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ITALYAN -- HABEŞ Hi\RBI Meşhud cürümler kanupu 

Dpc~ie şehri nasıl bombardıman edildi? Proje birçok veni lıiikiinıltı.ri 

tası ın ·ı k la dır ' ~ 

Paris, 10 (A, 
A.) - Dessie'· 
den gelen haber
lere göre. bom· 
bardıman sıra

sında şehir ta • 
mamiyle boşal
ltlmış bulunu
yordu. Bombar
dımana filen ye
di tayyare işti· 
rak etmistir. Des· 
sie' de Ölen ol
mamıştır. Fakat 
civar köylerden 
henüz haber alı
namamıştır. 

Her taraftan 
korkunç patla~ 

1 malar işitiliyoı· Jta yan 

tre vadiden yiik- ··kseldiği gö· 
sek duman sütunları yu b 
.. 1 .. d Dessie şehri baştan aşa 

ru uyor ~· d k l sanılıyordu. 
alevler içın e a mış 

· l · .,." rol.· (, ı ı ,Le vetıı 'Jtr ~""-' • ,f'fl w er . 1 
119 numara ı 

Roma, 10 (A.A.) -

resmi harb tebliği: k 
ı. ce helerinde ay· 

Eritre ve Soma 1 P 

b . yoktur. da şayan ır şey 

/Jaşbetkt• 

I.Oi\'OHA·nAN ~ONRA ... 
f. R. ATAY 

., .. lünı töreninde 
5 inci JorJ un ° d ) t a 

h'"k'mdarlarla eve • 
bulunan u u ~ Londra ve Pa-
damlarından çogu, Avrupa 
. , b acı fırsattan 

rıs te. u .. ı· ~· lehine fay-
ı · · uven ıgı 

millet erının g . d' Günlerden· 
d 1 k istemışler ır. 

a anma . . bü ··k şehirde-
beri gazeteler ılrı r hakkında 
ki konuşma ,,e temas ar. 

h d
. hp verınektedırler. 

ava ıs a k .b olunan 
B. k hemen te zı 

ır ısmı binezonlardan 
o kadar çok kom ına ve 
bahsedilmiştir ki bu ko~uş havası 

l cak umumı temas arın an d' .1 k iınkanı 
hakkında fikirA e ı;~ nı;-vrupa mil· 
vardır. Umum• hak' harb teh
letleri~i~, u:a~ ya :·ınek busu
likelermın ~nune. ~ ç ibarettir. 

·sundaki azımlerın en d h az 
d . 'den a a 

Zihinler, A~ e.nız Hakiki tehlike 
bulanık değıldır. l hin-

i · barış a ey 
hissesi, menfaat e~ı kun santaj-
de arıyanlarla, bırla~ildiği~e bü
cılar tarafından a 
yütülmüştür. d nokta, 

. un e en 
Herkesı me~n lnız barış 

büyük çoğunlugun v"ylda'r· ümid-
f d 1 degı 1 • • sa m a o ması . . rensiplerı-

ler Milletler Ce~ıyetı iplerine bağ-
.. nhk usu ne uygun guve ktedir. 

ı k 1 k d ın etme 
ı a ma ta eva Balkanlar va-

Bu münasebetle l rde sık 
. . d b··t" gazete e ' . 

zıyetı e u un t r Bıze 
sık, münakaşa olunmuş u eİerden
bilhassa sevinç verend sen dövüşen 
beri, sulh meydanın a enternas· 
Türkiye ile dostlarını~. v ne ka· 

l .. kA ve güven ıge l yona su un . ette bu un-
dar unutulmaz hazın d' edilınİŞ 
muş olduklarının t;k ~~ de başı
olmasıdır. Türkiye 1 e 

1:ıetesinin 
hoş olmıyan Journal ~. Sainl -
d 1. 'k ınuharrırı 

ış - po ıtı a . . l le veren 
Brice diyor ki: "lyıce e ~stan bir 
h' b. Yunanı ' 

1r Romanya, ır. Türkiye için, 
Yugoslavya ve hır. k lıp git
Bu lgaristan' ın tekhkte ~rınesinin 
mesinin veya antanta g Güven· 
h .... k h . t' yoktur. uyu e emıye 1 • k is-
. d ın ettırıne 

hk, istatükoyu ev~ kuV'vetle-
tiyenlerin anla~ık~ıgı ve:,IanınıştJr. 
rinin üstünlüğü ıle .~g tnıek ıah
E-jer aynı usulü tatbı e d ıner
tnetine katlanılmış olsaY Jı.) 

