı ne· 

tlir.1 
Ve milli kurtuluı fikrini evrensel 

vicdana maletmek için, emperyalist· 
lerin biribirini ıı>e biribi.rinin tarihi 
haksı:&lık ııe günahlarını teıhir etme· 
leri kadar Faydalı bir fırsat :&uhur e

Jn- mi? 
Demek oluyor ki Türlıiyenin Ce

nevre'cle aankayoncu cepheyi tutmcın, 
bir teıtadül eseri değil, bir prensip 

nolırtosulır. 

Burban BELCE 

''Ulus,, un Dil Yazıları 
( 80§t 1. inci •aylada) 

tJu kelime anlamını bir süjeye ve
~erek bir Tanrılık zatı ifade etmiş 
"e kelimeyi tamamlamış ve isim
kndirmiıtir. 

Bu kelimenin (kal) biçimine 
yalnız üç yerde rastlıyoruz. 

Kad-usa - Elaziz, Pertek köy 
Kad-rul Trabzon, Maçka ,, 
Kad-un Siirt, Beytünebab ,, 
Bunlardan (kadun) kelimesini 

Asuriler (Ha dun) biçiminde kul
landılar. (Asar hadun) gibi. 
(Gad) biçimi ise yalnız Siirt'te 
-.ardır. 

Ad bahsini bitirirken bu isimle 
bağlı olan birkaç has isim daha 
tahlil edelim: 

Dara V IUl, Gevar 
Dara. Mardin 
Dara ~ Siirt, Eruh 
Darabi = Muı, Varto 
Darabi = Enincan, Kigı 
Darabi Uurfa, Siverek 
O.rabi - Siirt, Besiri 
Darabi -: Beyazı\ 
Daragon -= Urfa, Siverek 
Darahir = Malatya, Kahta 
Daraka) = D. Bekir, Lic.e 
Daralral kötkü - D. Bekir 
Darahini -= D. Bekir. 

köy 

" ,, 
" ,, 
,, 
" 

" 
" 
" 

Bu uimlerin de ( aJ) kökünden 
J&pılmıt olduklarında fÜphe yok
tur. Hepıinde de ana kelime ( Ja
r•) dır. Manalarını aramadan Ön· 
ce Giinq • Dil teori.ine göre ana· 
lizini yapalım. Kelimenin etimolo
jils ,ekli tudur: 

Dara - ağ + aJ -r- ar + ağ &1e 
( ai + aJ) -= ad olduğuna göre: 

(1) (2) (3) 
ad + ar + ağ dır 

( J) aJ = ateı anlamını da tem
••I eden unsurdur. 

(2) ar= onun herhangi bir sa.
laada bir obje üzerinde belirip 
karar kıldığını gösterir, bir ektir. 

(3) ağ ek olarak(.+ ğ), bu 
mananın tayin tesbit edilmesi ve 
iaimlendirilmesidir. 

Demek oluyor ki, (ad - ar 
ag) dara ateşin hararetini, nu· 
runu genişçe bir sahada ifade ve 
bir obje üzerinde takarrür ettir
mektir. 

(Dara) da bu anlaman bulunup 
bulunmadıgını araştıralım: 

(Dara) ve doğru fekli ile (da 
rak) Sumercede (keçi tekesi) de· 
mek oldui;:""U gibi dini anlamda. da 
keci ayaklı bir Tnrıdır. Ve (ea) 

• 

yani (ank) Ta.nrmm da tesadüfi 
iıimlerinden biridir. (Autram s. 
43. N. 3). Ank Tanrı suların feyz 
ve bereketin Tanrısı idi. (Darak) 
adr ile anıldığı zaman keçi ayaklı 
olarak düşünülürdü. O zaman or
manların da Tanrı-'• idi. Yakutlar
da: 

"An Darhan" ateş Alahıdır. An 
Darhan hatun nebatatı himaye e
den kadın Tanrıdır. Bu ad birçok 
Tanrıların is.im ve sıfatıdır. (Pe
karski 6. 78-679). 

Sümerceden ve Y akutçadan al
dığmıız bu iki Tanrı adının alt 
alta analizini yapar~ak 

Sümercede 
(1) (2) (3) (4) (S) 

Darak - ağ + ad l ar + ak + . 
Yakutçada 

Darhan - ağ;- ad + ar-ı-ah 1 an 
olur ki anlamları d şudur: 

(1) ağ = köktür, burada ateş 
ve sıcaklrk anlamlarmdadır. 

(2) oJ - ektir. Yapıcılık, yap
tırıcılık ve yapılmıt olmaklık ifa
de eder ve anlamı bir süje veya 
objeye maleder. 

(3) ar - ektir, (. -t r) yakın, 
muayyen, kat'i bir aahayı ve o sa
hadaki hareketi gösterir, fark ve 
temyize yarar. lstenilen ıeyin ol
duğunu ifade eder. 

( 4) ak - ektir, manayı tamam
lar tayin eder. 
Şu halde ( ağadarak) yani (da.

rak) sıcaklık veya ateı anlamanın 
kendi içinde tekarrür ettiğini, 
fark, temyiz edildiğini gösterir ob
jedir. Gerek Sümercede, gerek Ya
kutçada her iki kelimenin dört 
llnsuru tamamiyle biribirinin ay
nı olduğu için her ikisinin de ay
nı anlamı vermesi tabiidir. Yal
nız yakutça ''Darahan'' kelimesi
nin sonundaki (an) eki bir husu
siyet, faikiyet ifade etmekte, bu 
hususiyetin "ego" da kalmayıp 
muhitine de taşmış olduğunu gös
termektedir. Ve böylece tabiidir 
ki daha geniş bir mana ifade et
mektedir. 

Not: - Üzerinde bulunduğu
muz Türk kelimesini tarihte ad 
edinmiş bir Fars Hükümdarmdnn 
da bahsetmeden geçemiy.ecegiz: 
Daı-ağ (Dara) . 

Dara adının etimolojik şekli şu
(J) (2) (3) (4) 1 

Dara ağ + ad + ar + ağ. 
(1) ağ ana köktür. Biiyüklük, 

u iL u s 

• 
iÇ HABERLER 

·~ 

Sayın rniaolirimi:&in dün holku•ini z.iyardl~rinden bir .-ruıtontc n~ 

L ı·dar f"'eyz i\Iohctnımed 

tliiukii zi )7a retlt~ri 
l~aıııın 

Ankara.mızan mı&afiri olan Afga· 
nistan Hariciye Naıı:ın Serdar Fey:ı. 

Moha.mme-d Han dün Ögleden önce 
Sıhat enstitülerini, etnoğra(ya müze
aini, nümune haııtanwni 2İyaret et· 
mişler ve Kabil büyük elçimiz B. 
Memduh Şevket tarafından saat 13,30 
da Marmara köşkünde §ereflerine ve
rilen öğle yemeğinde bulunduı.tan 

aonra Çiftliğjn müusini ve İmalithn· 
nelerini gezmişlerdir. 

Dün akşam af an buyük elçiliğin· 

de !!Aym müafirimi:z ~t rdiıı« zi. aff'ıt 
verilmi~ .,;e ziyaft ttu. wnra biı de kil· 
bul relllDİ yapdmı~trr. 

Serdar Fc:yı Mohamm.,,d Han bu· 
gün l~ barıkasmı. Cumuriy~t merkez 
ban~asını, Sümer, Ziraat, Emlak ve 
Eytam baRkalann• vt Yiüııiı: mÜe&af!· 
ttaini geunlder, öğlt ve. 11lışam ye· 
me&ılerini de Anksrı.tpilluu, hu~uai 

surette yİJ«eltlttdfr. ____ .. ..,. .... ____ _ 
Oi l.. 'l'.ırih, (A>ğraf)ia f"'akiilte~i bubtriin 

tör ~ nle açılı yor 

Ankara dil, tarih, coğrafya fakül
tesi bugün aaat on be4 buçukta hz.ıl· 

kevinde yapılacak bir törenle açrtll
caktır. 

Kültür bakanlığı, törende buluna
caklara çağrı kartı göndermiştir. T6i· 

reni B. Saffet Arıkan bir söylevle a· 

çacak ve fakültenin çalışması etra• 
fında kısaca İ:zahat verecektir. 

AçılıJ töreninden aonl".a fakültede 
dersler hemen baJlıyacaktır. Ders İ· 

çin bütün hazırlıklar bitmiştir. Resim
lerimix fakültenin profesörlerinden 
Sıvaa mebusu B. Şemııettin Günalta
yı, fakülte dekanı Konya mebusu B. 
Muzaffer Gölleri, Manisa mebusu 
Hikmet. Burdur mebusu B. lbrahim 

yükAeklik, kuvvet, kudret ifade 
eder. 

(2) ad - yine köktür. Bu kuv
vet ve kudrete, yüksekliğe büyük 
lüğe tesahüp edendir. 

(3) ar - tesahüp edende bu sı
fatların tekarrürünü gösterir ektir. 

( 4) ağ isim veren ektir. 
Bu suretle Dara adının da Türk

çe olduğu alana çıkmış oluyor. 
Farsçada "Direht'' kelimesinin 

ifade ettiği gibi dar ve darağlı ke 
limelerin hepsinde aynı zamanda 
biı ağaç, ağaçlık ve mukaddes bir 
ağaç veya orman aramak hem lo
jik hem tabii olur. Bunlarda ateş 
anlnmım da bulmuş idik. Ferhen
gi şuuriye göre "Dara" mabud 
isimlerindendir. Yıldmm. imşek, 
aynı zamanda bir melek adıdır. 
Büyük ışığı bekler. Güneş yılmın 
dokuzuncu ayıdır. Fakat genel 
mana daha ziyade ağaç, ağaçlık, 
kutlu ağaç ve orman manalarına 
gelenidir. Çünkü hepsinde ) ük
seklik, genişlik, ve çokluk anlamı 
mündemiçtir. Netekim dara ke
limesinden olma has isimlerin en 
çok ya~dığı Diyarbekirde kutlu 

N~c:mi Ditmenı fst&nbul m~bu~u B. 
Fuad Köprülü He, Mardin mebuau 
Hasan R~şid Tankut\l H .AhdüUı:adiri 

gö~termektedir. 

1 

bir ağacın adı "Dara.gbn" dır'. Da
rağan çitlenbik ele dediğimiz ulu. 
glir ve büyük bir a.~tır. 

Not: - [zaten bu ağacın çok 
ulu, gür ve büyük olduğunu ve u-
luluğu, gürlüğü, büyiıJd.üiiıı ba.şka 
ağaç cinslerine b&b.rdt. mUhitine 
fazlaca tafmnrt olduğu sonunda
ki (an) ekinden anlqı maktadır]. 

Neba.tlann yeıillenmege başla
dığı Hızırilya.s giınun& Diyarbe
kir ha1kı konu k<>mşuya. (Darda
ğan kavutu) deniler. bir' yiyecek 
dağıtır. Dardağan kavut , o ağa
cın çekirdeğini ka\Tmu ununu al
makla yapılır. Şimdi pek o kadar 
re\'açta olmıyan bt.ıi adetin kuıtluğ 
bir mahiyeti vard!r. Çocu"' olmı
} an kadınlar gelecek Hızırilyas 
gününe kavut ad21.rl ... dı. ilkbahar 

1 
\•e çocuk olması gib: unsurlar ile 
bu mitolojinin kokünu 
manlar ve feyz Teım 
ve daha ilerilere ç a 
d\t Şu halde yul• ar da ydığımız 
köy adiarmın T" hçe o. t!lü .. andan 
zerre kadar ~üphe doğru 
bir hardıet olmaıı. 

{Aı:~tı• var) 

Ba 73RJJ Hadi 1 

\ 
Londra radyosunda Türlf: 

inkilabı hakkında bir 
konferans vererek 

döndü 
Caz.i Trbiye ~m•· 

titüsu ingilizC(ı Öğ· 
r-etmeni Ba~ran Ha.. 
di~·enin geçen ayın 
on üçünde, Lor. • 
dra radyoıunun d~ 
''etiyle bir mun • 
kaşalı konferans 
'ermek için 1 ngil. 
tere'ye gittiğinı 

yazrnııtık. 

Bayan Hadiye 
21 birinci kanun • 
ela konferanMnt 
vermi~ ve oteygün Bayon Hadiye 

~lırimiıc dönrnuştur 

Okıford üni,·ersittı~ıni muvaffak· yet. 
le bitirmit olan Bayı.n Hadiye'nin ra;i. 
~ odaki konu~matı bütün 1 ngiltcre' dt 
büyük bir ilgi uyandurnıştJr. Konfora"! 
türk rejimi, Türkh e'dr J.ndınlık ve Tur· 
kiyenin ekonomik kalk nmaıı mc' :r.ula_ 
n üzerinde olmuştur. Bayan Hadiycnin 
Mis. Hanaurah t Pa,u:nham'ın sordu· 
~uallere 'erdiği ce' ıı larr ileride a\ neı 

nqredeceğiz.. 

lngiU:ı: kamo} u y•·ni Turkıye rejimi, 
''e onun kuruC'usu olan Büyük Şefi h11k 
kında duyduğu takdiri Bayan Hadi~cyt: 
ıönderilen bircok tt!1t.>fon ve mektulı 

tc:briklt-riyle gc•8tc-.rmi~tir. Bayan Hadi. 
ye lngilterede büyük devrimimiz hah
lıında hayranlık vı dt•rin bir 1empatınir. 
nerlerme ve tezııhfü1t!J"İne tahid olmuf. 

t~r. 

lngilt<.'l'ede doku20 gün kalan dcğcrh 
oğretmenimiz bulunduğu muhtelif top
lantılarda yeni Türkiyenin ileri çehrf'si
ni anlatmak imk5nıru bulmuttur. 

Hayv~unılar vt:lr~i~i 

kan.ll.lnu 
Hayv~nlar vcrgıııj kanunu projeg 

8ıra ile Ziraat, MaHyıe ve büdçe <:ncÜ• 

menlerinde görü§ülerek Kamutay u· 
mumi heyetine U"V olunmuş 'e n12-

nameye almmı§tr-

Finans ve Gümrük tatbi
kat okullan 

Finanı vt Gümriilt bakanlıkları m& 
murları için &çdan wmdk okullan birin~ 
ci ~az.alı yoklamalan yapılmaktadır. He 
iki &kanlık, llK:IDl' lann iyi yetiştiril • 
meleri içiıı. derelai ve• imtihanları dik · 
f.r.at ,.e ciddi~•f'tlt tUtb ıetmelı:tedir. 

Türkiye - İsveç ticaret 
anlaşrrınsı 

~enlerde miidbti 'bir ay u:ı.atılar. 

ln~ ticaret ve lıliring anlapnaıı mm· 
kerderi Anlı.anda -.V111n etmektedir. 
Pek yalunda, anla§mamn iki memleketiı 
yüluek menfaatleririln uypn bir netice 
ile im:zalanac.ağı umuhnaktadır. 

İstanbul limanı tetkikleri 
lstanbul limamnm bugünkü 

teşkilatını tetkik f'lmek üzere Eko
nomi Bakanlığı mÜ§avirlerinden 
F onderporten l~tanbula gitmiıtir. 
fstanbul liman idaı-eai genel di
rektörü Rauf i mÜ!'lvirin tetkikalıJlo 
da hazır bulunmak ü:zere bugün 
akşam, İstanbul~ gidecektir. 

akiflar umum direk
törlüğünde 

akıflar ı.:.,..um d re torlUğunün ~ • 

nı teşkilat kanunu mucibmce Aıık ,\ 

vclilflar direktôrluğunün İtlerine ycnı 

te§kil edilen ctııhsimt ve varidat... d: 

l"ektorliiğü bal::araktır. Yeni direktör' • 

ğün kadrosu ikmal edilm !c üzeı-cı.. 

Son teşkilat dola:psiylc umıım t"rcl:.:;,._ 
lük kafomleri tuuim ve yErleri değ'<1tİ
rilmdtteclir. 
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------------------------------------------------------.... --------..... --------------------------------------------------------------
Habeşler cephelerde taarruza geçmişler 

Y a~murlar habeşlere yaradı 

Çünkü lıal•esler üciint·ii defa nıalı~ul 
' .> 

alıyorlar., italva n kuvvetleri ise . . 
çamurdan iş gört'IDİ)orlar 

( 8Qfı 1. İnci ıaylaJ a) 

lerine dt!vam etmektedirler. İtal
yanlar, blokhauz'lara ve öteki sah 
ra i.tihkimlarına aığmarak şiddet
li surette dayanmaktadırlar. 

Cenub cephesinde, Ras Deata 
?rduıu, ıeneral Graziaıri kuvvet
lerini uç muhtelif koldan ııkıttır
.maktad1r. Birinci kol, Yet' e doğru 
ikinci kol Luıh-ferrandi'ye doğru, 
üçüncü kol ise inıiliz Kenya'ıı ya
lualannda ilerlemektedir. Raı 
De.ta, böyle bir açılıt hareketi 
'F&PIB&kla be ... ber yanlardan ıele· 
\ilecek herhaaii bir eürpriz bücu
... na ka111 ela kendieini muhafaza 
eJlemektedir. 

DeHie, 8 ( A.A.) - Son ıünlerde 

raıan ,iddetli yaimurlar habe,ler lehi · 
iledir. 

Çünku: 
1 - Bu aayede üçüncü defa nuahıul 

alıp, ordunun ia,eaini kolylatacaldardır. 
2 - lalak toprak motörlü İtalyan 

kuvvetlerinin ilerlemesine engel olmak 
t.dır. Halbuki habet piyadesi her hava
cla ve ber toprak uzerinde harb etmeie 
*11,lıındır 

Deaıie - Adiıababa yolu seçilmez bir 
lıial almııbr Kamyonlarla Deasie'den 
lııattehre hareket etnuı bulunan ame
rikan aazetecaleri ..... clailann eteğinde 
mıhlanıp kalnu,larclır. 