Hükümet, adliye vekaletinin uzun Zi:I· 

mandanbcı·i hazıı-lamakta olduğu me:r 
hud suçlaı·ın muhakeme usulü ka. 
nunu layihasını kamu taya vcrmİ~' · 

Temyiz mahkemesi azalarının, baro 
ların ve hakimlerin de mütealalan alı· 
narak hazırlanan proje bir çolc yenı 

hükümleı·i taşımaktadn·. 

Umumi hayalın selamati ve suçlula
no cez<1landırılmaları üzerinde veı·im!ı 

oeticelri beklenen pı·ojenin t.:sasları ş~ı. 
)ardır: 

Madde 1 - Adliye teşkilatı olan 

naı-ak ta ili yakcılanan; 
C) l şlenen bir suçun faili olduğunu 

açık olarak gösteren eşya ve asaı· ile su· 
çun İlllcnmcsindcn pek az sonra f,tili Ytt· 

kalanan; 
5"1çlar mc:ıhud suç sayılff. 
Madde 3 - Türk ceza kanununun 

529 534. 539, 540, 544, 5-15, 547, - •g, 
549, 551, 558. 563. 564, 565, 567, 566, 
569, 570, 571. 572, 57:\. 571. 575. 576, 
578 ve 582 İnci maddelerinde yazılı 

(Sonu 5. inci savfada) 

Sl Hİ\ E"UE \ ALı \ 1·. f 

\ \il DlLE~fl'i: 

l 
• N elli'yi bombardıman ederlerken alınmış bir resim 

tayyare erı eg 

ı yerleı·deki belediye sınırları içinde v~ 

panayırlarda i~lencn ;ığtl" ceza mahkeme· 
lerinin vaziflcı-i dışındaki meşhud cüı·ü "
)erle 3 üncü maddede yazılı kabahat ne

vinden olan ve 4 üncü maddede ya· 
şekilde işlenen suçtan zarar görenlerin 
müı·acaatları halinde takibi şikf\yete ve 
şahsi dava açmağa bağlı olan meş\ ·1 

suçların takib ve duruşmalan bu lrnnun 
hükümlerine tabidir. 

örfi idare ilanı 
bekleniyor O 

. 10 (A.A.) - Dünkü 
essıe, . d 'k' .. 1 .. bambardıman net~cesın e ı ı ? u 

ile dört yaralı oldugu haber venl-

mektedir. -
Patlayıcı bombalarla yangın 

bombaları birkaç yangına seheh 

olmuştur. 

Adisababa, 10 (A.A.) -_Dün 
b .. t .. gün ve gece Habeşıstan 
Y~Y~:sının her tarafına dol~ ile ka 
rısık müthiş yağmurlar yagmıştır: 

· yalnız sivil halk arasında zayı-
l ebebiyet veren dünkü bom

ba':Jımanlar burada büyük ?i~ nef 
ret ile karşılanmıştır. Hele ıçınde 
bir asker bulunmıyan ve haftalar-

............................................ r ........... _ ....... ~·~'" ......... ~·:·.. i 
i Ataturl{un ı 
i • ·ı . i 
ı o-ezınt1 erı ı 
i ~ i 
ı İstanbul, 10 (A.A.) - Ata- .,, 

f türk bugün T opkap_u sarayı m~- . 
! l 'nı· ziyaret etmışler ve şehır ! : ze en : 
i · · de bir gezinti yapmışlardır. j 
ı ıçın ,_ .............. ---···-·-.. .: 
f .. _. ....... --·· ...... -·······-···•·»-
t~GiJJZ KABlNESiNDE 

~EGlŞlKIJ!'LER ~ 

Deniz Bakanı 
çekileceknıiş 

el 10 (AA) - Moming Post 
Lon ı·a · · 

· · bildirdiğine goı·e, yakında 
gıızete:sının . • . 
. •

1
. I abinesindf ıkmcı data otarnk 

1ngı 12 < , 

de >i«iklik1er yapıhcaKtıı. Son se· 
bazı B ~ ı .. "kl"kl . d '"nd- bildirilen bu c:eg\S• • e 
cımler en <> • • 

. art başlanğıcında yapılması ıhtı-
rırı m · l"kl · b'" .. , . kt r Bu değişık - erın en uyu ... 
ınRlı ço u . 

b
. deniz konferansından sonra sı-

sebc ı, . - . . b" k d f 
1 

L ttan çckılecegını ır ço a .ı· 
yasa ııaya 

.. lt·miş olan deniz bcıkanı Lord 
lar soY . 1. k . D 

1
•• LaJefini tayın ey ıyece tır. J

Monse ın rı 
. k f ıı.nsı s.ıbat sonunda kapamıca

nız on er 
(Sonıı 3. ncü saydada) 

,~.1.1.1ıı11ıı11ıııııı11.6 

Topyekfın Harp 
Yazarı: General LUDENDORF 

Almanyada son bir alarm 
. ...t. tesirini yapmasr lazrm o
ısare ı B . 

l ·r kitab cıkmıstır. u esen 
lan Jl • J d f' 

. 0 eneral Luden or tur ve 
yazan. ~ A H b" d 
kitabına "Topyekun dabr·ı aı·~m 

. tı·r Yalnız bu a ı e, c un-
verınıs · . 

k. orkutabilecek mahıyette-
yayı b" .h . 
clir: ciinki.i laf~ ~e~en ry~ ır ~ tr 
ınal, güıılin bırı_?_c e o

1 
_m .. ~.r h 1~ • 

. 1 ·r sey degıl, uç şup esız, 
huı Jt . b. d" ·· 
catıp gelecek olan ırl~ey ; ; cun-

.. bu seyin olması azım ır. 
ku, · La Depe.~ 22. 1. 1936. 

Yarınki sayımızda 

o KUYUNUZ 

danberi yalnız yabancı seyyar has
tanelere bir toplanma merkezi 
\•azifesini gören Dessie'nin bom
bardıman edilmesi pek ziyade Fe
na karşılanmıştır. 

~ııa 'atan orılmmııun zayiah 

ıw J~a<lar? 
Roma, 10 (A.A.) - Harb bakan! 1ı 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

'' lJlııs ~· un 

Madde 2 - Bu kanuna göre: 
A) İşlenirken göı·ülen ve faili yaka· 

lanan; 
B) İşlenmesi üzerine hemen zab ı 

kuvvetleı·i veya suçtan zaı·ar gören şa
hıs yahut başkalan tarnfınt~an kovP' 

l)il Yazıları 

''~(ad 11~~ Anlamlı Kelimeler 
I. 

« l(adııı.. lıatun. katu nğ; gattin, W onıeıı, 
k~elimcleri ile «hadım» ~özüniin zen» 

t•tinıoloji. 
stı.n1anti1{ 

K \Bl:\ 

morfoloji, f ontı.tik ve 
hakımınflan analizi 

Bunu izah etmeden önce bu ke· 

limenin daha eski şekilleri olan 
(hatun) ve ( Katunğ) kelimeleri

( Sonu 2. inci sayfada) 

Kudi.ıs, 10 (A.A.) - Suriye
de vaziyet vahimleşmiştir. Örfi ida,. 
renin ilanı bekleniyor. Şamdaki 
İngiliz konsolosluğu asker muha
fazası altındadır. 

Bu hareketin Lübnan'a da si
rayetinden korkuluyor- Suriye par· 
lamentosu reisi milletler cemiye
tine ve fransız dış bakanlığına tel
graflar çekerek son hadiseleri pro-

(Sonu 3. Üncü sayfada) 

l'lllllllllllllll.lllTlll'4 

Yeııi Il.onıaııınıız 
( ;t'C't•n ~hır t•ılı•lfr~ Ul af t•lllİllİll . -

c·n hih iilt: söhrc•llt•ri11dt>11 H' ı·o· . . 
ınan h'kniı!iniu kuru<·tılanmla11 
hiri olan 