Habet orduıunun iaıe ve levu:unı 
deve ve katır kervanlariyle temin edil -
mekteclir 

ltıal)anl.ar be~arıname aımağa dtı .. 
ilam P-di.)orlar. JUııur - 1,ib·rn ~uru

rında her iki l!araf ciddi 
tedbirler aldı. 

ı.o.... 8 (AA.) - Royter bildiri • 
..... : H-..ı., t•mal cephesiade İtalyan 
t.atlan aurinclelti bukılannr muhafaza 

etmekte iseler de dün, biç ıüpheaiz ha
~ noel Yort'u9U clolayraiyle olacak, hiç 
ltir harekette bululllnamlflardır. 

Cenupta da 11ikünet vardır , 

Rö,ıer ajanaıntn Berbera (İngiliıt ao
•aliai) claki muhabiri bildiriyor: 

.Bulalldeki on bet habeıin ôlmeıiyle 
~ son bombardnaandan önce, 
1ta1,... tayyarelerinin Cruiani inuaaiy
le •~tılıları lteyannamede fU aatırlar ya. 
zdı adi: 

Tayyarecılerimızi araıuluaal huk11· 
le. aykırı olarak oldürdünüz. Kaf!dıgı 
11• ht:kleyiniz. 

Ote taraftan Muaolini İmzaıiyle atı. 
~n diger beyannamelerde oymaklar .. 
~talyanların adaleti tatbik ve iyi bir hü 

urnet •dareai kurmak için gelecekleri 
bildirılrnetctedir. 

l 
Buraya aelen haberlere ıore IOn ıün 

erde mot bo . uru zulan ve Oqgabur böl-
~eaınde karaya İnmeye mecbur kalan 
ıtalyan tayya . . . dekil d •-. . reıının ıçın er en ı .. ı. 
11 

ha"'ler tarafından tüfekle öldürül -
lllUf Ye kaçmaya muvaffak olan UÇUnCU 
ıu de aonradan yakalanarak oldünilmüt· 
tur. 

Royter ,İanaanın lakenderiyedeki mıa
habirs bildiriyorı 

Mıaır - Libya sınırında 320 kilomet
r~ uzunlugunda arahkaız kurulmut olan 
dıkenli tel !flbekeaini ıeçerken yakala 
nacak olanlar ölüme mahkmndur. Bu 
.-.ace boyunca muntazam aralıklarla 
~~ra!yôzlü İtalyan karakollan yerle' -
tirilıniftir. Şimdiki arsıulusal durum clo
la)'aaiyle bu uyanıklık italylanar cilbe 
bade timdi daha ziyade arttınlauıtır. Za
raan zaman insiliz askeri ta)'J'areleri bu 
telaelce Üzerinde İtalyan uçaklariyle yan 
n-a uçuyorlar. Tayyareciler biribirleri
ni aelimlayorlar ve sonra aınırlan için
de llÇlllflarına devam ediyorlar. 

Dernedekı İtalyan askeri faaliyeti 
artmaktadır ve Bingazi ile Tobruk'a 
ta,.y....ter ve birçok mühimmat çıkanl
... ,br. 

Mıa.,. closru bir atratejik hareket 
llOktu. olaa Formadclalenadalri erit 
nH kateler tla beyaz ıtalyan kıtal• 

l 111tiliz kızıllm( '"~ .•mre!Cİ lm!Ctlnı 
uıhrib edilmemi~ 

Londra, 8 ( A.A.) - Geçen hafta 
Kroydon'dan Adiaababaya hareket eden 
kızrlhaç tayyaresinin kasten tahribediL 
diai fayİaıı tekzibediliyor. 

Tayyarenin yağ bidonlarının içinde 
çimento bulunduğu ıöyleniyordu. 

Tayyare. havalandıiı zaman mukem· 
mel bir halde idi. Yolda ıecikmeıi, Mı
ıır üzerinden seçmek için ayrı bir pa . 

aaport almak lüzumundan ileri selmit • 
tir. Motore yat verilmemesi de sadece, 
pilotun bııa tayyareye henüz iyice ahp
mamıt olmaaındanchr. 

l ıalyanlar :wlıirli gas 
kullanıyorlar. 

Dessie, 8 (A.A.) - Haber verildiii
ne ıôre, T embien bölseıinde ıtalyanlar 
beyaz duman halinde daiılmakta olan 
zehirli ıazla dolu ufak fıçılar atmıtlar _ 
dır. Bu maddenin İperit olduiu aanıl . 
maktadrr. 

Londra, 8 (A.A.) - ltalyan tayya 
relerinin bazı İngiliz Som.1li oymaklarını 
bombardıman ettiklerine dair olan ha . 
berler henüz teeyyüt etmemittir. 

Ht1befİ1'lmıın -.·e11İ bir notatfı. 
Cenevre. 8 ( A .A.) - Habeıistanın 

Parıı elçisi milletler cemiyeti sekreter. 
liğine yeni bir nota göndermittir. 

Bu notada, ıtalyan aakeri makamla
rının tethit sıyaaaıına devam ettiği fİ· 

mal mantakaıında habet kuvvetlerine 
kartı zehirli ıazlar kullanıldığı, bunun 
münferid bir hadiae olmadığı ve ıtalyan 
hükümetinın ıazetelerde de ilan t:ttİğı 

sibi babet milletinin yok edilmeaini ia · 
tihdaf ettiji bildirilmektedir. Habe4 bu 
lriimeti Mrlt llİ8alnlumm ve anıuluaa1 
andlqmaların yenı bir çiineniti olan bu 
hareketler hakkuida tahkikat yapılma -
ıını tekrar nca eylemektedir 

Hallef me11el.eııi ve f'ranMı 

Lodnra, 8 (A.A.) - ltalyan - babet 
anlafmazhiında fran•ız efkarı wnurm 
yeainde baad olan deji,iklik l.ondı·anın 
ıyi haber alan mahfilloi!rinde Muaolini -
nin Pontinia'da aoyled~ği o meıum nut· 
ka atfolunmaktadır. Muaolini'nin kul 
landıiı mütecaviz titan ve l.a•al H• 
plinına kartı ıöıterdiji sogukluk Fran· 
aa'da fena bir teair y•prmfbr. o twadar 
ki, bizzat Laval ltalya elçisini kabul e . 
derek bir daha barq taaa•vurund.a hu · 
lunmıyacağrnı bildirmittir 

1 tal yan resmi tebliği 
Roma.8 (A.A.)-91 numara· 

lı harb tebliği: 
Makallenin cenubunda, topçu

muz Ambaaradam ııtikametinde 
düıman tecemtnalarmı bombardı 
man etmiıtir. 

89 numaralı tebliğde bildiri
len ke9if müfrezelerimizin ileri 
hareketleri sırasındaki müsademe 
lerde habeıler 22 ölü bırakmış
lardır. 

Ha va kuvvetlerimiz Aşangi gö
lü mıntakuında bombardımanlar 
yapmııtır. Bu gölün cenubunda 
Alakaya civarında habet muha
ripleri tayyarelerimizi görür gör
mez hemen yere büyük üç kızıl 
salip koyarak etrafında toplanmıt
lardır. 

Tayyarelerin utufları 

Adiababa, 8 (A.A.) - Bu ... 
bah İtalyan ketif tayyareleri Dolo 
üzerinde ve Gocam istikametinde 
Veldia topraklarında uçuılar yap· 
mıılardır. 

Deıaie, 8 (A.A.) - İtalyan tay
yareleri şimal cephesinde beyan
nameler atarak habeıleri hüküme
tin ağır vergilerine karıı ayaklan
maya teşvik etmektedirler. 

egiitcii n oğlu iıal)on esirlerini 
ziyaret etti. 

Deaaie, 8 (A.A.) - Noel yor
tulan münuebetiyle Neıüa'ün ol· 
lu Harrar Düb11 pazarteel 

DIŞ HABERLER 
Tarım kanununun ana kanuna uygun olmadığına hüküm verildi 

Yiice mahkemenin kararı B. Ruzveltin vaziyetinı 

•"raıısada 
l\tıbtırtın nehirlerin ııbırı ) tıı·fl~ 

ya~ a:salmnğa btı~ladı. 

Pariı, 8 (A.A) -Luar nehri teh
likeli bir tarzda yükselmekte devam 
ediyor. Nant 99hrinin sularla örtülü 
olan sokaklarmcla. seyriaefer tama • 
miyle dumnqtur.•Nant • Bonlo yo
lu bir metre derinliğinde ıu ile örtül
müştür. Altı köy tahliye edilmi9tir · 

Paria, 8 ( A.A) - Haber verildi
jine pre, yukan Ron, F.n, Saon ve 
Garon nehirleri inmeye batl•Dllfbr • 
Pariate ise vaziyet deAmemiftir. 
Paui mahallesindeki evlerin boci • 
rumları bili ıu içindedir. T arb mm· 
takasında yağmurlar tekrar bqla • 
nu9tır. Adur yükselmekte Vl! zarar 
yapmaktadır. 

Luar nehrinin suları daha vahim 
bir 99kilc:le artmış ve Roşel volu bir 
metreden fazla derinlikte ıu ile ör
tülmüttür. Halle telafla alqamr ~: 
lemektedir. Çünkü ıularm. >:ırmı. 
Nlntİm kadar dah• artması ıhtımalı 
"ardır. 

Pariı, S ( A.A) F ransamn 
her tarafında feyezanlar azalmağa 
başlllllllf ve vaziyet düzelmeğe yüz 
tulmUflur. Ancak Nantda ve Luar 
mansabında vaziyet fena olmakta 
devam ediyor. Nehir caddele~ se
viyesine kadar y\ık~lmittir. Cıvar • 
da yalnız ağaçların tepesiyle köy ev· 
ı .. riuin damları gözükmektedir 

Nant, 8 (A.A) - Köprü veto
se mühencliıleri tiıncfi nikbindirler 
ve bu sabah suların çekileceğini um-

-.ktad.rlar. 

Fransız deniz 
manevraları 

I nl(ilU 11azetekri hu ınanevrtı

lardan. FmnMJRın ,ıf kdenbde 
~urdımı ktıbııl eııiii manw11nı 

.;ıkarıyorlar. 

Londn, 8 ( A.A) - Ak.-m ga
.1.eteleri ilk tayfabınnda, f ran1ız filo. 
sunun Akclenizde toplandığı haberi
ni vermektedirler. 

Royter ajansı bu huauıta Pariı • 
ten fU telgrafı veriyor: 

Muhtelif amıflardaıı 90 franaız 
gemisi, 20 sonkinun tanhınde Ak -
denizde ve yakın ıularda seyredecek
tir. Petrol üzerine ambargo konulup 
konulmamaama karar verecek olan 
18 ler komitesi de ayın yirmisinde 
toplanacaktır. Paris mahfilleri, iki 
munzam fransız filosunun Akdeniz
de bulwunuı keyfiyetini, ingiliz ve 
f ranaız deniz eksperleri arasındaki 
müzakerelerin müıbet bir neticesi 
~yınaktadırlar· Resmi mahfillerin 
ihtiyatlı bulunmuma rağmen öğ
renildiğine göre, fransız filosunun 
bu hareketleri, İtalyanların Akde • 
nizdeki ingiliz filosuna i.ni bir hu • 
cumlan karpmda derhal hazır bu • 
lunmak üzere Franaarun vermif ol -
duğu teminatın birer neticesidir. 

Paria, 8 (A.A) - Deniz bakan
bğı ikinci filonun evelce kararlqtı . 
nlmq olan yer cleAtimıeainin. bu • 
sünkü bac:lilelerle hiçbir alakası bu
lunnwchjmı teyid etmektedir. 

buraya ıetirilen İtalyan eıirlerini 
ziyaret etmit ve kendilerine elbi· 
ae ve yiyecek dağıtmıttır. 

l3t'et kızılalı(ı kmden bomlHırdı· 
nıan edilmemif. 

Roma, 8 ( A.A.) - laveç elçisinin 
İtalyan dıı itleri müıteşariyle yaphjl 
ikinci konutma bakkmda salahiyetli 
mahfillerden bildirildiğine göre, İtalyan 
tayyarlerinin Kaıtan lıveç hastanelerini 
bombardıman ettikleri yolundaki l.veç 
sörüıünü ula kabul edemez. Yapıı..k· 
ta olan nriiaakereler ııaraıada bu ...ıe 
deler .......... ,. ................. iki 
........ asa t teati eh:am 'shılln. 

sarsacak mı? 

B. Franliten Ruzuelt 

V atington, 8 ( A.A.) - Tarım ka· 
nununun ana kanuna aykırı olduğuna 
dair yüce mahkeme tarafından veri
len karar ortahğı karmakarı,ık et· 
mittir. Bu kararın çok vahim netice
ler doğuracağı sanıhyor. Çiftçilerle 
metıul olan dairelerde müthit bir ka· 
rı,ıkhk vardır. Buna 1936 büdceainin 
de bu kararla sarsıldığını ilave etmek 
lazımdır. Çünkü bu kanuna gore ge· 
lir olarak göaterilen mikdar bu karar 
Üzerine tahıil edilmiyecek, fakat hü· 
kümet kanuna göre ekinlerini azalt· 

mıt olan çiftçilere tazminat vermeye 
mecbur olacaktır. Yeni büdce B. Ruz· 
velt'in söylediği gibi nisbeten denk ol· 
mıyacak. fakat gene müthit bir açık 
Vet"eCektİr. 

Gelecek cumur ba,kanı seçiminde 
8. Ruzvelt'in ancak reylerin ,.üzde 
kırkmı toplryabileceği zannediliyor. 

Vatinıton, 8 (A.A.) - Yüce diva· 
nın tarım yardım idaresini l•iveclen 
kararını B. Ruzvelt tefairden çekin· 
mittir. Bununla beraber, liivedilen 
lcanunun hükümlerine göre çiftçilerle 
yapılmıf mukavelelerin gerektirdiii 
tahsisatı kongreden istiyecaiini aöy· 
lemi,tir. 

Vaşington, 8 (A.A.) - B. Ruzvelt, 
çiftçilerin temyiz mahkemeainin ka
rarından evel aktedilmi, olan muka 
velelere göre borçlu oldukları para· 
ları ödiyebilmeleri için kongreden 
kredi istemeye karar vermiştir. 

Kon~rnıiıı il. Rıızl·eltP . tıliihi~f·I 

v••rilnu•!Cİ lwl.·l•ıntfoki l.:tırtırı 

ııe olm·a I..? 

Pariı, 8 (A.A.) - Ovr şunları ya 
zıyor: 

"Londra'nın hükümet mahfillerin· 

de hakim olan duyguya gore, Vating· 

ton kongresi, mebua Reynolds'un m .. 

kabil teklifini tasvib etmiyecektir. 

Hakikatte 8. Ruzvelt'in bizzat ı

leri sürmüı olduğu bu teklif, cumur 
reisine barbedenlerden dilediği tar• 
f• ambargo tatbik etmek aalibiyetinı 
vermektedir. Kongrenin bu teklifle 
Nye teklifini telif ebnek ihitm111 
li vardrr. Senato •zaları, aon üç 

yd içeriainde ltalyaya ihraç olunan oa· 
merikan petrolunun ortalama mikta· 
rmı bulacaklar ve ondan sonra, ltal 
yanın, barıt zamanında ithal eyledisı 
petrolıao yüzde on birini ithal etmesı· 
ne izin verilecektir. Bu YU'llD tedbir 
sayesinde Amerika, ltalyaya kartı: 
"Ben ablukaya ittirak etmiyorum'' 
diyecek ve milletler cemiyeti ile ln
giltereye de "Ben öyle tedbirler al
dım ki, ıiz abluka aryaaanıza ve mıl 
letler cemiyeti prensiplerinin tatbiki· 
ne tamamile devam edebilirsiniz." ce

vabını verecektir. 

Bitaraflık ıryasaaı sa}'eaindedir ki, 
denizlerin aerbeatliii doktrini kati su 
rette bertaraf edilmif, lnriltere de 16 
1DC1 ma•de laükiml.-ini çipemedea 
........ lln•Llil'. 

.._ov etRu a 

f'rmucatlan bir milytır /ran"ll 
kt1dar ödii n<.· ahıcak 

Pariı, 8 (A.A.) - Alman halter· 

alma büroaundan: 

Sovyetler birliğine 800 milyonclU 

1 milyar franka kadar açılacak krecli 

hakkındaki sözler biç bir taraftaa 

yalanlanmamıftır ve bu .Ozlerin cloi 
ru olduğu anla,ılmakt•dır. Borcua 
faizi yüzde bet olacak ve yüzde .._ 

..nine Franaa devleti kefil olacaktır .. 

... ov)·eı - t rıı,:ııtı,. anlUfmaalıiı 

Cenevre, 8 (A.A.) - Sovyetler bir

liiinin Uruguay hakkındaki muraca

•tİ konaeyin gelecek toplant111 proc· 

ramına aokulmuttur. 

Ermeniııltının 15 inf"İ yıltliiniimil 

Moskon, 8 (A.A.) - Ermeni•~ 

cumuriyetinin onbtineci yıldönumu d • 

layısiyle . Sovyetler Birliği merkez ıcra 

komitesi en eyi ermenj İtÇiler ile muhee

dialer ressamlar, artiıtler ve 1azaca&a • 

randan 18 ine nitan vermi,tir. 