Güstav Floher in 
c·n ııw~h ur e•wri 

Madam Bovari 
... iııi. hirkac· oiiıw kaclar h'frika-. ..., 

) a ba~h) acağız. 
Hıı µ,föwJ t'""<·ı·i ıakih tc•mı·lt·ri11i 

okurlarnnrza La' !iiİ) ı• eıleriz 

f/l'lllllllllll.11/Tllllll'.I~ 

(Kadın) kelimesi Üzerine şım
diye kadar ileri sürülen iki iddia 
vardır: Bunlardan biri (kadın) 
kelimesinin (katmak) tan geldiği, 
yani (kadın) sözünün erkeğe ka
tılan, zam ve ilave edilen manası
na delalet eylediği yolundaki dü
şüncedir. ·'Güneş - Dil" bakımın
dan bu izah kafi değildir. Çünkü 
(katmak) sözü de, hatt~ bunun kö
kü denilen( kat) rnonosi)itbı da a
nalize muhtaçllr. 

KIS OLİMPİYADI 

İkinci iddia, Türkçeye (kadın) 
söziiniin Almanca ( gattin) tabi
rinden geçtiği yolundadır. Guya 
Osmanlı İmparatorluğunun islila
devirlerinde bu sözün, bir saray 
tabiri olarak. Almancadan alınmış 
olduğunu söyliyenler, Türk dilinin 
varlıklarından bütün bütün biha
ber kalmış olanlardır. Çünkü 1200 
yıllık bir Türk yazıtı olan Orhon 
kitabelerinde de, (Kağan) tabiri 
ne karşı, (katunğ) kelimesinin 
bulunduğundan haberleri yoktur. 
İşte, (hatun) şeklinden geçerek, 
(kadın) sözünü meydana getiren 
bu (katunğ) kelimesidir. Alman
ların (,gattin) kelimesi ve bundan 
"birleştirmek, bağlamak" anlam
lariyle yaptıkları ( gatten) masta
ra da, Almancadan Türkçeye de
ğil, Ana Türk dilinden Türkçenin 
Cermen lehçesine geçmiştir. 

Kar/111, llcılım. Katmıo 
ı-

(Kadın) 
ş~.di şudur: 

(1) 

(ak 

sözünün etimolojik 

(2) (3) 
ad -t- m) 

,,, 

B3yrak yarışında birinciliği Norveç, artistik 
najda Avustuı ya kazandılar 

pati-

dŞ olimpi,vadlarındaki takımımız ek:zersize ha;ı;ırlanıyor (Yazrsr beşte• 

(Sonu 5. irıci sayla a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



SAYFA2 

l«wnbul. mchıubu 

İ8TANBUL A NOTLAR 
-1-

İstanbul şoförleri yıllardanberi, 
plaka resmi indirilsin, seyyah işleri 
yoluna konsun, hususi lüks taksiler 
kaldırılsın, deyip dururlar. Arada sı
rada da, hususi otomobillerden vergi 
alınmasını, taksilere şehir içinde oto
büs, tramvay gibi tarife ile yolcu ta
şımak müsaadesinin verilmesini is
terler. 

- Niçin isterler, nasıl isterler? is
tedikleri şeyleri pek iyi anlatamazlar 
da onun için mi bir tiırlü başarıp üs
tesinden gelemezler? Yoksa pek 
ipesapa gelir şeyler istemezler de o
nun için mi kendilerine pek kulak 
asan, ehemiyet veren olmaz? . 

Bu bana merak oldu, kendileriy
le konuştum: 

- Ben gazeteciyim, belki size 
faydalı da olabilirim. İstediklerinizi 
hana anlatabilir misiniz? dedim. Ön
ce bana bir alay rakamlarla lstanbul
da taksiciliğin artık geçindirir bir iş 
olmaktan nasıl çıktığını ispata çalış- · 
tılar; 

- Öyle şoförler var ki yemek 
yiyemiyor! 

Dediler. Bunu söylemeseler de 
biliyordum. Fakat neden olduğuna 
akıl erdiremiyordum. 

- Belki müşteriden çok taksi 
vardır da ondan 1 

Hayır! dediler, 
- Üç sene evel lstanbulda 1200 

taksi vardı ve hepsi iş bulabiliyordu, 
bugün ;oo taksi vardır, ve her gün 
vasati olarak, 250 si işsizdir. 