Bir 11ovyeı gemisi baııı 

Moakova, 8 (A.A.J - Almaa ......._ 

alma büroıundan: 2650 tonluk Sovyet 

motörlü Ooneç gemisi Leninırad' ... 
Hamburg'a siderken batrnqbr. Motöriia 
enkazı ve iki ceset Vibora yakm•dıa ..... 

lunmuıtur, 

İngiliz gemilerinin 
seyahatı 

I ngiliz reami mah/Uleri ., ..... 
sıyaaal hôdiaelerle 
alaka.ı olmadıitnı 

söylüyorlar • 
Londra, 8 (A.A.) - Amiralbkt.a 

bildirilclijiae söre her ..... k•·
aani ortalarmda olduğu gibi k ... 
de ''C.ira,, ''Uriaua,, "RoclneJ., N 

"Nelaon,, dretnaTtlariyle 21 iaci ~ 
pido filotillası bazı limanlan si)'&NI 

edeceklerdir. Anavatan filo-d•• 
"Hood'' ''Ramilliea", • 'Orioa,, we 
"Naptun,, zırhblan iae lngiltere:re • 
necektir. Bu huaua hakkmda bir ..... 
17ram hazırlanmaktadır. NelSOB we 
R dney gemileri dünyanm en kaYYetll 
i\u zırhlısıdır. Nelaon anavatan fiS... 
su başkumandanı amiral Bekha.-z'• 
bayrağmı taşımaktadır Henüz biha
memekle berabei- bu seyahatte ilk .... 
defin Cebelüttarık olacağı tahmin .. 
o ilmektedir. 

Londra, 8 (A.A.) - Reann mahfil
lerden alınan haberlere göre. iaplis 
harb gemilerinin bildirilen ..,. ha
rekatı herhangi bir aıyaaal me..ae ile 
katiyen alakalı değildir. 

ltal)tın mahfilleri ne diyorlarP 
Roma. 8 ( A.A.) - ltalyan mahfil. 

leri Akdenizden birkaç İngiliz zırhı .. 
amm geri almacağma dair Lonclra
dan gelen haberleri sayrİ vazıh bul
maktadır Bu gemilerin diierleriyle 
tebdil mi eclileceii yoksa Akdeniz..._ 
ki İngiliz tazyikinin azaltılmak mı ... 
tendiii benüz belli değildir. Binae• 
aleyh ltalya timdilik tamamiyle ... 
yirci vaziyette kalacaktrr. 

l ıınaııisttında ilıtiltiki memurtar 

İfe alını~ or. 
Atina, 8 ( A.A) - 1935 ibtil.

linden sonra azledilen devlet me • 
murlannın y.eniden i~ almmev hak
kındaki emirnameyi kıral Unzalanut. 
tır. Bu bapta ,d talimat bir kanunla 
neıredilecektir. 

Batbekan ihtilalclen - ..,.. 
....... olan memurlann .. ,....... .. . 
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mxacı t fG"İnin ilk ~nlerinde de 1 
..,-&i alim Prof. • N. Burdenko, Prof. 
a A. Luria ile bu &atırları yuanda.n 
mureldıep So et Hekimler Heyeti 
Türl.iye7e h.reket etti. 

Türki ede bulunduğumuz 12 gün 

:. rlıJld• Anke.ra 'e latanbuldan ba~
a, Anadolu içinde kısa bir seyahat 

'!f pbk. Bu &e) ahat C-nasında Bursa 
we Yalova'ya uğradık. 

Her )erde gerek türk hükümeti 
E rreluc Srhat Bal· anlığı ve onun Ba-

ftlU B Refik Saydnm tarafından Sov
yr.t hekimler heyeti müstet.na bir H-
11:i ile karıılandı. Sovyet tababeti de 
ıt:ürk hekimler arasında büyük alaka 
uyandırmı~tır. Türk toprağına ba tı
ilmuz ilk giınden beri aramızda le· 
u: Üs eden samimi dostluk ve anlaş
ıma havası Sovyet tababetini ilk dda 
temail eden heyetimizin Üyelerine Je• 
r-t:fli ödevimizin ifaıunı kolaylattır

ımııhr. 

1 eni Türkiye hükümetinin idare v 
ültürünün her hususta devam ettiği 

muazzam yapıcılık İ§İ Üzerimizde bü
)'Ük bir leair bıraktı. Bilhasaa. aon yıl· 
larda tam kültürel ve her konforu ha· 
•2 bir ~bir halini almış yeni Ankara• 
ıun yopıcılık milryası hayretimizi mu· 
c:ib olmuıtu. Ankara gayet pitoresk 

ir 941hirdir. Güzel manzaralarını Tür~ 
kiye Tıb Kongresi toplanan Anadolu 
Kulüb binasından ve heyetimizin ıe· 
ırefine Yoldaı Karahan tarafından 

Sovyet elçiliğinde yapılmıı ak§am ıö
leninde elçilik balkonundan eyr ttik. 

7-10 birinci teşrinde Ankara'da 
t planmış Türkiye VJ. Tıb Kongresİn· 
de türk tababetinin elde ettiği terak· 
lı..i ve muvaffnkiyetler gösterilmİ§tİ. 

Kongrede 500 ze yakın murahhas ha· 
ıı:ır bulundu. Bunlar arasmda Türk.i-

de çalışan ecnebi profesôr ve he
~ler de vardı. Türk doktorların O• 

iı.udukları raporlar, }azanların genif 
'bilgi ile en yeni klinik tetkikat ve te· 
da i metodlarına malik olduklarını 
•e tababetin teorik probJemJere kar§ı 
ciddi nuariyeaini göstermekte idi. 

So' yet murahhasların kongrede o· 
lıuduldarı raporlar ve İstanbulda ,•er
C!ikleri kon(eranslar türk tıbbi ale· 
.minde ve matbautta büyük bir ilgi ile 
lı.ar9ılandı. Raporlarıınızdan sonra 
ır:.anlı mütalealar yürütülüyor ve fi

llirler beyan ediliyordu. Sovyet dok· 
torlar ilerde müıterek. çe.lııma tekli. 

file ve lıı.onferanıı lrurlar :için davet ve 
eınatitülerimizdeki iılerile yakından 

11lakadar olmak v. a. arzuları ı::ıhar e
diliyordu. 

Türkiyenin en eski operatörluin· 

aı Cemil Pa9a. nutkunda tababet İl· 
minin merkezi gitgid& iovyetlere 
1tt:Çmekte olduğunu aö:rlemekl~ 
Sovyet tababetini takdir etmİ§tİ. BÜ· 
tim &Öyle nen &Özler 'e nutuklar Bfi. 
ük Sovyet ulu larına kartı en _iyi 

~., doat duyguları ifade edi)•ordu. 

Her iki taraf Türki}ede bll'aklığı. 
au:ı doırtlarımızdan ayrılırken Sov

t!f • Tiırk tababet yolundaki mÜ§t .. 
ırek ~alışmamız. için geni§ ufuklar a
tıldığına emin olarak ayTılmı,tık. 

Sıhat Bnkanı B. Refik Snydam•m 
ıze karşı gosterilen müstesna ilgi \ c 

bf:'yetimi:zin l anına tayin edilen l • 
b :nbul 4chir hastanesi Ba§hekimı Dr. 
B. Ömer Lütfi ile Sıhat Bakanlığı fg. 
t tistik ''e Sıhat Kültür Şube Direkt(). 
ırü Dr.B. Remzi Güncnçin ihtimamı, bir 
hıkım en11titü klinik ve hastanelerin 
A~leri ''C. türk tababetinde olan terak· 
Juye phit olmamıza yardım etti. Bir· 
~ok gordüğümüz yeni miıesgeseler &• 

~da teknik cihetlerden, aynı cins 
;Avrupa mue~ac:seferi ile müsavidir. 

Her ~e den e,.el Anknra'nm yeni 
'1t: 400 ynt.aklr Numune Hadaneaini 
lı ydetmeli;) iz. Mimarlık noktai naza· 
rmdan ba:ı.ı kuıurları ve havalandrrıl
ım pndaki uf ak tef k no•u.anlanna 

gmen, bu haı.tane teknigin &an a(i.. 

ai!ne ôre a.pılmı{ birinci ıımıf uh t 
ımüe&tR.ı.eııidir. Haıtan de mükemmel 
bır tarz.da mlK«ıhhe:r. ga:m:lar tebdili, 
eıflktrokardıogrofi v bio§İmi labol'&• 
mvarlan mecr attur. Bımdaft batka 
•J: Mtft ~ rcatı• teAJ~tı e ~· 

Y 2an: Prf. G. Panişevski 
Turkı) ede VI tıb kongresine i tırak eden 

Sovyet hekimler heyetinin başkanı 

ltanoterapi için husuııi aJ~tler de var
dır. 

Ankara'da ziyaret ettiğimiz ve 
romlarlll a§ılar ha21rlıyan hıfzıa!ıhha 
enstitüsü de üzerimizde çok iyi bir te· 
air bll'a.kmı§hr. Bu enstitü yeni yapıl· 
mış ve Seromlarla a§ılnrın )•apdma· 

ı için mükemmel tarzda mücehhez 
Jaboratu\• rlara malik iki büyijk pavi
yonda bulunmaktadır. Bu enstitünün 
•anında hekimler için gayet iyi tCJ· 

kilat ve teçhizatı havi hıfzıssıhha O· 

kulu kurulmu§tur. 
Ankara civarında gördüğümiiz nii· 

mune kö~· dicpanseri de şayanı dik· 
kat bir müe~sedir. Dispanser 5 yıl. 

da.nheri kurul mu§ l 4 köy "e 2 büyük 
çiftlik ceman 4 .150 kİ§İnİn ihtiyaçları· 
nr tatmin etmektedir. 

Türk.i) ede balihaz.ırda bu gibi di • 
panserlerin adedi pek az iae de, için· 
deki intizam, temizlik ve kültürel tİ· 

li her hususta takdire §ayandll'. 
Türlci. e maden su membalan 1 İn· 

ci aınıf iklim istasyonlan, Boğaziçin· 
de ve Marmara sahilinde semt ban· 
yolan gibi muazzam tabii deva. vau· 
talarına maliktir. Biz bunlardan ancak 
Burııa ile Yalova'yı göre-birdik. Birisi 
çok eski zamanludan beri sulfat 
lcabyom ve hRmızı natriyom bulunan 
87 derece gayet aıcak ha.mamla.rdcr. 
Tarihçi Tisye ta e:ıki Bizans İmpar&.• 
toriçesi Teodora'nın orada ilk hamam
ları kurarak Bursa'nın maden !!ula· 
rrndan İstifade ettiğinden baht.eder. 
O devre İt membaların kaptaj i . 
temıni de gördük. 

Aldrfımız malümata göre, kaplı· 
ca la.ra. te da '\i i ma k5adiyle her yıl a· 

ti 15 b in ki§oi gelmektedir; bununla 
berab r bu mcmbaların istimalinde 
tıbbi normab .. r tesbit edilmediği gibi, 
f nni İ§lenm si de mevcut değildir 

Yalova Marmara. aahilinde kain, 
m nzara itibariyl ve konfor husu· 
ıunda fevkalade güzel ve eheri§li 
hamnm ista.s) onu dur. Yapılan kazı
lar esna md aktiyl membalar ya• 
nında kur.ufmU§ mabedin izleri mey· 
dana. çık:mı§hr. 

YaJo,•anın ~ıcak kaynakları M>n 
) ıllarda fizik ve kimyevi tahlilden 
geçirilmİ§-. fakat gerek bu kaynaklar, 
gerek butün bu sa.yfiyenin kıymetti 

'arhğı henüz ameli ve klinik te.tkika 
ta muhtaçtır. 

Türkiye Trb Okulu kemiyet itiba
ri•e memleketin ihtiyaçlannr tatmin 
etmemekle beraber nuf'uu. gore. tıb 
tahsil derecesi )Ükesktir. 16 milJon 
nufuu. göre 3 bine yakın hekim • e 
bunlardan yRrısından fazla Türki_ e· 
nin §ehirlerinde • )alnız f.stanbul'da 

900 e yakın doktor çalışmaktadırlar. 
Türkiyede lstanbul Oniversit in

de bulunan Tıb Fakültesinden ba~ka 
bir d Ar.keri Tıb Akademiııi ardır. 
Halen Sıhat Bakanlığı Ankara'da da 
Tıh Fakülte!İ açmak iasavvurunda· 
dır. 

Türk hükümetinin lstanbul Tıb O. 
niversitesine urfettiği ihtimam tak· 
dire layıktır. Bu üniversite 100 yılda.n 
fazla eveI kurulmuş ve Türkiyede ta· 
bnbel kültürünün en eı.ki ocağıdlt'. Te
orik kürsülerle klinikler en iyi tesir bı· 
rakmaktadır. J 934 te fenni tertibatın 
ilav i için 1 SO bin türk lirası ( ı lira 
91 kopdt: altm) tahsis cdilmİ§tİ. Bu 
tesisatla bırçok yeni a•et ede at e 
nppareyler alınmıştır. 

Üzerimizde en İ} i tesir bırakan • e
ni binalarda henüz kurulmakta olan 
morfolojik ( te rih, patalojik teşrihi, 

istoloji ve adli t.e,rih kurda:rı olm~tu. 

G.iınt Ecz nenin a.du 

1: e &:::r.anet.i 
- bat. eni 

ı~tanhul 

Cı::martw Merke:ı 

Pa:r.ıı.r Yem ot 

PEııı rieu Anluını ,, 
S Jı IH!al ., 

r 

t .t.193 tarihinden M'bareti iki ay 
muCldetiE, ~brinüırı -eczanel ytaku
dald C4ıdw•ıkı ~ö.wı ~ça kahw:elr• 
ll.111-dw. 

e u uz 
Me§h~.' lra_~··~. ıa_~>:~rccisi Sain~ ~ ~·c~pery bir holta önce Bingaz.i'den Kahir '>•e gider
ken ~ole ."':'fmu1tu. Gece U~u u ı•ımlr güz.el rotrWlniyle edebi. bir JÖhret te }apmıı olan 
tayyarecınırı meraklı maceraaım cqağıda oku yımu.z: 

Romancı tay)are
ci Saittt - Escupery1 

macerasını Paris -
Soir gaz.etesinin Ka. 
hire aytarına fÖylc 
anlatıyor: 

- Bu defa ynka
mızt kurtnramıyn

cağımıza adama• 
kıllı inanmı§tım. 

Çok defa büyük 
güçlüklerle kar~r

la§hğım oldu, fakat 

mücadele ancak bir· 
kaç dakika, en faz.. 
la bh·kaç &&at &ürü .. 
yordu, halbuki bu 
defa ... üç gün, çok 
uzun zaman ••• 

Binga:z.i'den paM 

;ıar gecesi, ıı.aat 20 
den Önce ayrılm119 

tık. Memnu mmta• 
ka olan kıyılardan 

biraz: uzakça UÇ• 

mak istiyordum. O 

_ üzden Mısır'ı Bin .. 
gazi'yc bıı ğlıyan 

doğru hııttı takib 

etmiye Libya çö. 
lünü arbtan tarka 
kat tmiye kara r 
,·erdim. 

Gece karanlıktı. 

Bin,lazi_ e kadar bi· 
2i hafif bir ışıkla 

a dmlatmı§ olan ay 
şimdi kaybolmu~tu. 

v kocam n bulut 
yrğınfan, bize J. 
dızları göstermiyor
du. 

Ba§langıçta. iUı: 

bulut tabaka1,mın 

Ü tünden uçu~ orum. 

Yu•orJo: Saint • Exupry1 Burjidenin hareltdindr.n 
birkaç dakika öm: 

A,ağıda: Saint • Exuprynin karısı ile onne•İ, 

Fakat kesif yıgmlar halinde aıra.lan· 
mı~ baıka tabakalar da.. var. Hep&İ· 

nin ÜHÜne çılu~orum ~e nihayet gökii 
göriıyoru:z. 

Yolculuğumuz muntazam bir §e· 

kilde denm ~di~or. Motö,. iyi iıJiyor, 
heT ~ yolunda.. Monoton bir §ekilde 
nkit geçi;> or. Ara.dan dört saat geç· 
tiği halde bulutlar ~ene alhmı:r.da 

aynı kesiflikte. 
Bu ~nada Kahir~ amudunda bu· 

lunmamız muhtemeldi. ''Conio" m 
olmadığı için ancak yeri gönnek u 
retiyJe bir fikir edinebilirdim. Onun 
için Üra.timi az.alttım ~e inmiye bat· 
ladık. ini§ süratimizi gÖ!teren tıı.atten 
gözlerimi ayırmadan, ihtiyatla, usul· 
ca iniyoruz. 

Ha;>Tetl rüzgarın testiğini sarahıı.t 
le hissediyorum. Bununlaı beraber, 
toprağı ve~ a. uxakt& olmaması laınn· 
gelen Nil'i görmek İ!rİ)orum u in
meltte devam f:'diyorum. 

ÇÖLDE 

Bird nbire, dth§etli bir ı.arıuntı be· 
ni erimden fırlatıyor, omuzlarımı' 
alnımı acthl or... Her :eyin bittiğini, 
ha e a uçtuğumuru, tayyarenin ' pa
ram parça oldugunuı sanıyorum. 

Ötesini bilmı) orum... Anlıyorıu· 
nuz.ya •.. Ancak her• ~yolup bittikten 
t.onra kendime geldim. 

Tam bir ıuklin vardı. Gtte açinde 

durm\lı~tuk, harEıket i:ıdik. 
Prevot'ye t.onr.yordum: 
- Sana bir ~~- olmadı mı? 
- Hayır, hiç bir ~Y· 
Şimdi tayy&.reden çıkmamız laz.ını

dı Kendimi yokll} orum. yaram ok, 
hetta berem bile / ok. Bu bir muc:lz.e 
id~, nice defal&ır. bu toprL.ğa ç.arpı; 

emannda olen arkadaıtlar ormü~
tum. 

ilk onc b muza gelenin farkına 

vanru§iım. Evvda Ka.bitt.de değil, 
çöl <ırbıtıındaydı Bir tep ye eürtün· 
m §tük ve ifıiitmi2'. gayesind , ~ g v 

ıeılimdik. 

Fabt hınııu paıç~larunı~•·· 0-
lblllD İçİ1> ,.,,. h lıf>b.wtv• itarar "~' 

ga:uteleri okurlarken 

dik. Soğuk dondurucuydUı c biz, bİ· 
ribirimize aanlmı;, pa.r~ütlerimizin 

bezini ıırrtımıza ~ekmİ§, bu yeni düt· 
mana kar~ı elimizden geldaği lradar 
mücadele «!'diyoruz. 

Nihayet güneş doğdu. Şanılarımız.an 

bilançosunu yapabilecektik. Fakat bu 
tanslarımn; pek uıyıftı! içinde kahve o
lan bir §İ§e, aadmE-den sağlam ~ıkmııtı. 
Fakat su deposu kınlmı§tı. Yiyeceğimiz 

yoktu, yarrm Jitrefik bu §ark kahvesin • 
den başka içeceğimiz ~oktu, ve bu kah
' e de, üstelik fena haJde t.atlıydr. 

SUSUZLUK 

Ne yapmalı? O zamnn Prevost sabah 
çiylerinin bol olduğunu farketti ve, tay
) aremizin lastiklerinden birini doğrıya. 
rak, bundan bir ne,·i kaşıklar yaparak 
kıymetli çiyleri içinde toplamayı dü§Ün· 

dü. Bu ~ulan da la))arenin depoların • 
dan birinde biriktirirorduk. Yağ ,.e gaz 

kokusuna rağmen bu U)'U fula tiksin
meden içiyorduk, o kadar ausamııtık! 

Güne§ le beraber, g~enin kara soğu

gunun yerini yakLcı bir ııcak almı§b. 

Etrafımızda göz alabildiğine kum v 
ta§l Hayale kapılmıı.1 a. hiç yer yoktu, 
çölün orwmdaydık e bizi buradan an. 
c.ak şansımız lturtarabilirdi. 

KURTULUŞ MÜCADELESl 

Biran önce bir köy. bir kabile, bir 
lten·an, susuzluktan "e açh~tan olnüye
cek bir şey bulmak lac.ımdr. Vaziyetimi· 
zi elimden geldiği kadar tetkik ettik • 

ten sonra fimale doğru etrafı yoklama -
ya rar ''erdik. Bir pusulanın yardı -
miyle ~ola çıktık ve ayaklanmız::ı arka
mızda ıuruyerek ) olumun çizdik. Ke -
if se.)'ahatimiz boşa çıkarsa gene geri 

done!>ilmek istiyorchılı. 

Saatlerce ıüren bitrrıP:ı tükenmez bir 
~ iıruyüşten sonra tıon~uz: kumlardan bnş· 
ka bir şe} görmüş değildik. N crcdcyd:k? 
Ne olacaktık? 

Gene geri dör.mt·yc. k\Jmcl kendi. İz· 
)erimi:ıj arayarak tckrıt" la) yarcrnizin 
!Dnma donmcyc m dmr oldıı't. Yorg:an
lulrhm bjttıin hır h:.!f!,.,, ..Jii. et k K u,; • 

'\i ctlerimiz:i ihti ath harcamak liwmdııı 
Omın için derin bir uylruy& dRldılı. 

1KINC1 GÜNÜ 

Erteıi günu, daha tafa_k vakti, gec 
rün ıoğuğundnn lıt:miklerimizin ağnsı· 
na rağmen, bu defa da §ark ; tikam • 
tinde yürüyüşe ba.§ladık. Yorgunluk ~ 
ırcaktan harab bir hale gelinceye kadu 

atJerce yürüdük. Ve daima, daima aym 
t~ ,.e kum deryasr, ufukta en küçük bir 
çadır, bir deve izi ) ok. e çöl geni§, ala· 
.,ildiğine geniı. A)1aklarımız yanmıt 11ıy. 
rılmı§tı. Susuzluktan arbk a)akta du • 
racak halimi2 yoktu, bununla berabu 
biliyorduk ki durmaya gelmez ve istira .. 
hat enerjimizi kırabilir; biraz daha yü. 
rümek lazımdı .. Yüz metre ötesi belki 
kurtuluttu •. Fa.kat en sonra kanaat getir-. 
dik ki bu taraftan da wnud yoktur, 
ikinci defa olarak tekrar tayynremi:r.io 
yanma dönmeye mecbur kaldık. 1,lcr 
cidden kötüleşme ·e ba§laıruştı. 

Yılba§ı sabahı, ihtiyat depolarımı21n 
Üstüne atıldık fakat heyhat! daha yenl 
içmiıtik ki karnımızda giddetli sancılar 
hiuettik ve bu yüzden wıuz. kalma)ı 
tercih ettik. lhtiJ at deposunun iç sathı 
bizi zehirJiyebilecek terkibte bir kimye-
·i madde ile sıvanmıştı. 

Bununla beraber biriktirdiğimiz z 
miktarda su, bize, pek pahalıya mal ol
muştu. 6000 franga bir bardak su! çim· 
kü bu suyu tedarik etmek için paraşut. 
)erimizi yırtarak ond n genit hır çıy 
toplama cihazı imb etmiştik. 

Üzerimde b ir eter şişesi ılc, 90 dere-
edik bir İspirto §İ§esinden ba ı;.1<a bir tef 
yoktu. Bunları biribirine karıştırarak bu 
ateıten mayii içmeye çalııtık. 

S'-&&uzluk aıkmtnnız büsbutün arttı. 
Tabii talidcn başka umudumuz kal • 
mamııtı. 

Biribirimize yeni yılı kutladıklaıı 

60nra aon bir te§ebbüae giritmeye ka· 
rar erdik ve garb - ıimal istikam 
tinde yürüyerek, ne oluraa olsun >ola 
devam etmeye karar verdik. Bu, bl
:dm aon umudumuzdu. 

Yan ıuurlu yüriiyü§ümüz eanaaın
da. • •imdi iyice hatırlıyorum - çöl ka.-
2azedelerinin rastladıkları aarablu 
bizim de bit~in dimağlarımızda yer 
bulmaya başl~dr. Ilı.imiz de, bu vah• 
nm ye§il hurmalıldarını, bir arab e
''İnin bahçesinde fı§kıran serin kay· 
naklarını, hemen elimizi uzatsak l"A• 

kahyabileceğimi:c kadar yakında go
rür gibi oluyorduk. 

Tehlike atlatıldıktan aonra bu §im• 
di komik görünüyor ama o zaman 
müthi§ bir §eydi. 

Daha müthi §Olanı da, batlarımıa 
üzerinden bizi aramak için gönderil
mi§ olan tııyyarclerin geçişydL. Bun· 
Jar gürültü ile üzerimizden geçtiler 
ve iıaretlerimize rağmen bizı gör
meden kayboldular. 

SON GECE 

Gece dördüncü gece • geldı. t' ~ 

ratütlerimize aarı.lar k aoğukl mÜ· 
cadeleye mecbur olduk. Soğuk bu de
fa o kadar fazla~ dı ki sabaha kadaır 
biıi uyutmadı 'e ku' etlerimizi biraz 
toplayabilmek için sabaha kadar bele
lemek zorunda keldık. 

Heyhatl Sabahleyin her tarl\f ku· 
ru idi. Para§Ütlcrimi:ı Üzt:rinde bJ. 
damla su bile yoktu. 

Swu:duktan ölmeye mi mahkum· 
duk 7 Son bir irade kalkmııı ile dot· 
rulduk ve tekrar yola koyulduk. "Voa. 
ga. mahkümları" gibi ayaklarmuaıı 

sürüyerek yiırüyorduk. Bu cidden kOl:ıt 
kunç bir teydi. Her iki yüz metrede 
bir durmaya mecbUT oluyorduk. 

lf te o zaman ağaçlar gö-zümuze 
litti. Bu dn mı ımrnbh? Yokta baya 
ve kurluh.~ mııydu? Nihay t ölmek i
çin olmndl'ln, rshD:.-Q yere uzanabileıı t 
cck miydi\& 1 I 

Y ekl•!t:!mu& 2•m•n ağaçlıu,_ 
haki\ı:i o!dnğunu 'iim!ük. Hafif biıt 

1 
rüzr.~ al!mda urperiyorlardı. Kur. 
tulm~·:uk •• Hayı.ıt ne giiul teY• 

Bir vahanın he:u "1nrJ. vdık. V• 
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~ ... drıd, 8 (A.A.) - Anadolu AJan
ımın husJsı ayları bildiriyor. 

ler için de bir clnuse İmpcriale:. i kabııl 

ettirmiş bulunuyoru:z.. 
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(1Ünıriik 't~ inhisar - Balkan ;\ntaııtıııın E ı..-.cı luıberler: 

Turl İye • J spanya tjcaret ve kliring 
anlı ~maları lspanya namına Hariciye 
Nazırı M. Zoaquin Uz.ai:ı: Cadaval ve 

Türkıyc Cumuriyeti nmnına Madrid el· 
sirniz. Tevfik Kimil Koperler ve Eko -
nomi yönetkerimiz. Faik Kurtoğlu tara· 
hndan lıpanya Hariciye Nezaretinin, bu 

kabil anlaşnmların im:z.uma tahsis edi • 
len tnrihı salonunda imzalanmıştır. Ye. 
ni miızakerelcı·e başlandı başlanalı is
p&nyol g zetclrinin mütevali neşriyatı· 
na ragmen, heyetimiz tarafından neşri 
yat yapılmaması istendiğinden gerek b..ı 
neşriyattan gerek mü:r.akeratın safaha • 
tından malumat verilmemişti. Bugün 
hulasası matbuata \'erilen anlaşmalar, ikı 
memleket matbuatı arasında bir münaka

fa mev:.cuu vücudc getirmekten çekinil -
miı olmasındaki isabeti sarahaten isbat 
~tmektcdir 

Bundan ev,,·elki anla§ınada do' İz §ar. 
unın, J ıpanya ihracatı Türkiye ihraca -
tının yüzde ellisini geçtiği takdirde Tür· 
kiye'nin de dövizle ödiyeceği yü;.ıdc 100 

kliring eıaaı olduiu malumdur. lspan -
yaıun diğer bütün anlaşmalannda da bu 
tart mevcud bulunmasına rağmen bu se· 
fer gene yüzde 20 serbest döviz esası -
mızı kabul ettirmiş bulunuyoru:t.. 

lar Bakan lığuu~a 
Cezalandırılan memurlar 

Hususi posta, telgraf ve 
telefon anlaşma projesi 

nin esaslan 

Nevyork, S (A.A.) - Kayalık daj
lardan Miaisipi , dİ8İne kadar olaıa 

·erler yeni ıiddetli ı.oğuk dalga• 
altındadır. Datota, lova, Viıkoneie 

e Monte.nada a1fırm altmda 14 de9 
33 fahranbayt df'.receaine llad•• d~ 

ıük hararet kaydedilmİftir. 

Anlaşmalar, ticaret anlaşması, kli • 
ring an 1atması, İmza protokolu \'e mer· 
butu 14 mektuptan terekküp ediyor 
Müddetleri iki senedir. 

Ticaret anlaşmasının an" hatları şun

lardır: 

1 - Ticari mubadelelerden mütcvel· 
lit tediyat kliring yohıyle yapılacak. 

2 - Devlet, belediyeler, imtiyft;.ılı 

tirketler mübayaatı kliring yoluyle ya • 
pılacak ve yalnız. muayyen maddeler 
için buwıi veya umumi kliring yolun _ 
dan iıtifade edileceği itri tarafca daha 
~nel tesbit edilecek. 

3 - Bütün İspanyol müstemleke ve 

protektorlarından vaki olacak mübaya· 
atnnı:ı. kliringe girecek. 

4 T·· ki · - ur yenın hiç bir nevi anlaş . 
ma ıl bağlı olmadığı mem1eketlerden 
1 panya transiti ile getirebileceği eşya 
k.ez.a tarafeynin mütekaddim muvafaka 
11 tartiyle, lspanya kJiringine girecek. 

. 5 - Tarih ıır·aıını beklemek istiyen 
ı panyol "e tUrk tüccar tcabit edilmiş 
maddeleri mubayaa suretiyle hususi kli. 
rmg )Oluyle derhal matluplannı istif,1 
edebilecek. 

6 - ispanya bizden vaki mübayaa _ 
bntn ) üz.de 20 sini fransız frangı ola . 
ralı öde) ecck yani 1 spanya bize seksen 
.atarsa biz f spanya'ya yüz satacağız. 

7 - ispanya pamuk ihtiyacını mem
lelretimizden temine çalışacak. 

8 - lıpanya bütün ihtiyac:ını,bizden 
a:lacak '\'e türk sigaretlerin·ın 
deruhte edecek. 

satışını 

9 - Fındık, zeytin, z.eytinyağı, tu:ı, 
lı.uru Üzüm harici satıf politika~ıncla el· 
ele yürünme yolt.n aranacak. 

lO - Gayet mühim ve karakteriıtik 
Dlllahedat tarihimızde ve Balkan ittihn 

th politikaaınd• mühim bir adım olarak 
Jıpanya'nın Porteki:.c'e ve cenubi Ame 

rika hükümetlerine verebileceği ba:ıı:ı nılı-
aaadatı • ki mal· ld • - l • • . um o ugu uzere «c au'\c: 
İ.berııque> narniyle bi.ihin anlaşmaların. 
da istiın.ası:1. olarak dahildir _ c.en ziya· 

de ma~an müsaade> kaydından hariç 
hıtmıuına mukabil biz de Ba'kan itti
hadına dahil memleketler ile ilk defa ola 
rak bir «dau B 1 . . se a canıqe» ve eskı os -
ınanlı İmparatorluğuna dahil memleket. 

dakikadan d k'k . . a ı aya, yenı mesud aur· 
~nzlerle karşılaştık. De,·eler, bedevı 
ın&anlar bizim yardımımıza geldiler 
"e oni.ı .. muze serin su tulumları koy· 
dular! Bu bir kervandı! 

KURTULUŞ 
Bu kurtarıcı suyu içerken ne ka-

dıu · &e'\ınç ve haz duvdu<Yumu:ıı:u an 1 . ., 
atmaktan vaz geçiyorum. 

Ömrümde bu dereec ıstırap çekti· 
gimi bilmiyorum! Doyuncnya kadar, 
ı.efesimi:ı. kesilinceye kadar içtik, İç· 
tal&. 

Nihayet suya doyduktan M>nra 
iter anla beraber Vadi - Nakrum'a 
kadar gittik. Burada bizi çok iyi kar· 
ıaladılar. Yorgunluklarımızı kısmen 
dinlendiren bir geceden sonra avru· 
palı bir mühendiıı bizi otomobille Ka· 
lıireye götürdu. 

Kahirede Kontinantal oteline git· 
bgimiz zaman, bitkin halimizden, 
»arçalanmış elbiselerimizden şüphe

lenen kapıcı bizi içeri bırakmak iste· 
ıınedi: 

Hnyır, hayır, dilencileri içeri a
lamayız. 

lsmimi:ı.ı si:>vledik, herkes etrah· 
l'l!t "' toptandı. f~te bütün maceramız:! 

lspanyaya \'erdiğimiz gümrük tn
rif emizin 377, 378 ve 379 pozisyon· 
larına aid bazı süpoı:isyonlarda gÜm· 
rük tenzilatı yüzdesi, halen Almanya• 
ya, Yunaniııtana ve Japonyaya lıttbil· 

ettiğimiz ten:ıı:ilattır. 

Verdigimiz kontenjanlar da kliring 
listemize dahil mallardandır. Serbest 

liste olarak mevcut ve ileride neşre· 
dilecek kontenjan kararnamelerinin 

"S" listeııini veriyoruz. 

ispanya, ispanyada kontenjantf! 
&ayılı mallar haricinde ithalatımıın 

serbesti veriyor ve ileride kontenjanR 
tabi tutacakları için de ihracat ka.hi 
liyetimiz nisbetinde kontenjan W'r 

meyi tcahhüt ediyor. 

Yumurta için elde edilmiş kont,.n. 

jan, 30 bini sene içinde ayl'ıca olmalr 
ü~ere 80 bin kcntaldir. Kert•ste için 
bin metre mikabıdrr. Gelecek sene 20 

bin olacaktır. 

Protokoldaki esaslar ~unlardır: 

1 - lki memleket de gümrükle 
rinde bekliyen malların 60 gün içinde 

ihracına müsaade edecek. Bu meyan
da bizim Barsclon'da bekliyen 19 bin 

metre mikabı kercstemiz "e yumurta 
v diger bazı mallarımız 'ar. İı;pan 
yanın ise bizde yuzde 99 u, flotant 

ihtilafı ) i..ıziınden bekletilmiş mensu 
cnt olmak uzcre takriben 600 bin lı· 

rahk malı \'ardır. 

2 İspanyada ıne' kuf bır mılyon 
25 bin liruya baliğ ticari alacağımız· 
dan gümrüklerimizde mc,•cut olup cı 

karılacak İspanyol malları bedeli o· 
dendikten :1onra geriye knlacak oli'n 

m:kdarı yüzde 20 si frQnsız frangı, 

({eri si mal hesabı olarak Türkİ) e cu· 

muriyeti merkez bankası hesabına a· 
lınacak ve l11panya gumruklerinde 
mevcut olup çıkarılacak mallar b de· 
li ise dogrudan doğruya mal hesabı 

nn nakledilecektir. 

Kliring anlaşması, tipik kliring an 
laşmalarımızın a~ nıdır. Yalnıı. İspan· 

yol müateınlike ve pı·otektoralarının 

da kliring hesabına gireceği maddesı 

vardır. 