- Niçin? 
Beni koltukladılar; 
- Siz gazetecisiniz bizden da

ha iyi bilirsiniz! 
Dediler ve sonra anlattılar, biz 

dediler; 
- Sizden bize yardımı dokuna

bileceklere lstanbul taksilerinin ni
cın ı ız kaldıklarını değil, i siz 
kalan lstanbul taksilerin in hangi 
tedbırlerle himaye edilebileceklerini 
anlatmanızı istiyoruz. 

Mesela; siz anlatınız ki; bütün 
lstanbul taksilerinin İstanbul beledi
yesine ödedikleri plaka resmi onların 
ödıyebileceklerinden çok fazladır. 
V eya anlatınız ki; bugün lstanbul
da seyyah gezdirme işleri bütün ls
tanbul şoförlerinin aleyhine ve bir 
tek garaj sahibinin lehine tanzim e
dilmiştir. Ve nihayet 1stanbulda bir 
hususi lüks taksi usulü vardır ki; 
sanki belediye bu usulü fstanbula ge
lecek birkaç misafirini ağırlamak 
icin değil de birkaç garaj .... 

1 timadsız1ığımı hissettiler. 
- 1nanmıyorsunuz, zaten bize 

kimse inanmıyor! 
Dediler ve önüme muhtelif ta

rihlerde belediyeye, partiye imzala
riyle, mühürleriyle verdikleri istida
ları, mektubları koydular, 

- Bunları okuyunuz 1 
Dediler. Onları okudum. Notlar 

aldım. Ve size bu notları yazıoyrum. 

PLAKA RESMİ 
f stanbul şoförleri İstanbul bele

diyesine, belediye vergi ve resimleri 
kanununun tayin ettiği vergiyi yüz
de elli fazlasiyle öderler. Kanu
na göre; motörü on iki beygire ka
dar olan arabalar 2, yirmiye kadar 
olanlar 3, yirmiden fazla olanlar 5 
lira vereceklerdir. Bugün lstanbulda 
ödenen ise - köprüler resmi ve Gazi 
Köprüsü karşılığı ile beraber - 2 ye
rine ;, 3 yerine 7 ,5, 5 yerine de 12,5 
liradır. 

Şoförler; niçin eskiden müşteri
nin verdiği köprü parasıru, ve hala 
şehrin bütün biletli nakil vasıtaların
da müşterilerin ödedikleri Gazi Köp
rüsü karşılığını vergi halinde biz ö
demeğe mecbur olalım?. . diyorlar. 

Şoförlerin plaka resminde şika
yet ettikleri ikinci bir nokta da; ver
ginin arabanın eskiliğine yeniliğine 
göre değil de, motör kuvvetine göre 
he.sah edilmesidir. 

- Mü~teri bineceği arabanın 
motörünün kuvvetine değil, döşeme
sinin -ve karo eri, inin yeniliğine ve 
te ..... .-.Hc;ine bakıyor ve daima bun-

lan tercih ediyor, Ötekiler - bugün
kü kanuna göre fazla vergi ödedik- . 
leri halde - mütemadiyen işsiz kalı
yorlar. 

Diyorlar. 

SEYYAH İŞLERi 
lstanbula gelen seyyahlara oto

mobil bulmak ve onları ş.ehirde oto
fuobil ile gezdirmek işi yıllardanberi 
bir garaj sahibinin elindedir. Bu ga
raj sahibi, bütün seyyah servislerin
de, 

a - Otomobilini kendi garajına 
koymıyan, 

b - Ayrıca alacağı paradan ken-
disine büyük bir pay ayırmıyan, 

Taksilere iş vermez. 
- imkanı yok! 
Dedim. Garaj sahibinin ismını 

söylediler. Belediyeye bu iş için yap
tıkları müracaatin tarihini numarası
nı gösterdiler, 

- Meseleyi belediye iktısad mü
dürlüğü bile tetkik etti. 

. Dediler. Epi eskimiş bir kağıd
dan karara benzer bir şeyler oku
dular. 

·"Seyyahlar işinin cemiyet içinde 
(Şoförler cemiyeti) teşkil edilecek 
bir kooperatif tarafından idaresini 
tensib ve bu işle belediye iktısad 
müdüriyetinde bir komisyon meşgul 
olmasını ... ilh .. ilh." 