Anla.4malar hıikümleri 1 kanunu·. 
&aniden itibaren mevkii tatbika girİ· 

yor ve bu suretle yeni yıla yep_ eni 
bir vaziyetle iki memleket de girmış 

oluyor. 

ispanya ile 1929 danberi bir türlii 

tckarı-ur edememiş ve daima ıl tiliifh 
geçmiş bir anlaşma "aziyeti İ~İnue ka· 
lındığı düşünülürse bu neticenin h,.r 

iki memleket için de ne kadar mcm· 
nuniyeti mucib olacağı şüphe g()tÜr· 
mez şekilde lt-barüz eder. Bu anlaş 

ma müzakerelerinin ve neticesinin 
yıtplığı, de,,·amı çok şayanı arzu olan, 
büyük değişikliğin Türkiye ve f.spırn 
ya arasında büyük dostluk cerey3.nı 

ve havasıdır. Karşılıklı büyük ve hu· 
dudsuz ticari inkişaf imkanları bugün 
bir hakikat olarak gazetelerde ve ga· 
yet dostça lisanlarla teşrih edilmek· 
tedir. N< bugiinkü ispanya eski İspan· 
ya, ne. bugünkü Türkiye eski Tiırki 
yedir. fki memleket hakikaten biri· 
birini Öğrenmeğc ,.e sevmeğe liı)'rktır. 
İkı memleket müzakere he) eti, el .. le 
istihsal ettikleri netice ile hakikaten 
iki memleketin de müşterek menfaRt 
ve ihtiyaçlarına hizmet etmit bulun
malı tadır. 

Bursa dutluklarında 
mücadele 

Buna ınmtaka,.,ında ötedenberi, dut· 
luklarda görülen, Dtyaspi~ hastalığı ile 
mücadele edilmektedir. Tarım Bakanlı

ğı bu defa, bu hastalığı kökünden kal
dırmağa karar ennİ§ ve yapılmakta o
lan mücadeleyi daha. ziyade lcu ~etlen
dirmd. için, mücad~ tubeıi direktörü 
B. R~ttbe lazımgelen direktifleri ve_ 
n;relt bu mmtalm~-a pJKfenni§tir. 

Balkan anlaşması daimi koıueyi 
tarafından hazırlanan posta, telgraf 
ve telefon hususi anlaşma projesi 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığı 
birinci teşrinin başından ) eni Jöeneye 
kadar 7 müdür ve 106 memuru ihtar, 
l müdür \'e 15 memuru te,·bih, bir 
memuru maaf katı, 7 memuru işten 
men, 17 memuru \'ekalet emrine al· 
mak surctile 151 m muru cezalan

dırmış 'e bir mudürle 10 memuru 
memuriyetten ihraç etmiştir. A)•nı ay· 

lar içinde 3 memur lüzumu muhake· 
me kararı almı~ \'e 3 memur da beri\· 

et etmiştir. 

Resmi gazetede ~·arm çıkacaktır. Bu 
proje ile Türkiye Yunanistan ve Ro
manya ve Yugoslavya posta idare -
leri bir posta ve telekomonikasyon 
birliği tesis etmekte ve her devlet 
ayrıca bu husus için bir komite kur
maktadır. 

Trakya Ekonomi 
danısmanlığı ... 

Türk ofi$ danı~manlarından B. 
Hüse) in Şukrü Kasap oğlu, Trakyıı 
ikinci umum müfetti•lil,.. Ekonomi 
danısmanlığına tayin edilmiştir. B. 
Kasap oğlu bir iki güne klldar ) eni 
' 'a'Zifesine batlamak ü:zere Ankara· 

dan ayrılacaktır. 

J: tı:)>t>I kı> 
. -

Tl RIZM. 

(Baş, 1. inci sayfada) 

kaç ana ba) ındırhk işi ile bir ara 
da düşünmek gerektir. Atatürk 
Florya'da modern bir plaj kasaba 
sı kurmağa karar verdirmekle, 
şehri bu ışlerden biri iıstiınde ça 
lıştırmağa ba~lamıştır. Bundan 
başka lstanbul'da denize karşı ''e 
kolaylıkla sahile inllen biiyuk bir 
otel, şehre karadan ve denizden 
iki giızel antre, se)) ahı müzeler, 
manzaralar ve ) apıl?.r arasında 
kola} hkla dolaştıra bilecek rahat 
yollar \'e \ i:l.Sıtalar, uç şehri biri
bırine daha rahat bağlı)abilmek 
içın, şimdıki nakil vasıtaları ara
smda daha güzel bir elbirliği, son-
ra bütiın A Yrupa şehirlennde gör-
dugümüz eğlence yerleri ister. Ya 
kında yapılmasına başlanacağını 
iimid ettığimiz planın mütehassı· 
sına önce bu bakımdan direktifler 
verilmeli, bir plaj yeri ( Florya), 
otel ve diğer müesseselerle velev 
küçük, fakat tam avrupalılaşmış 
bir ikamet yeri l belki Taksim bah· 
çesi ve etrafı], yolcuları daha ge· 
niş, ferah ve giızel yollardan şeh· 
re sokabilecek karadan ve deniz
den iki antre, sonra şehrin temiz· 
liği, düzeni, '\ e manevi havası ü
zerinde sıkı bir dikkat bütün ted
birlerin başında gelmelidir 

İstanbul ve memleketin diğer lu

riznı bölgeleri lanmma.k için çok 
çalışmak ister. Marmara ve Kara· 
deniz'i dolaşmak için ~·apurları 
ile gelen birçok seyyahlar arasın· 
dan: "-Biz lst.anbul'u OO) le bil 
miyorduk. Birkaç gun kalalım!" 
diyerek, Karadeniz gezintisini fe. 
da edenler az değildir. Memleket 
)erini dışarda tanıtmak ıçm al· 
manlar 932 de 25 milyona ya.km 
tiırk lirası ve çekler bir buçuk mıl 
yon lira kadar para harcamıslar
dır. Çeklerin onda biri kadarla 
işe başlasak, şimdilik bize ~eter. 

Yalnız İstanbul gibi bir turizm 
haznesi, eğer modem usullere gÖ· 
re, endüstrileştirilecek olursa, şup 
hesiz çok, umulduğundan çok g~ 
tirir. Fakat şehre bir asğari'ler 
sermayesi koymak lazımdrr. Her 
bakımdan bu asgari'lerin ne oldu
ğunu da kendimiz belki en az 
müdahale ederek, hele türlü şahıs 
ve bölge menfaatlerini işin içine 
hiç kanştırmıyaralc, İstanbul pili· 
nı mutehassısı ile birlikte karar· 
laştırmalıyız. 

Bu komite birliğin muntazam iş
lemesine nezaret ve faaliyetini takip 
edecek, servislerin ıslah ve inkifafı
na ) arıyacak teklifler hazırlıyacak 
'\'C 4 devlet posla, telgraf ve telefon 
işlerini ve nizarnatını mümkün ol · 
du kadar tevhid etmek çarelerini a -
raşhracaktır. Aynı proje ile dört dev
let rad •o neşriyat ve teşkilatını da 
mümkiJ 1 olduğu kadar müşterek e • 
saslara istinad ettireceklerdir. Bu 
proje ile Türkiye, Romanya, Yugo
sla vya ve Yunanistan arasındaki pos 
ta müraselatından alınacak ücretler 
şöyle tesbit edilmiştir. 

20 grama kadar mektuplar 8 ku
ruş, 20 gramdan sonra her munzam 
derece için 5 kuruş. adi posta kart . 
lan 5 kuruş, iadeli posta kartları 1 O 
kuruş, iş kağıtları her 50 gram için 
bir kuruş on para. iş kS.ğltlanndan 
alınacak en küçük ücret 6 kuruş, 
basılmış kağrtlann 50 gramından l 
kuruş on para, ticaret eşyası örnek
leri 50 grama kadar bir kuruş on pa
ra ticaret eşyası örneklerinden alı -
nacak en küçük :icret yüz para, 

Doğrudan doğruya tabi ve naşİt· 
ler ve bunların vekilleri tarafından 
gönderilen gazeteıer ve mevkut ya
zılarla kitaplar \'e müzik kağrtlannm 
her 50 gramından 30 para, taahhüd 
nı,ktu resmi 8 kuruş, alma haberi 
ticreti 8 kuru~. 

Sonradan ·sten en alma haberi i.h:. 
re ti 12 kuruş. 

Koli postallar: 
A"rupa As)& 
Türkiye· Türkiye· 

Paket için ~inden sinden 

l kiloya kadM 24 44 
5 kiloya kadar 40 64 

l O kiloya kadar 80 104 
15 kiloya kadar 120 144 
20 kiloya kadar 160 184 

Bitlis, Cizre, Diyarbekir, An • 
t,.b, Kilis, Maraş. Siverek, Urfa, 
Van merkezlerinden gönderilecek 
koli postallann bir kiloya kadar pa • 
keti için 104. 5 kiloya kadar paket 
için 120, 1 O k11oya kadar paket 
iç;n 160 kuruş postn ucretl alma -
raktrr. 

Deniz konfera.nsr 
(itltli l>ir t:ılmw::-0 1-!irtli. 
Londra. 8 ( A.A) - Bugün öğ

leden sonraki toolanbda, Japonya • 
nın, muhtemel inşaat hakkında pro
gram teatisini istihdaf eden İngiliz., 
fransız ve italyan planlannr dikka. 
te almaktan kaçınması üzerine, de • 
niz. konferansı ciddi bir çıkmaza gir
miştir. 

Japonya, bu noktada tamamen 
~ alnız bulunmah..-tadrr. B. Monsel, 
Japonyamn bu reddini kaydettikten 
sonra konferans, cuma günü yeni • 
den toplanmak iizere. dağılmışbr. 

Bu arada, Japonyanm aldığı va
ziyet kar~ısında meselenin gemilerin 
keyfiyeti bekımmdan münaka§UI • 
na devanı edilmesinin ne dereceye 
kadar faytlalı olacağı hakkında ka • 
rar verilecektir. Bu hususta verile .. 
cek aleyhte bir kararın konferansın 
sonu demek olmaAmdan korkulmak
tadır. 

Hauptrnan 

ltlerimizin çokluğunu, vasıta.la.
rımızm darlığını düşünerek, biz, 1 
turizm İ§ine tam manasiyle lstan
bul' dan başhyarak ve orada. tec
rübelenerek ve kazanarakJ sonra. l 
geniJlemeliJ i:ı.. 

E. R. ATAY 

4) ı n on yedisinde idam 
t.,dilecekmiş. 

Trenton, 8 (A.A.) - Aym on ~·e
di.sinde idam edileceği Hauptman'a 
bildirilmiıtir. Buna rağmen, Haupt
man, cumr.rteı.i günü toplanacak olan 

af dı,·anmın kendi cezaımı hapse çe

"ir.c~i'ini ammalfncm. 

Ostand, 8 (A.A.) - Belçika in• 
ralı Leopold dun 111.ltpm lngilterede11 

buraya dönm5§tÜr. 

• Londra, 8 (A.A.) - lngiltere in• 
~ ılarındaki fırtın larda nocldenbr.rl 

30 dan fazla bogular. olmuıtur. 
• Lizbon, 8 (A.A.) - Bir Afrika 

&eyahati yapmaktv. o!an Portekiz tay• 
yarelerinden wkıır: taneı.i bugün L~ 

pold,il'e ''armı~lardn. 

Anko~ 8 (A.A.) - Klimena a
dındaki itah:an de-ttroyeri dun denize 

indirilıniıtir. 

Tokyo, S (A.A..) - Pekind~n &• 

lınan mah1rna.ta gor~ ma.nçurili geo 
neral Lishuhüniıı. lutalan Çalaarm 
onda dokuzunu i~ al etmiıtir. Bu böl· 
gede Çin nüfm:u lmamııtır. Aynı 

zamanda bu İ§gal' cıenub Mogoliata• 
nm iatiklalini d., lıolaylaıtıracağı bil· 
dirilmektedir. 

atın alı.nanı geınil ~r 
'(80§& 1. inci ı.aylada) 

kanı Celal Ba)nw mıla§manın mu • 

tef errik kıtımlan Üırcrinde gorü~mU,. 

tür. 
Dün kendigin goren bir arkadt.tt

mıza B. u tafa, ~b işinin son do. 
rumu '1e bu deva eyfiyetinin mem. 
l ket ~ millim f tlar bakımında~ 
olan a:i;Jeti kM1l!' da du~uncelen· 
ni anlatarak demİ§tlr ki: 

"- Satı İ§İDİn e ;ngfan tamamen 

tc bıt edilmi~ e et ı muka' ele İnu:L 

lanını§br. Şimdi teferruatı muk '\1 .. 

ley bağlamıddtı me§gulüz. De' lete 
kücüklü, büyüklü 23 ''apur de,Tedİ• 
yoru:r. 

Bu de\iİr İ§İm ~ yet tabıi ve huku ~ 
metin devletçilik eıyasaaının :ı.anni 

bir tezahürü ola~ek gormek lazımdll'. 
iyi organize edilmek ıartile denu 
nakli atının. tek elden ''e devletçe iw 
dare edilmeı.iniııı yurd için fayd&lı o

lacağına kaniim. Deniz •tırı olu 
memleketlere ihrı.ı<;at yapan ve aınd'

lannın dortte üçiıı :e111 ile çevrili bir 
memlelıı.ette dt:niz nakliyatının ehe

miyeti izahdan mu&tağnidir. 
Yat aebze vt DKıyva gibi mahıul· 

l•.ri dr§ pazarda. g~ni, olçüde müfte
ri bulabilen ltir memlekette iyi teşJd. 
latlandmlmıt ,.~ ekonomi\< ı-rtlara 

uygun bir denir. 11iya&asını ~aruri go.,... 

mek \:e mEmnun vetle karşılAmalt 

borcumuzdur.,. 

anı uıta yfl a 
(Başı 1. ine~ 11aylacla) 

2.ete sayfalannm tahdidi için hüku ., 
mete sarahiyet ' erilme1;i hakkındald 

·kanun layihası teşlru ediyordu. 
hk sözü alan Ekonomi enciıme

d reisi B. Şakir K~bir (Edime) 
bu projenin &lakaııı itibariyle Eko • 
nomi encümenine havai«! edilmt"6nl 
istedir. 

Ahmed Ihsan Tokgöz ( Ordu) 
Ekonomi encümeni ile gazete kagr. 
dmm alakası necEr? lzmitte ala b'r 
kiğrt fabrikası l apılryor, dedi. R"iı, 
Şakir Kesebirin teklifini reye ko du 
ve teklif kabul olundu. 

Bundan aonn: Tunceli vila etin. 
de bazı cezaların affı hakkındaki la. 
yihanm ikinci müzakeresi yapıldı. 
Belediye teşkilab olan yerlerde mubo 
tar ve ihtiyar heyetlerinin kaldml • 
masr hakkındaki kaııuna ek kanun 
layihasını dz. Da iiiye encümeni ı• 
riye a1dı. Kamutay yarm toplana • 
caktır. 

Çağrı 

Y arm he) eti un: umiye içtimaında1t 
&0nra memurlar k&nunu muvakkat 

encümeni toplanacak ve gümrük uı· 
hiaarlar memur!"'" kanunu layiha ... 
nı müzakere ed.cektir. 

~ Arzuhal Encümeni bu«\in saat 
14 de topfan-actrlmr. 
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Allkara Nimw Hut-•-•t1e. 
"t-t Pqa" pa-ri10.- al tan· 
,.... ..,itlı•••ri deYam edea ;rapı 
W•ık aa...-. Aul biaa ile bitifik 
.._.. ;rapdaa bu kı...-, Tirki:r• ... ....,._._A ........ 4alt.a· 
..... as rutlaaan bir 11hat ve aaihk 
,.. ... kwulacakbr. 

.... ,., iwiDe - ..... •arda uk 
.. rutla .. kta oldujumu Fiai:rot .. 
i'alllİ teda"Yi ıubelİDİll bir ki ... :rerle· ,..-tir. Fiai10terapi; elektrik (Elek• 
..-.pi) .u (lclroterapi) a11a (Ol• 
lra'Yİ,ole) •llus ila mihanik (Meka• 
-terapi) " mümaaili, teda'Yi usulle• 
.-.. -..-.. birdea ....u.. İlimdir 
..,. ltqünlırii ileri cl.....W. birçok ı.... 
tabldarcla ana teda'Yi olarak hbbm 
Wtia ıabelerine malolmuttur. 

Tirki:renin eluikaiz aaibk mü ..... 
ıllıriaia ......... s•lea Ankara Nü· 

Haataa81ia.rlia~ ..... 
IUui fiairoterapi tefi,...,._. Dr . 
........ ••Urtenk ... ki.- iia..mcle 
.... ceait fa1dala==a ;-+aalan laa· 
,............ ....... llCak .... ., •· 
p Ye elektroterapi "-la • 
n atat• katta oa- Fisİ)'ot_..· ......... , .. , .... -.... , .... 
..... - .ıak ............. t U'IU• 

....... itile hepimisia -·----··· 

......... teknik, Hftli bir ..... 
~ ;rqabcı .. , .... bel bir ..... 

elarak ..... k--a.r..am ..... 
-- ........... ,_ aluakbr. Bir· 
tek okurlarmuzm •• ~ bil· 
...... tahmj• ettiiWa, fakat , •• =•- wı· •• ço1ı ,.,._.. .._ ... 
..... lıra;raatmı .e ... bir arkaclap-

- sörcliikleriıai töyle ••••tıJOr: 

Bir haata koiufuncla, o ıiin öj
le a-i bir haıtanm yiyeceti yemeli 
Uİ9taaclaD 80l'arak ve tedaviai biten 
ltir haatarm raporunu dikkatle oku· 
dakta'a IOIU'a imza l)'an Bqlaekim, 
ricUtii dinledikten IOliR gülclii: 

••- Sizı profuor Likör we Aaiatan 
iL f4Pvri ile tanltayup. Hem ıezer, 
hem izahat ahraıma ... " 

113.008 niihulu koca bir tehrin 
..ı..t ve ba1atuu teftiih için durma
daa iflıyen bu bü,;ik .müene•nia dü
naini kurmak sibi clakikalan deier· 
li olan Bathekim'dell yanımcla süler 
JUiü zayıf •e bütün bildiklerini an
lallDU İatİJeD bir ilim adaau heye
~ ... ile konuta• profeaörle, nazik a
.... ı olchaiu halel• .,nlct... Şimcli 
6ç-U alt kata ini~ Cirdiiimia 

1ı.n-..... .. ı..- ..._ Wirieek 

ULUS 

• • • 
FIZI\' OT EBAPI 

-Sallık ve Sdlat maclzesı-
lııı"l"'••1111••----Dıl-111...L.ııSıt111t11..,. ................................................................... .ır .................................................... ..,. ............................................... ~. 

üm11ne 1Nuıane11indeki Ji:1)·oteNıpi kı11- 1 Bura<fo haatalığmızı kendi kendiniae te

mını gelJİnİs. Burada tedavi olmakkı ha11ıalığı 1 davi etmek imkanını bulacakamı::ıs. Kiirek <;e· 
önlemif ıtl.acaksını~. l:umuriyetin Ank11rt1 1 kecek, ata binecek. bUlikleııe geaecek ve de
halkına armaian etıiii bu Mıilık ktıynaiı ili' ı ni::ıs auyu ile yıkanıp ·"•nıl.· lmnıda banyo ya-
gerçekt.en övii nebiliri:ı. 1 pabilecek•ini::ıs. 

·9ııJ-.rııııMr.ııı••Wl'#IAPl'.l~Wl.ll'l.........,l.ll.ll'l"l.l~l.l~.-,._..lll....,.lllllllllll• 

bir odada ıinlüiiim elektrik telleriy
le fitlwe baih bi,ücek aletler bende 
-. ..... bir tecla-ri odauadan zİJa· 
de Wr .ı.ktrik tatbikat salonu inti
.,._ bD"akb: 

"- Bu sönliiiünüz Varioatat ci· 
hasıdır. Galftai ve Faradi c:se1an
larile itliror Emlplieji .. çocak felç· 

a...ia•• ptk itimin yarar. Diyatermi, 
.--m.a, maf•I afetleri, kadm 
hutalddan 'ft ltilhaua ıöz hutabk
lanada Yelhuıl tabbm bütün tabele· 

riacle bir tecla'Yi •auta .. haline sirmit· 
tir. Diyat..Ü aletiain muhtelif tiple
ri Yardır. Harareti, bedenin en derin 
kötet.ine iatlirir •• bedenin d11mcla-

leriaden ıelmi•··· Bir kazanda ıutıl· 
dıktan M>nra ajrıyan yer üzerine ko
nuluyor ve cild üearinde iperemi tev
licl edİJOl'IDUf· Neltati haualan ihtivtı 
eden bu çamur bazı romatizmalarda 
iyi geliyormUf. 

Batka bir odada haaaaakarbon ve 

okaijenli banyolar •ar. Tansiyonu 
,;ik•k olanlar, nevruteniler ve ay-

kuaualak çekenler on- fifa verici t•· 
sirleriai yalunclan itiliyorlar. 

Aynca Firzelenbacl, yani "dirt a
zuv için" olan elektrikli ltanyolarda 
iki kol •e iki bacak ban:ro yaptmb· 
yor. Orada, kolunu teclaYi ettiren bir 
haıta:ra IOl'ciam: 

rin en entereaaıu var: Zı:ra dolabı .•. 
Aiti köteli "mü.eclclea" biçiminde 

bir tahta dolab, alb köteli bir odacı
iı& beazi)'or ki yalnız batmızı çıkar

tabilecek büyücek bir delik •e için
de 38 lambaaı var. için• airdiktea IOD· 

ra bafauzı eleliktea çıkarb;ronmlu7 

.. ·--·- ••a•emet cl-.ce
••• uJlflamaaısm teklme sire ... 
raret 40-$0 dereceye kadar yiluelti
liyor. Ba uracla haatanm bqmclan bir 
claimi eotuk MI ~:ram ihtiYa eden 
madeni 1tora ekeilh ....... ıktedir. 

Zıya ltan1oaunun ayrıca yarım üı
tii•&aeJ'• ltenzerleri de var ki onların 
haata, J'•tarkea takabiliyor. Bunlarda 

ır.....d.....,. .,.,. •• 7Wlltl~ _,,.,_ hflfli ....,,._ 1e4_,; Me6ilqor. - Oi,_r ...-, .......... ._,,...ıwr .. ....,.. ............ ~ .... ,.,, .. "' .. 
da hiç bir tetir bsrakmaa. 400 ... tre. ' 
:r• kadar tua.ew:i yarclJr. Ş. kötede 
•ördiiünü Kunqrlen İlmini alan
da U. ba ...-.celer 7-11 men,. ka· 
dar ldiçültilmiftir. Banlarla .ÜCU· 

el- chpndaD ela cere;rua Y.-İlebiliJQI'. 
Ve çuha parplan ıiW miicenit taba· 
kalar balunduju hallwcle cereyan 
kola7ldda aaklecliliJOI'." 

Bir huta alonun ortaamu aara
IDllllUf olaa :rataldarclaa biriM maa
_, a;raiau teda"Yi ettiriJOI'. Keadili· 
.. bir acı du:rup durmachtnu eardam: 
"- Yirmi aeaeclir ain çe"-hn, on 
aüaclür ralaat Jiiaü cörctüm." eledi. 

Ufak IHr ara kapıclaa ikinci bir 
aalona seçtik, buruı haıtalarm, aya 
(Ultra"Yiyole) ile teda-ri edildikleri 
yer. 

Bay Fevzi anlataJor: 
" - Bilbaua cilcl haatabklarıncla, 

aaemilercle, tüberkilozda, çocuk ha~ 
talıldarmda, zifi,.ti mnamiJelerde, 
aç dökülmelerinde ültra-riyole teda · 
Yi ualü çok iyi .. ticeler veriJOI'. Zı
J'aclan eotuk •e ucak olarak iatifacle 
e4İ)'oruz. Slcak z11a, aynı zamanda 
hararet .-Jdincle ele fa:rdab oluyr." 

Buradan ldroterapi kl11nma ıeçi 
,onuı. Profesör Likör birçok müzm r 

hutabldarm, iaap rahataızlıklarm ta 
lteate'nin bwada na•I teda"Yi edildi· 
iini anlabyor. 

Ufak bir o4ada birçok t-'keler 
içiacle çamwlar •ar. B-lar Ki
talaya'claa -.e ,...4- Mtka köte· 

- Elektrikli auda .. du,_,_..... ' 
nus? 

- Enela bir ürperme, IOlll'll it-· 

Ba rıltıale ~lalıhır 6i,)ıiile bir•*· 
fi bir •10 .,.,....,.,. eritebili;,or 

leami,. ....... bir .. ,, aulıldanma 
ve heplillclea 1011ra U1111 liiren bir iı· 
tirahat .. acı ............ ._" 

Ba .aıo.- köteaiacle ıöriilecelde-

tam 12 ,... ta• lamba aaycbm, lam· 
1talar pnmq l'Ö•lerini• linete ba
karkea olduiu sı"bi kam•tlJOI'• Sonra 
bu apkta elektriiia l&l'llDbraldıim· 
dua çok .ıme.in lteyazhit ft 1ak1er-

hiı ··~-
BUHAR DUŞLARI. 

Koricloraa kartı tarafmdaki aaJcm. 
lara airi:rorus. Burada buhar d'lflan 
varclD'. lltiaalu maflallarda ltaharlarm 
tumUf&bcl teairlerinclee fa;rdalandı· 
yor. içinde uc:ak buhar olan borula· 
na ucundaki bir piatODla ricuclun U. 
..ulea yeri aıc:alı bahara tataluyor. 
Bwacla •J'ak .. oturma clutlan •• 
var. Güzel ve göz alıcı ufak bir ha· 
Ymcla baayo yapabili:ror, açık Yetil 
olan auda denizde yıkanmanm zev. 
kini bulabiliyonunuz. Biz orada İ· 

ken ..ıona giren bet yaflJlcla 
kadar bir yavru, iflemi1en koluna ba
yar •enıcetini ltili10rmut ıibi buhat 
poaıpaamın önüne gülerek kotu,.or· 
du. 

Tek batma ot- ltir oda Ruı ve 
Roma tarzlarında buhar banyoları 
içia ayrılm11 ı Burada ,.WU.kçe bir 
ıe•IOlll'UB ünrine J'•tan hutaya al· 
·ndaki teaisat •aııtuiyle ıacak ltu-

veriliyor. Bu oclanm clötemeai de 
•> nı auretle ııcak tutalmaktadD". S.· 
cak ha•au, clUYarlarmcla toplanan 
.. laaW..Cilderi ve çok temiz döteme 
aiyle burUI ideal bir alaturka hama· 
• habrlat r~r ••• 
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H.,,. llüilılAte 6ini7or, "•"'ti•~ mef

r• siffifiırisi lte&ı7fılıl• öfreniyoraanua. 

Bir ara kapı ile yan tarafa seçin· 
ce, timdiye bclar sönlilderimi&•n tam.,. ........... ldç .. Ml'1iimıyaa 
'Ye boruıaz, banyosuz kuru bir oda)'• 
giriyoruz. Derece en qaiı 60 dn": 
Kuru - ırcak oduı .. 

Profeeör Lakör sülerek: "Sizi bir· 
az da deniz kenarma sötinyim" di
yor. Oç tane tahta ltanyonaa clurduiu 
hir odadan seçentk dört bet ba•mak 
merdiven çıkıyor ve bir kmD depollJ'· 
le ka11d~ıyoruz. Buradaki kum her 
haata içia. otomatik olarak yıkaaqor. 
kurutuluyor. ıııtıhyor ve ban,olara 
doldurulu1or: 

"-Sıcak kum, banyo ve sÜDef ... 
en iyi bir deniz •e plajd- ela aiha~ 
bu kadar faydalamlaltilir eletil mi? .. • 

Bozkırın ortuaada ucak .. taaia 
kum, MiDİ bir siiaet •e ılak deniz .... 
yunu dileclifinia zam•n bulaltilmek 
aerçekten ltir deniz kadar det-kür. 

:r ....... pkın 9lla1• ••· Fiaiyote • 
rapi'aia en ehemi,etli ltir lrohı olaa 
... 1ıaeoterapi m..au paeefis-

BüJiik ...... sirerk- kalat-
za çekiç ...leri plİJOI': 

"-lt•WiJlls ................... 
da ;rapıb;rw ft :ralaa Wr ••--• .... 
ra Fiai:roterapi':,re aid biitia aaloDlan 
burada toplamak imkbnu ......... 
lf!Z ••• " 

EYWla karanlıkça ve orta bi,.ak· 
liilde bir ocla:ra &'inlik- a.u. ura • 
ra .. tirlG türli -.lrinalarla lair ,_ 
fakültesi atölyeliDi anclmJor. Hw 
makina•m iaiacle clunlJOl'US: 

· "- Vibbraa1GD masaj aletleri
Parmaldarclan tataaaacla bitin rii
cadun birden ve her türlü hareketi
ni temin ederler •.• " 

Biriltirini amucl olarak kateden 30 
aantİQı kadar u...ıutuncla clelııair p
bata tutar ve eateriiptöri çevirine· 
aia kollaraua bir utma aölteti geçirir 
piti tiu-i,. ...,.acakbr. Et- .. 
mir çobatun ucuna yuvarlak lutİlr· 
leri ıeçirir ..,. bapmaı altma kor•· 
mz o bclar aeYldi bir bat muajı :raP
mq olanunua ki en Jik•k bir laaYa
för aalonunda ba kadar süz .. ve t"'" 
ltü bir maaaj yapmanıza imkin ,ok· 
tur. 

Şimdi önüne aelcliiünia .,.lıriaw 
kalçalarclaki fazla yailan eritiyor: 

"-Bu makina birçok fipnan Ba
yanlarm hayallerini hakikat Japıyor. 
Ve bunclaa daha çok faydalananlM 
ela onlardll'. Diitiininüz bir kere: L.a· 



9 SONKANUN 19.i6 PERŞEMBE ULUS 

İSTANBUL RADYOSU :ıumundıır' fazla ~i~mruı. bir ltalçayı 
Tnylan hir hale sokmak için bir ay 
a İ\fı gelı)or ..• '' 

Kö~de, biribirinin i~ini tamamla
mak için lali} ana konmu• iki maki
:uadan karde~ masör var: Birisi Hak
lt:ı:ıınnı; ta..-zın<lA ve ellerimizle yaptığı 
mız mcı~aj hareketlerini yapıyor, d}. 
ileri a~ arlnndıktan sonra avnı harf'· 
ı..,tı, ri sırt Ü:zerinde tekrarl~or. 

~ektindt ki aletle iltisakı mabal an
ıı:ulo:z 'e kol k1rrkları tedavi edili)or. 

Şimdi Mdı:anoterapinin, hastanın 

kendi kuvvetiyle harekete getirdiği 

makinaları önündeyiz: Burada aktif 
ve pasif hareketler için ayrılan kt

sımlar vi\r. Eğerli, alafranga. semer
li ve yorulmak bllmiyen atlara bine· 
bilir ve onları istediğiniz gibi koştu
rabilirsiniz, rahvan, hrıa, dört nal.. 

hepsi vücudun ayrı ayrı hareketleri.oı 
temin eden lıırka. yakın makina. var• 
drr: Kürek çekme, bilek ,.e parmak 
hareketleri vücudun yukarı vt• a~aR'ı 

taraflarını ayrı ayrı hareket ettiren 
aletler ... 

)7- Üni' ersiteden nakil. İn· 
kiJap der~i. Hikmet Ba
yur ta rafrnda.n. YE:Nf ADAM 

18- Manon operası (Birin· 
ci ve ikinci perde) plak 
Haberler. 
Muhtelif plaklar. 

Salonun orta.smda geni,çe bir ye1 

• 1 lıınış 'e bir piston üzerinde mütehar 
niJc: ati büyük yuvarlaktan ibaret bir 
ll':n.ı"lf'kina1 a nedir diye bakıyor ve bir 
tilrlu hüküm , eremiyordum~ 

"- Atlı spor kulübündeki atlar 
bizimkiler kadar sistemli çalışabilir 

mi deraini:z. ? ..• " 

Bütün bunların küçük mikyasta 
olanlariyle beraber ayrıca çocuklartn 
uzuvlarının nisbet içinde gelişmesine 
imkan verecek olanlardan mürekkeh 
bir kısım ayrılmı,: Çocuklar için ..• 
doğum veya kötü büyüme neticeleri 
olarak Mkat büyümeye başlıyan yav
ruları dü:z.gün ve taylan yetiştirmek 
için çalışıyor. 

19.15 
19.30 
20-
20.30 

21.35 

Sigan romansları (plak) 
Stüdyo caz ve orkestra 
grupları 

Son haberler. 

105 inci t.a~.un itle üçüncü '.) ılma 
gir.mi§ttr. Bu &ayıda. U..mi, lsmail 
Halrkı. Hiı~eyuıı Avni, Zahir Sıdkı, V. 
Gültekin, Dr Saib Ragib, Van L<'on. 
Dr. İa.:zettin Şt:ıdır.~~:ın:ı ::ra:z.ıları 'lia.rdır .. 
Buı çok değerli ~tültiiır gazetesini tııı.v. 

!İye ederiz. 

ÇOCUK H KA YELEHI 

'·- Bu makina ''göbekli 11 lerin 
ot:IQfmıı.nıdJr. Şu iki yu~arla~ }'lllann 
ll1i21hsulu olan muazzam göbt:-kleri, a
ie~ karşı. uda ki kar kümeleri gibi ko
t.-) ca erıtebilir. Yalnız göbek sahihi· 
ıun rnakina ile i~hirliği yapması şa'rt· 
i ,, .. ., . 

Buna pek kati olarak cevab vere
miyeceğim ama bildiğim bir şey var
AA o da buradaki deveye, Ankarada, 
başka bir yerde raı1tlanamıyacağıdır. 
Atların yanında duran ve usta bir he
cin !!ibi salına salına oynryan bu elek
trikli devenin üzerinde düşmeden 

durabilmek pek kolay değildir. 

Fiziyoterapİ üzerinde göreceklerimiz 

bitmişti. Olgun bir ilim adamrna has 
olan tevazu\! içinde şaldadrğı değeriniı 
şu salondan fışkıran hayat ve hareket 
içinde adım adım takib ettiğim Profesöı· 
lökör' den ve kıymetli asistanından ay· 
rrlırken, Bozkırın ortasında yükselen b..ı 
sağlık yuvasının yakın bir zamanda en 
ücra türk kasabasına kadar kol salaca · 
ğını düşündüm. Zaten ProfeM>r Lököı

de öyle söylemişti: 

Saat 22 den sonra Anadolu A
_iansmın gazetelere mahsus hava
dis servisi verilecektir. 

Yeni ad• m çocuk hikf\yelerınirı 

21 numarası rt çıktı. Öztiırk~e il~ 

yazılan ve re~irr: o an bu hıka,,.I<_. 

ri çocuklarınıza o~ t.'dunuz, fıa tı be!'~ 

kuruştur. Halkevinde koro 

Gene fazla §İşkin kumlan indir
::m•k i('in, yüzükoyun ) atılacak bir 
~:ılong var ki karnın tam altına. rast-
1.yan iki yuvarlağın hareketi ile a}'t'ı 
-.ıt-y temin edilmektedir. 

Th rmaver aiatemine söre elektrik
'* ı:.ınan ve bir tarafı kapalı, öte ta
ııafta te-davi olunacak aza içeri ko· 
1'1Q1duktan $0nra kapa.nan üstüvane-

Bu seri içinde yanyana. konulmuş 
iki bisikleti unutmamalıdır: Vakıa 

hi~ikletler ~llbittir ama, siz ayakları· 
nrzı çevirdikçe 500 metreye kadar 
tak&imath ve Üzerinde mavi ve kır· 
mızı renkli iki ibre olan sayaç - kon· 
tör, kaç metre yol aldığınızı gösteri· 
yor. iki sporcu bunların Ü&tünde ha
taıu:ı bir yarı4 yapabilir! 