Ve ilh ... ilh ... 
HUSUS( LÜKS TAKSİLER 

Bunlar, lstanbula gelecek resmi 
misafirleri gezdirmek için ayrılmış 
saatsiz boyasız arabalarmış ve eski
den yalnız kendilerine tahsis edilen 
işlerde çalışırlarmış. Fakat işsizlik 
onları da garajlarından çıkarmış, pi
yasa taksilerinin karşısına tam ve teh
likeli bir rakib olarak koymuş. Şo
förler çünkü diyorlar; 

- Bunlar evvela bize yasak o
lan bir şeyi yapabiliyorlar, pazarlık 
ediyorlar, sonra da sa~tleri olmadı
ğı, boyalan bizimkilere benzemedi
ği, dışardan bakanlara hususi araba 
tesiri yaptıkları için, müşteriler bil
hassa yazıhane ve iş servislerinde, 
günlük, yanın günlük gezmelerinde 
bu arab.-ılan tercih ediyorlar ... 

- Şimdi size, niçin hususi oto
mobillerden vergi alınsın, taksilere 
niçin şehir içinde tramvay, otobüs 
gibi yolcu taşımak müsaadesi veril
sin onu anlatalım!.. 

Ayağa kalktım, beni dinler mi
siniz? dedim. 

- Bunu ne bana ne başkasına 
;:ı.nlatmayınız. Dostluğa en çok muh
taç olduğunuz bir zamanda bir tek 
otomobil sahibini bile kendinize diiş
man etmeyiniz, ve nihayet şehir için, 
bir sıhat, bir emniyet ne bileyim bir 
birçok şeyler meselesi olan, tarife 
ile yolcu taşrrnak işinin küçücük o
tomobillerinizle size verilebileceğini 
i.imid etmeyiniz! 

-2-
Şoförler işini tetkik ederken eyi 

bir rakam geçti. Enteresan olduğu 
ıçın yazıyorum ; 

Üç sene evel İstanbulda 1250 
taksi 200 kadar da hususi otomobil 
varmış. Şoförler şimdi taksi sayısı
nın beş yüze indiğini hususi otomo
bil sayısının da l 000 e çıktığım söy
Jiyorlar. Söylenene pek inanmadım, 
seyrisefere sordum, biraz miibaleğn 
var dediler. 

- Hususi ve taksi arasında bu 
kadar büyük fark yoktur hemen he
men başabaşbr! 

Ben lstanbulun ekonomik inki
şafını göstermeğe yaradığı için bu 
rakamı çok enteresan buldum. 

800,000 nufuslu bir şehirde, bir 
taraf tan hususi otomobilin sayısı 
600 Ü geçiyor, öte taraftan, 800,000 
nufuslu şehir 500 taksisine ekmek 
parasını cıkaracak İş veremiyor. 

-3-
Gazeteler Prost'un lstanbul pla

nı etüdlerine başlamak ıçın nisan 
sonlarına doğru btanbula gdeceği
ni yazdılar. Hugo Herman da, Ga
zi köprüsünün demir malzemesini 
aynı günlerde yola çıkaracak ve köp
rünün in"'a hazırlıklarına gene nisan ı 
sonlarında başlanaca mır . 

İr:tanbul oelediyesine, geçen yıl 
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HA RLE 
IST AN BUL TELEFONLAR/ 

Bin bir direkte tetkikler 
İstanbul, 10 - Bugün müzeler 

fen heyetinin yaptığı tetkikten 
sonra Binbir direkte bir kaç dire
ğin derhal tamirine karar verildi. 
Şimdi ayrıca Binbir direğin üzeri
ne bina yapıhp yapılmıyacağı tet
kik ediliyor. 

Maliye tahkikatı 
İstanbul, 10 - Maliye müfet

tişleri İstanbul maliye teşkilatında 
tetkiklerine devam ediyorlar. Şim
diye kadar dört memura işten el 
çektirildi. 

Hekimler odası 
Yıllık toplantısını yapıyor 

Birinci mıntaka hekimler oda
sı umumi heyeti, cuma günü saat 
17 de, Kızılay umumi merkezi 
konferans salonunda, yıllık top
lantısını yapacaktır. Odaya, 51 
doktor, 28 diş doktoru ve 6 ebe 
yazılıdır. Ankarada 160 doktor 
vardır. Bunların hususi muayeneha
neleri olmadığından hekimler o
dasına kaydedilmemişlerdir. Bu 
ay başında idare heyeti, kayıdlı 
olanların sınıflarını, kazanç vergi
si kanununa göre ayırmıştır. 