- Memleketinizdeki ileı·i gidişin 
hızına hayran olmamak kabil değil .. Yü
rüyerk değil sıçrayarak ve yılı. güne 
sığdırarak gidiyorsunuz ... » 

Halkevi bu yrl bir koro teşkil 
edeceğinden bu koro içinde çalış· 
mak isteyen sesleri müsait Bayan 

ve Baylann her gün öğleden sonra 
halkevi bürosuna baş vurmaları 
rica olunur. Yazı işleri "Ytn on 
beşine kadar sürecektir. Koroya 
iştirak etmek isteyipte şimdiye ka
dar musiki ile meşgul olmamış O· 

}anlar da ders görmek üzere ken
dilerini kayt ettirebilirler. 

Liman idareleri için 
kanun projesi 

Liman idareleri hakkında Fi
nans Bakanlı~ınca ha2ırlanan ka
nun projesinı tetk·k etmek ij7~ re 
teşkil edilen ko:nr~yon diin ilk top
lantısını yapn ı•+·ır. B·•nün ik. i 
bir toplantı daha ~·aparak tetkik
lerini tamamh~ aca~ tır. Salonda ya.nyana sıralanma~ Vf" 

M1ığla ilba ylığıııdaıı: 
Koycf'ğiz _ Fethiye yolunwı Köyceğiz • Dalama Köprüsü ar.ı.. 

11n•d<\ ti., * 000 - 86 · ııo kilometrelerinde 28412 lira keşif bedelli 
~.~>fit:, Kaldırım ve imalatı 5ınaiye inşı.atının kapalı zarf usulilc ek
:ıltrncsi r-1-936 pazartesi günü saat on bc~de Muğla vilayeti ma. 
anımda Daimi Encümen tarafından rapılacaktrr. Eksiltme ~t

~~csi Vt: buna mütt-furi diğer evrak 142 kuruş m\ıkabiHnde Muğ
a afıa Dairesinden alınabilir. f uva~ka~ teminat 2130 lira 90 kuruştur. 

stek:lıltrın kanunen serbest iş alabilecek miihen<lis olmaı>ı Hya 
:r• ba~a.gı .ı.o.ooo liralık imalatı smaiycsi menut şoscyi iyi bir şekil. 
uc ıtırdıvınc daı·r hı· · f · · · ·k 

1 
.. ". • c ıyeı ennıye vesıkasr göstrtmesı, bu vcsı a.. 

Y gostcrmıycn ıstcklilerin tca.hhüt edeceği jc;.in bütün fenni husu· 
"'1t "C kanuni mts ı · · · d :ı 
~ılf'n b. ..h . u ı~etlnı cruhte dece-k: kanunen serbest iş yapa. 
uhte t:~~nmu .. ~ndıs. ~ostermc~i, ve bu takdirde fenni mesuliyei der-
1~k1i f "'..- kmu cndısın noterhk vasıtasile vereceği teahhütnamenin 

"' ı arasında bulundu ı ı~ · ~ N f llcm ehliyet ve ·k 1 . . ru ması azrmdır. Vılayet a zasın. 
ıun t\'t>l resm sı as~. a mak ıstıyenlerin ihale giiniinden en az sekiz 
cln İstekli bi en. mkuracal at ~derek ehliyet vesikasr a1maları Jaztm-

• , . r şır et o dugu takdirde: 
Ji ... lısıltmt şartnamt-sinde J 
1stt:klilerin teklif kt ~azı r evsafı haiz olması lazımdır. 

tlordt. kadar Muğla ·mıt:. e, ~pdarrnı _27-1-936 pazartesi günü saat on 
vı d\Ctın e eksıltme ko · n • 1 -~-~rıeltri lazımdır. (SO) 

1
_

74 
mıwon11 "f'ıcı ıc;ıne ver-

.. 'e' lıaıı 0Pftt .. rdarlı~ndan: 
Adanada Eski Dabaghane mahallesinde •I 

it maruf ve 3000 ü bin 1. . . . rmak hamamı denmek
'432 ..,eh· d y ç ıra gayrı safı ıratla mukayyet Hamamın 

· ım e unanlıdan metruk 193 h · . .. . 
(40000) krrkb' ı· h se .mı gayrı mubadıl bonosu ve 
"1·rını·nc·ı ın ı.ra mu ammen bedel ıle 936 yılının 2inci kanun 
., pazanesı ·· ·· 
rlı•ır _sinde h 

1 
. gunu s.~at on beşte Seyhan Defterdarlık 

detle ı : esı yapılmak uzere kapah zarf usulile bir ay müd· 
lti l" ?rt~rmaga çıkarılmıştır. İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 

• ' ıncı maddelerinde yazılı teminat ve 32 33 .. .. dl 1 . 
Lıygun teklif kt 1 . • uncu ma c e erme 
olunur (3723)me up arıle .Adana Defterdarhğma miiracaatları ilan 

- . ] 5763 

p rr.1"' 1 . -1eYazımmüdürlü!!ü.1ı(len : 
~ .. t.n alınma 1.. ~ 

ta kablosu sın~ uıum hasıl olan 30000 metre tek nakilli sah~ 
.bınde 

5 
açrk e-k-sıltmeve konulmuştur. Eksiltme 7 şubat 36 tari· 

1ılerin aat k15 te Y~pılacaktır. Muhammen bedeli 640 liradır. İstek. 
1. ınez ur tarıhe rastl ·· ·· 
ıradan ib ıyan cuma gunu muayyen saate kadar .ıt8 

•derek 1 araketl muvakkat teminatlarını idaremiz veznesine teslim 
~ a ac arı makbu la d · · · .r.ınkarada p T z .ve şartname e yaı;ılı vesıkalarla bırlıkte 
'-•at tm 

1 
·. · T. U. M. bmasında satın alma komisyonuna müra-

B c e erı lazımdır. 

•klu:~:p~aki şar~nameler Ankarada uvazım Müdürlüğünden, Bey· 
~lcır-]ı: :

1
!· Bına~ında Levazım Ayniyat Muavinliğinden ~rasız 

- "' Vt rı ır. ( 3i09) İ 5725 

AdJiye ' 7 ekaletin den: 
Kapalı za;f usulile eksiltme: 

llo~ilv Ternyi"- mahkemeı:.ine yaptırılacak 12 örnekde 787 parça 
ı .:_ \;~ .mefruşat. kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Re sıltm(:ye aıt e\•ralc şunlardır. 

ı-3 , mu:ı şlartna:ne: Umumi ve hususi şartname, Mobilya resimle
H " projesı. 

3 -Tah · · mnikdarı 2548m1~n dcdılen lxdel 33,970 lira olup muvakkat teminat 

4 
ıra ır. 

~lt-t bi~ksi~t~e 20.l.93ö pazartesi günü saat 15 de Ankarada Ve. 
Mıydı k ası ıçu_ıdc .toplanan eksiltme komisyonu tarafından 2490 

anun daırcı;ınde yapılacaktır. 
tl~d Eksiltmeye girecek isteklilerin teklif mektupları ile şart
larak e Y~ıh belgeleri ..e banka mektuplarından başka teminat o-
1.ır ~lsandrklarına yatırılacak nakit ve diğer eshamın makbuz
löı· ~nı an~nun tarifi dairesinde eksiltmenin açdma saatrndan bi.r 
l'f•a 1 .~vvelıne kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde komisyon 

u; ıgıne vermeleri lazımdrr. 
~ k .'Iekli~lerini Posta ile göndereceklerin bu saate kadar ye. 
el \ u ere ıadeli teahhütliı mektup şeklinde göndermderi caiz 
'V up u h lde dı zarfın miıhür mumu ile iyice kapatılmış olması 
J..~ ıstcklının adı ile adresinin açık yazılmasr lazımdır. Postada va
d 1 0

1 
acak gtcikmeler kabul edilmiyeceği giıbi gerek posta ile gön

)( erı ece ' gerekse dogrudan doğruya tevdi edilecek teklıflerden 
anun d ıresınde verilmemiş olanlar reddedilir. 

d 7 - Ş rtname ve teferruatı malsandıklarına te.,.di ve mukabılin. 
kf <.ı ın c k (170) kuruşluk makbuz mukabilinde Ankarada Vekalet 
f] v ım mudurliıgundrn t tanbulda Adliye levazım mcmurlugun· 

n alı~.bılır (19) 1-56 

ŞEN DUL 
MaurH:e Chevalier - Jeannette Mac dona.ld 

İt_:el ilha)~lığıııdan: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 
l - Eksiltmeye konulan iş Mersinde in~a edilecek ilk oklıl bi

nası inşaatı. 
İnşaatın Keşif bedeli (43786) lira (37) kuruş ise de 935 yılı büd 

cesinde mevzu (13665) liralık iş yaprlacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evraklar şunlı::rdır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D) Kargir inşaata dair fenni şartname 
E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli. metraj cetvdi. 
İstiyenler btı. şartnameleri ve e\rrakı bedelsiz olarak lçd Naıra 

Direktörlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 6.1.1936 tarihin<lcD 22.l.1936 çarşamba günü sacıt 

15 de Mersinde vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinin ll775) liıa muvak

kat teminat vermesi bundan başka aşağ"rdaki v<:sikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Bu işe gireceklerin tıcaret o<lası vesikalarını H iha_le g.ü~un~en 
en az 8 gün evel Nafıa vekaletine müracaat ederek ehnyeu tcnnıyt> 
vesikasını almaları ve ihale komisyonuna vermeleri Hizımdır . 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) üncü maddede yazılı saat. 
tan bir saat cvelinc kadar vilayet encümeninde getirilerek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderill'cek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılı sa
ate kadar rımiş olması ve dış zarfın müh~r mumu ile iyic~ kapa
tılmıs olma•ı Jaz.ım<lrr. Postada olacak gccıkmeler k:ıbul edılmez. 

(33) l-;;-86 

Aııkara valiliğinden: 
M;ıhallesi Sokagı Cınsi Umum Metruke Miiştemilaıı 

No No. 
Boyacı Şam' oğlu Ali Ev l.'5/5346 292 Üç oda hala mutbah 

Yukardıı ya.zıh evin• ı.:arı mnk:d~:ma. talibine ~~~a on beş lir~ 
bedelle ihal-: edilmiş ise de teahhudunil ıfa ctmedıgınden ıhaleaı 
feshedilerek evin icarı yeniden aç-rk artırmaya konulmuştu. İhale 
21.1.936 salı gÜnü saat 15 le yapılacaktrr. İsteklilerin ~eraiti öğ
renmek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün \C saatte 7 lira 20 ku
ruşluk depozito makbuzu ile defterdarlıkta 'kurulan satış komis-
yonuna müracaatları. (7) 1-46 

J. Gn. K. Ankara 
-;atın alma komisJonnndan: 

Kapalı :.ıarf eksiltmesinde teklif edilen fiatm pahalı görülme· 
&inden pazarlığa tahvilen ıosoo lira tahmin bedelli ikisi büyUk al. 
tısı küçük sekiz etüv 20. ı . 936 salı günü saat 15 te J. genel komu
tanlığı kurağmda satm alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu pazarlığa 
girmek istiyenlerin 78750 kuruşluk ilk teminat makbuz veya Ban. 
ka mektup ve şartnamede yazılı belgelule birliktt- puarhk giin ve 
s.aatında komisyona baş vurmaları. (6) 1-45 

KJlJtrU./ 

T()RNACI 
Fahı·ikalar 

( nuun rn İİ' f ii rHi !!ii r "f" r r·: 
Kırıkkale tabrilıaları için tornacı alı Bunli'nlan l:.ı n .. 

b~ld l ı.ulunanlarm Zevtinburunu · ~r• ""' rda !zm·r c. ,.r n 
H2lk2{lmar tamirlıant:"indc. Ank ra \€ c·:\ rw ı erın de m -'ke:ı 
fabri.kalarrnda imtihanları \•apılaca'ktıı K "nci !erine ~\;enen er 
harcirahları kendilerine ait olmak ü epe ~:-1' Krrı kal ' k: de. 
bılirle•. 

t .tekElcrin İ!>tıclaları ıle <logr .. u·cı \ ,. filan ,. ılı F rı· 
kd.:.ra müracaatları. (3'i~0) ı-rru, 

Erzint•aıı Janchırnıa .. ~r ok11iu 
.-.u tın alına kon ı i ~ ' on u ı u 1 an: 

- Okul eratınm 936 sen ı.i 2 inci 
kadar ekmeklik Un ihtiyacı olan \'İlz: c tnr: kılo 5.1-936 ;;: nlemt. 
cindcr. itibaren on be ~ün müddetle kap ı c.,.rf uc:,ıJi, lt: e , ı tmt:. 

ye kon11lmuştur. 
ı - Ekc;iltme 20·1·936 günkmeo.ınc: tc: • du: ed<'n paurtl 

nü saat on beşte Erzincan Şarhaylrk salon nd komisyonu t<:r 
dan aşağıda yazılı sarılar dahilinde ap Jactltır. 

A - İhale istizana bagh olup Ankar~ri J ndarma Gc:nd K -
mutanlığmdan soı ulduktan sonra 'c.pılaca ur 

B - İı:rckliler :?artnarneleri ve numunele-rı Jandarma okul n .. 
dan parasız olarak isth ebilirler . 

C - Eksiltmeye gireceklerin 2490 S...) ılı aranna, ekı.ıltm k -
nununun 2. 3 üncü maddesine tcvtikan (Ticar t odasından 935 ka
yıdh ..-e noterden tasdikli ikametgah senedini \•e 16 mcı, 17 inci 
maddesi mucibince bir kilosunun 17,5 kuruş i.izerınden beleli m • 
hammeni olan }'irmi altı bin ikiyiiz liramr. teminat akçesi olan iki 
bin sekiz vüz altmış sekiz lira 75 kuruşa aid makbuz ve rı:ıhut ban· 
ka teminat mektuplarını göstermek mecbu-j etindedir. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale va'.ktmdan bir ı:.aat or • 
ce .... c ağzı kırmızı mumla mlihiirlü olmak şartıle !:atın alma komis. 
yonu baskanhğına teslim etm-.!leri teklif mektupları posta ile gön. 
derildiği takdirde bu aata kadar {?elmic ~·s ea:rflarm mlihilr mumu 
ı le kapatılmış olması şarttır. 

4 - Bu husus bakkmda izahat almak isuvel'lerin okul satın al· 
ma komisvllrııı 'Raskanlı~ma müracaatları "lfın olrınur (8) 1- 7 

1afıa Bakan 1ı «·1 n darıı: 
10 ~ubat 936 tarih pazartesi günü saat 15 ôc; Naha Bak•mhgı 

Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 35:. liri"! muhammen bedel• 
li 1300 adet komple telgraf fincanı açık Ehi1tmt us 11iylt Eksilt. 
meye konu lrnuştur. 

Şartname parasu. Bakanlık malzeme uaire'6inden verilecektiı, 
Muvakkat teminat 26 lira 33 kuruştur. İstekfüerin ticaret odası ve. 
sikası ve teminatı muV'akkatclerinin malsandığm.a yattrıldığına dalı 
olan makbuz veya nümunesine uygun Ban'iuı kefalet mektubu ne 
aynı gün ve aaatte komisyonda bulunmaları J:lzımdır. (3721) 1-5~{1 

Aııkara belediyesi . u işleri direk
törl~öünden: 

Ankara Belediyesi Su lşlerı için almaGak olan 3 takım voltma?J 
kombine su uyıcısı ve vana boruları eks:lnneye konmuştur. Bunla-ı 
rın oranlanmış değerleri tüm tutarı 786 lir~ 82 kuru§ ve iğreti temi· 
natı 59 lira 79 kuruştur. İstekliler şartnamt'sini :Belf"diye Su İşleri 
Direktörlüğünde görebilirler. 

Eksiltme Ankara belediyesi Su i~1erı din:ktoılüğü artı~ v 
eksiltme ihale komisyonunda 3.12.1936 günlerutclndc saat 15 de ol.ı. 
caktır. (3727) 1-5729 

Nafıa Balian lı0n fla.nı: 
Betonarme köprü inşa a tr eksiltme ilanı: 
Bursa vilayetinde Bursa _ Karacabey yolu ü, erınde (60.20 ) 

ra keşif bedelli Karadere ve Hanife köpruleri mşaatmın cı 
:carf usulile eksiltmes1 27-1-936 tarihlı pazc.ı'rtes~ gunii sa .. t f 
~afıa Vekaleti Şo~e ve Kopruler Reisliğ0 eks0 ltme komisyonu 
ında yaprlacaktn. 
Eksiltme şartnamesi ve bun miıteferrı '1, tr evrak (.~Ol) k 

mukabilinde şose ve köprı.iler Rei li.,,in en a ın.ıbilir. 
Muvakkat teminat ( 4260) lirodır 
İstek_likrin yapmış olduklau işlere ait H~ık;,Jarı eksıltmed 

en az sekh: gUn evvel göstererek Nafı<. Vck uncıen ehlıvet ve 
kası almaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 2· .1.9.:lG paz ... rtesi t;Unu saat ( 15) e kad r 
.Ankarada Sosc ve Köprliler Ru li~ine \ r .mesı Jıizımdrr 

<37~6) 1-stı 



SAYffA 

Ceh('C'I H • 
Zührevi 

Doktor 
H :\ 1 ar 11 f i !. n Y (• r 

DERİ, FiRENGt VE BELSO 
CUKLUCU BASTAT JKLARl 

MÜTEH ssısı 
Tabakhane cadde ı ha ında Al 

tıntaş sokalt No. 17. Hacıtalarını 
hergün 9 - 13 ve ıs_ 20 ve kadaı 
kabul eder. Tele ron • t?QS 

ha talıkları mütehassısı 

Raif Giiriiıı :• 
• Sabık Eskisehir · skeri has. ti 

tane i göz hekimi ~· 
Bahkpazarı Çrkınlcçılar yo· •/ 
ku u alt ba ında esl-i jandar· • 
ına komutanlığı binasında 

No. 4!i 
Öğleden sonra hastalarını 

kabul caer. 

Y t~ni ~_A .. zanc • ~ 
~ • ~ Zt.iss gözlüklert. korsalar ~~ 

~ ... ~~"-~"". 
ZAYi 

Hıssedaı oldu •um memurlar 
kooperatifinin (2498) numaralı 
hisse senedini zayi ettim. Yeni -
ım çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü olmıyacağmı beyan ede· 
rim. 

Hrt. Gn. l)rk. Foto. Ş. 
Drk. Yb. Halit 

1-110 

idareleri İstanbul levazım 
amirliginc bağlı müesscsat ıçin 
65 ton sade yağı 17 ikıncikanun 
936 guniı saat 15 de Tophanede 
rtın alma komisyonunda kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli· beher kilosu 107 
kurustur. İlk teminatı 4 727 lır 
50 kuruştur. Sartr amesi 348 ku
ruş mukabilinde komisyondan a -
nır. İstekiilcrin kanuni vesikala
riyle beraber tekliflerini ihale sa· 
atinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 361 8140 

1-5781 
<q1LiT 

Ankara levazım amirliğine 
Lıaglı kıtaat ve müe sesat hay 
vanları için Ankaraya kadar nak· 
liyesi alana aid olmak üzere 36U 
ton arpa veya yulaf 17 ' 1 / 93f:' 
cuma günü saat 15.30 da Top 
hanede satın alma komisvonund~ 
kapalı zarfla eksiltmeye konul · 
muştur Tahmin bedeli 29160 li
radır. İlk teminatı 2187 liradır. 
Şartnamesi 146 kuruş mukabilin 
de komisyondan alınır. İsteklile · 
rin kanu vesikıtlarivlı" tekliflr
rini ihale saatinden bir saat ev 
veline kadar kn...,io:vo .. a verme · 
leri. 357 '8127 1 ~778 

ILA~ 
lstanbulda ve Trakyada bulu

nan kıtaat için kırdırılacak 706'' 
ton buday kırması 27 • ikinci ka
nun - 936 pazartesi günü saat 15 
de Tophanede satınalma kcımis 
yonunda kapalı zarfla ek iltmesı 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 46769 lira 70 kurustur. 
Muvakkat temi n<ıtı 3507 lira 53 
kurustur. Sartnamesi 234 kunı"

mukal.ıilinde komisyonda alınır. 

1steklilerin kanuni vesikalariylc 
tekliflerini ihale saatinden lıir sa. 
at evvel knrnisvonll vermelerı. 

370162 1-73 -----
Kirnlık ev 
Y enişehirde 

Adakale caddesinde üç veya 4 

odalı tartl konforlu. Tdfon: 2655 
1-107 

ııkarn tll•a. 1ı~nc1an: 
ı - Yapı u tası okulu için a ağıda cins ve aı~kdan yalllı 36 met· 

re mikap kereste alınacaktır. Muhammen bedeh 1216 lıradır ~a;t. 
namesini görmek istiyenler okul direktörlüğüne: mliracaat edebılıt
ler. 

2 - Birinci tcmınatı 91 lira ~O kuruştur. 
İhalesi açık -eksiltme ile 16.1.1936 persembc: ~tmu ""at ıs de O· 

kullar sağı mantığında yapılacaktır. (3720) 
16 M3 Kadron 
ıs Tahta ve kala 
2 Kalas meşe l-4 

nkara 1"'i•·ar~t 

kan lı~ndaıı: 
936 senesi tecdidi kayıt muamelesine l-l-936 tarihinden itiba

ren başlanmıştır. Odada mukayyet bilumum müessesat şırketler ve 
tilccarluın müddeti kanuniyesi zarfında Odaya miira.caatla tecdi
di kayıt muamelesini ifa ettirmeleri Ticareı ve asnayı odaları ka. 
nununun üçüncü maddesi ahkamına tevfikan ılan olunur. '1 - 70 

iş kumnarası 
sahiplerine 

senede r · 
20,000 lira 'I 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
HUUı~Ct TEHTIP ... 
SenMe iki defada 
414 ki'iye on bin 

lira ikramiye 

tKtı~Ct TEltTIP. 
~nt-clf' ltt-.ş •lf'f a. 

da bet ki~İ}'t- on 

hin tira ikramiye 

~b•l. Hu:lrao, T..,mnııu, r..ıat u 

8iri11tlünu11 

nt.nnm lllı Jflnff'ri ~kl.....,.kf"· 

Kuralara iştirak edebilrr ek için b.ımbara sahibternin asgari 
yinni beş lira biriktirmı olmalan lamndw 

ULUS 

lVliHi Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 
BİLİT 

l - Uep ıne biçılen eder iOlO lira olan ve muteahhit nam ve he. 
dlıına 1.100.000 tane büyük ve ıki yüz lıin tane kliçük mat dugme 

açrk ek iltme ile atın dlmacaktu 
l - thalesi 11 ıkinci kanun 1936 curuıı.rtesi ~unu cıat 11 dedır 
3 - İlk inanc p.ırası 526 lıra 50 kuru;ıtuı . 
4 - Şartnamesi hcr~ün M. M. V . satın alma Ko dan par.ısız o. 

laı ak alınır 
5 - Eksiltm~yc gırccek er ılk ınanç (>.tra:;ı mektup veya ma -

lıuzları ile 24<>0 ayılı kanunun ı ve 3 ıincU maddesinde yazılı bel
gelerle birlikte ihale gunü ve aatmda M M. V. atın alma Ko. da 
bulunmaları. (3738) l-Ş753 

HtLiT 
1 - Ankarada hdva ra:.at rnlı 

dürlük binasında miıtcahhit nam 
ve hesabına yaptırılacak tamira 
tın acık eksiltme::.ine talib cıkma. 
dığu;dan cın gün müddeti~ pa -
zarlık la ek:;iltmcyc konmuştuı . 

2 - Kesfe<lilen lıedeli 2495 li 
ra 28 kuruştuı. llk inanc p.ırası 
ı 87 lira 50 kunısrnr . 

3 - İhale gü~ü 15.1.g3b CtH

... a mba giinü saat 10 dadır • 
4 - Eksiltmeye ı:_ıirecekleriı 

ı!490 sayılı kanunun 2, 3 iincıı 
maddelerinde istenilen bilgelerilf' 
ihale ı:!Ünii M. M. V. Satın J\lm ı 
Komi<; yon una varmaları.. (34) 

1-103 

HİLİT 

Yapı: Akköprüdc Sıhhiye de
posu yanında yapılacak bına ile 
inbik mahalleri inşaatına kapalı 
zarfına ıstekli çıkmadıgından ye
niden kapalı zarfla eksiltmeye 
konmustur. Keşif tutan: 6611 li. 
ra 38 kuruştur. Keşif ve şartna
me i bedeline kar ı inşaat komis· 
vonundan alınacaktır. lhalesı 
25 _ 1 - 936 cumarte:;i günü saat 
onlıirdcdir. İlk teminatı : 4QS Iİ· 
rJ 85 !aırustur 

Ek iltm~ye girmek ıstİVf'ıller 
'1 '!90 sayılı kanunun 2. 3 iıncii 
maddelerinde ı tencn belgeleri fü• 
birlikte teminat ve teklif mektup· 
tarını havi zarflannı ihale saatın. 
dan en geç bir saat evveline ka • 
dar M. M. V. satın alma komis · 
vonun;ı ver'>inler. (37 l 

J-106 

BiLlT 
JOO Tane dıreklik demir potrcl 
27 3 Km galvanizli demir tel 

l250 tane müccrrit fincan 
.::250 düz fincan demin 
364 ., takazhk korniyer dcmid 

Yukarda cim ve mikdarı ya. 
'-Ilı beş kalem muhabere malze · 
ıııeı.ı kapalı zarf usuliı ıle alın 
ınak üzere eksiltmeye konmu~ · 
ıuı Hepsinin tutarı (717 5) lir.ı 
dıı. Evsaf ve şartnamesi parasu 
olaıak komisyonumuzdan verile 
cektir İhalesi 24 • 2 · 936 pazar 
ıesı günü saat on birdediı. tık 
ıemina tı: 538 lira 12 kuruştuı . 

Eksiltmeye girecekler 2490 
s•yılı kanunun 2. 3 üncü madde 
lerinde istenen belgeleı ile birlik 
te ter.ıinat ve teklif mektublann 
havi zarflar ihale saatından en 
~eç bir saat evveline kadar M .M 
V. satın alma komisyonuna ver 
sıııler. (36 ı 1-lOS 

BlL!T 
Kırkagaç garnızonu için ka · 

vah zarfla ek:.iltmcye konularak 
lb-ll-935 perşembe günii 
aat on rıltıda ıhalesi yapı. 

lacagı ilan edilen ı 0.800 kı
lcı una ihall" gunü istekli cıkma -
dıgın<lan yeniden eksiltmeye ko· 
ııularak eksıltmesi 27-1-936 pa 
lartesi gunlı aat 16 da Kırkağaç 
tıı atın alma Ko.da yapılacaktır 

Unun beher kilosuna lııçilen 
t;derc 15 kuruştur ilk teminat 
16200 liradır. Eksiltmeye ı;irc -
cekler kanunl tcminatlariyle bir 
lıktc ıhale giinü ve saatinde Kırlı 
agac satın alnın ko. da bulunma 
ları (35) 1-104 

Devren kiralık 
apartman 

Y cnbehirdc Kızılay karşısın • 
da Ali Na7.mı apartımanının kö -
şeye düşen 5 numaralı dairesiyle 
yukarı katta müstakil bir oda be 
raberce veya ayrı ayrı devren ki
ralıktır. Müddet temmuz sonuna 
kadardır. Kapıcıya miiracaat. 

1 )ai ına g Anç 

dainıa giizel 
KANZUK 

llal~anıin kı·,~nıi 

l'.::Uı ı;cnclık lHı ınaıı} e u13Jık 
ve dünyanın her tarafmd. tak. 
dır kazanmış güzellik kremidir 
Cildinizin giizellik ve tazeliğini 
daim.- muhafaza eder. Bal amin 
kremı memleketimizin kibar me· 
hafılindc rağbet görmüş ci leli bir 
kremdir. Çilleri ve burusukları 
ııale ederek tene fevkaUide bir 
cazilıl' bahşecier. Ruhnlivaz ko· 
kusu 1lc avrrca şöhret kazanmış· 
tır. Balsamin kremi kativcn ku. 
rumaz .t'cninizin latif tazeliği. 
ni. cildinizin cazip taravetini an. 
cak krem Balsamin ile mevdana 
cıkarahilirsinir. Bir defa Balsa. 
min kulJanarı ba ka krem kulla 
namaz Tanrlmış itrivat mağaza. 
lan ile- ' Hviik t'r.?.a evlerinde bu. 
lunu• 

Kiralık eY 
Yeıuşehiı İsmet İnönu cadde. 

sinde bütün müştemilatile kon. 
forlu dört oda ve bir bolu haız 
ev ayda 85 tirava kiralıktır. Te· 
lefon · 2569 t-81 

KlkALIK VE SATILIK EV 
Havuzbaşında Hililiahmere iki 

dakika mesafede İzmir caddesin· 
de 5 numaralı müKemmel kon
forlu dört odalı ayrıca hizmetçi 
odasını havi daire kiralıktır. Ay
nı ekilde iki daireden rniirekket• 
olan binanm tamamı satılıktır. 

l-92 

no E RT1~~HI 
l\1lıddet Dahilde Haricte 

Sen<'liği 17 1 .ha 30 Lirıı 
(j A.ylığı 9 16 
3 ı-\ylrğJ 5 ., 9 •• 

Posta ücreti ~önderilmİ"" ' ., 
rtıektublnta rl"v;ıh 11eri1mee ~ .. ~~y"'·~·~·~. 
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Biiviik PiJra11ırosu 
~ 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zenğin etmiştir 

~. c·ii k(·~Mc· 11 ikhı"i katımı J<l:i6 •laıln-. 

Büyiik. ilu-amiyt': 50.0 O 
liradır 
Ayrıca: 20.000 12.000 10.000 Liralık: 

İkramiyelerle 20.000 

mükafat vardır 

liralık bir 

Aııi<ara Levazun Amu·tığı Saun 

Alma Komisvonu ilanları 
İLAN 

Gı.ilhanc ha tahanesinde yeniden ya.ptırılacak olan bina kap,,. 
zarfla ek iltmcye konulmu~tur. Muhammen ke~ıf bedeli 326~0 lirr 
dır. İlk teminatı 2446 liradır. Eksıltmesı 26.1.936 pazarte&1 gUal 
saat ıs dedir. Şartnamesi 250 kuruş mukabilinde komisyonumUJI 
dan verilir. Eksirtmeye gireceklerin ılk teminat makbuz veya m~ 
tubu ıle 2490 numaralı kanunun 2.3. uncü maddelerindeki vesaiki' 
birlikte teklifnamelerini ihaleden en az bir saat evelıne kadar Fıl1-
drklıda komutanlık s,ttın alma komisyonuna vermeleri. (47) l-1°' 

İLAN 
Pınarlıbar lopçu alay hayvanları içın .1!3520 hıci.lık yulaf kqJ" 

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur JQ2 ton yulafın ilk peyi 174' 
liradır. İhalesi 25/2. kanun/936 cumartesı gtinü saat onda y· pıl•• 
caktır. isteklilerin Vize sltın alma komısyomına gelmeleri. 

(U) 1-1~ 
İLAN 

l - Sivas garnizonu ıçın üç yüz bin ktlo ekmeklik lK\ ~·ü 
olarak eksiltmeye konulmmustur. 

2 - Bu üç yüz bin kilo unun hep i birden Lir müteahhide ilır 
le edilecegi gibi yüzer bin kilo olmaK. ti2'.ere ayrı ayrı m1.\tu.bhlt
ıerr- ele ihale edilcbihr. 

3 - Muhammen bedeli 45 bın lıradır. 
4 - İlk inanç akçe i 3375 liradır. Yuzer bin kilo olmak ü.ı~" 

ayrı ayrı müteahhitlere ıhalesi halinde her yüzer bin yilo için ılM 
teminat 1125 liradır. Şartnamesi Sıvas tümen artırma c1tsiltme ko
misyonundadır. Eksiltme Sivasta artırma eksiltme komlayonu .ır 
rafından yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatmdan bir aaat cvdın• 
kadar teklif mektuplarını Sivas tüm satın alma komısyonuna ve" 
receklerdir. 

S - İhale 29/2. kanun 936 çarsamba günu saat on be90tı:dir. 
(48) 1-109 

İLAN 
550 bin kilo una ıkinci defa gün ve münaka~ya i~tinık ede • 

olarak talip çıkmadığından bir ay ceklerin 6600 lira teminatlan 1141 

müddetle pazarlığa kollmuştuı 
Birinci pazarlığı ı 7 /2. kanun/936 
cuma günü saat 11 dedir. Talip
leri şartnameyi görmek iizere he1 

birlikte muavyen gUn ve saatte 
grzurum asker! aatın atma konpı. 
vonuna miıracaatlan (3750) 

1-5775 

1,ürkiye Ziraat Baııka ı 

Meı·kez Müdürlüğünden: 
Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan, Ankarada A

nafartafor caddesinde memurlar kooperatifi namile mruf 
hina kf\pah zarf usulile satılığa çıkarılmıştır. 

Bina, 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa edilmiş olup 
bodrum katı, zemin katı, birinci. ikinci, ücüncü kat olmaıi 
üzere be kattan ibarettir. 

Bodrum katında kalörifer dairesi ile kömür mahzeni, 
clört büyük anbar. 

Zemin katında hir büyük mağaza ve bir müdürlük odı.-
sı, birinci katta beş oda, bir büyük salon. koridqr, halalar. 

İkinci ve ücüncü katların her birinde sekizer oda ve bi
rer büyük salo~. karodir, helalar vardır. 

Binanın yüksekliği 19,50 metredir. Bina badanalı ve bo
yahclır. Zemin katındaki dükkanın dösemesi karo mozayık 
ve bütün katlar dösemeleri linolvomdur. 

Binanın her ta;afmda lamb~larla teçhiz eclilmi elek
trik ve kalörifer tesisatı vardır. 

Satış 28.1.1936 salı günü saat on altıda Ziraat Bankası: 
Merkez müdürlüğünde yapılacaktır. . .. _ 

Satış taksitledir. Bedelin dörtte biri peşın, dortte hırt 
936 senesi sonunda mütebaki kalan yarısı da 937. 938, 939 
vılları sonunda olmak üzere üc müsavi taksitte tahsil edi.
İecek ve bu müddet zarfında bimı hanka)'a ipotek kalacak-
tır. "' 

İsteklilerin beş bin liralık depozito akçelerile birlikte 
tekliflerini havi zarflarını hu tarihe kadar Merkez Mü· 
diirlüğüne tevdi ~tmeleri ve şartnameyi tedarik için de 
Merkez ve İstanbul Ziraat Bankalarına müracaat etmele-
ri il~ıı nlıınnr. 1-5765 
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1 SİNEMALAR 1 
lıntl\ '' , ıİıılıi v .. B:ısmu· 

h:ııriri falıh Rıflcı AT~ Y. 

Uıııunıi nC"şınatt id:ırt : elen 

Yn.tı işleri miidlirü N.uuhi 
B \ YDı.\R. 

Çankrn caddesi cı'vumda 

\. Ufıı<; nı~fb<t11sırıda fı.-.~rlmı!J•rr. J 

( YENi 1 
Bugün Bu gece 

S"hubert'in ölmez musikisi, 
T auberm emsalsiz eseri 

SCHUBERTİN AŞKI 

Canlandıran: Richard Tauber 

(KULOP) 
Bugün Bu gece 

Muvaffakiyet - Muv. f fakiyet 
Muvaffakiyet 

Viktor Huge'nun ölmez eseri 

~ 1~11,İ 1 J ,l1Jl 
Mükemmel surette türkcPle~LirİI· 

miş bir şahe~er 