Çiftçi ve köyliiye bol kredi 
sağlamak 

• • 
ıçın 

------~--.---~--

Yeııi il<raz f ormü n~ri bulacak ol;. n 
Ziı·aat Banliası suhe müdürleri 

' dün toplandı 
Ziraat Bankasının te§kiJatına bir 

anket açarak, bankanın köy mevz.u
ları üzerindeki çah~maaını günün ih
tiyaçlarına uygun ve daha verimli bir 
şekle sokacak olan esasları tesbit et
mek üzere aualler sorduğunu ve 16 
ıube müdürünün ıehriınizde toplana
cağını yazmııtık. 

İzmir, Edirne, Samsun, Manisa, 
Aydm, Trabzon, Adana, Erzurum, 
Eskişehir, Afyon, Mersin, Edremid, 
Akhisar, Dörtyol, Hendek ve Bafra 
ıube müdürleri ıehrimize gelmiıler 

ve ilk toplanblarmı dün Banka Di
rektörü Kemal Zaim Sunelin reisliğin
de yapmıılardır. 

Eldeki mevzulara göre yapılacak 

i§ler arasında, taksitlendirme kanunu 
çıktıktan sonra meydana gelen vazi
yet dolayısiyle, bundan sonra banka. 
nın zirai ikraz iılerinde dayanacağı 
prensiplerin iş sahasında çok tecrÜ· 

beli olan banka direktörlerine tetkik 
ettirilmesi ve onların tatbikat ıekille
ri hakkında düıüncelerinin alınması 
vardır. 

Anket suallerine gelen cevabla.r, 
her mahsul üzerinde, bu mahsulün 
fazla olarak yetiştiği muhitlere göre 
ayrılacak ve küçük encümenler tara· 
fmdan etüd edilerek tasnif edilecek
tir. 

Gelen direktörler dün öğleden son
ra da toplanmıılar ve encümenler se
çimi üzerinde konuşmu§lardır. En
cümenler bugün ayrılacaktır. 

Anket suallerine gelen cevablarm 

da tetkikinden sonra prensipler üze

rinde alınacak kararlara göre ikraz

ların umumi esaslarını ve her mah· 

sul ve muhite göre hususiyetleri top

lıyacak talimatnameler hazırlana· 

caktır. 

"Ulus ,, un Dil Yazıları 
(Başı i inci sayfada) 

nin etimolojik şekillerini de ( ka
dın) ın etimolojik şekli ile altalta 
yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Kadın : ak r ad + ın -ı- . 
Hatun : ah -- at -ı- un - . 
Katunğ: ak at + un + uğ 
Görülüyor ki her üç kelimenin 

elemanları biribirinin aynıdır. 
(I) Ak, ah: Ana kök anlamım 

kendinde tecelli ettiren ve doğru
dan doğruya onun yerine geçen bi
rinci derece prensipal köktür An
lamı "büyük, kudretli, hakim, e· 
fendi" dir. 

(2) Ad, at: Sahip ve malik an
lamiyle ana kök mefhumunu kuv· 
vetlendiren, faaliyete malik oldu
ğunu anlatan elemandır. 

Bu ilk iki unsurun verdiği ke· 
limeler ( Akat), ( ahat) sözleridir. 
Bunların birincisi, (Sümer) lerle 
birlikte Mczopotamyada bakim 
olan bir Türk oymağının adıdır 
ki kuvvet ve kudret mümessili ol
duklarını anlatır. İkincisi ise 
Türkçenin Arap lehçesinde birlik 
ve teklik anlamiyle (Allah) a ve
rilen isimlerden biridir. 

Bu iki elemanla ifade edilen 
kuvvet ve kudretin, büyüklüğün, 
sahipliğin, efendiliğin mümessili, 
"erkek" tir. 

(3) in, un: Yakın muhit, biti
şik saha anlamlarına (. + n) eki
dir. Yukarda izah edilen ''erkek" 
mefhumunu temsil eden süjenin 
yakınında, bitişiğinde, ta yanm
da bulunan, onunla daima bir ve 
beraber olan bir süjeye delalet e
der. 

işte "kadın" ve "hatun'' deyin-

İstanbul planı için proje gönderen 
üç mütehassıstan üçü de lstanbulun 
ana yolJan ve lstanbulun Haliç üze
rinden Beyoğlu' na bağlanması hak
kında biribir:inden farklı şeyler söy
lemişlerdi. 

lstanbulun planını yapacak Prost 
lstanbulun henüz etüdünü bile yap
mamıştır. Ya o da sonra bir şeyler 
söyler; mesela; köprü burada değil 
de beş yüz metre sağda yahut yedi 
y iiz elli metre ~olda olsun derse?. 

i tanbulun planı için, şu, bu, bin 
türlü mazeretle yıllarca geç kalan 
istanbul belediyesi, bu planın emni
yeti için, Gazi Köpriisüniin inşaatı
nı en çok, Prost gelinciye ve avan 
projesini hazırlaymcıya kadar geri 
bırakamaz mı) 

Neşet Halil ATAY 

ce anlaşılan mana da bundan iba
rettir 

Son "Katunğ" şeklindeki eski 
''nğ" mürekkep konsonunu tem
silen konulan 

(4) Uğ: bu yakın muhittekı sü
jeyi göstermeğe yarar. 

Görülüyor ki etimolojik analiz, 
(kadın) ı erkeğin daima yanı ba
şında, ondan aynlmıyan, onun 
mütemmimi olan bir süje olarak 
ortaya çıkarmaktadır. 

GATTlN 
Almanların "gattin"' kelimesi 

de bunlardan başka bir şey değil
dir. Etimolojik şeklini yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
(ağ + at + ağ -r in) 

Burada birinci olarak görülen 
(ağ) ın (ak) ve (ah) la bir oldu
ğu malUmdur. ikinci (at) elemanı 
da yukarda görülmüştür. Yal
nız iki ( t) den dolayı (in) den 
önce gelen (ağ) da ( Katunğ) da 
dördüncü olarak görülen "uğ"
dur. 

wo,,t.AN 

( 1) Eğ: Kuvvet ve kudret anla
mına ana köktür. 

(2) Ez: Burada yakın saha gös 
teme (en) varken bu elemanın da 
uzak saha anlamına alınması doğ
ru olmaz. Bunun için buradaki 
(z) nin (ğ) den değişme olarak, 
ana kök anlamını kendinde teces
süm ettiren süje anlamına alınma
sı lazımdır. Bu halde (eğ + eğ + 
eğeğ) hakim anlamına erkeği ifa
de eder. 

(3) En: Bu kuvvet ve kudret 
sahibi erkeğin yakınında, biti!i
ğinde bulunanı, yani kadını gös
terir. 

HADIM 
Şeklen erkek olduğu halde er

keklik kudretinden mahrum olan
lara verilen bu ismin etimolojik 
analizi de çok dikkati çekecek 
mahiyettedir. 

Kelimenin etimolojik ~ekli şu
dur: 

(J) (2) (3) 
(ah+ ad + ım) 

Aynı manaya İngilizcede kul- 1 
]anılan (Woman) kelimesinin eti· 
molojik şekli de şudur: 

( 1) Ah: Ana kök yerine kaim 
olan ve onun anlamını kendinde 
temessül ettiren birinci derece 
prensipa) köktür "Kuvvet, kud
ret, büyüklük, hakimlik~' anlam
larmadır. (1) (2) (3) (4) 

(oğ + og -1- om+ an) 
Burada (W) sesi, söylenişine 

nazaran ( ğ + g) ye tahallül et
mektedir. Bunlardan: 

( 1) 01; : Kuvvet ve kudret an
lamına ana kök; 

(2) Og: Onu nefsinde tecelli 
ve temessül ettiren elemandır. 

(3) Om: Kuvvet ve kudret ken
disinde görünen süjeyi gösterir. 

Kelimenin buraya kadar olan 
kısmı, - tıpkı yukardaki ( agat, a
hat, akat) sözleri gibi - "erkek" 
demektir 

Fransızca "erkek'' demek olan 
(homme) kelimesi de bunun ben
zeridir (1]. 

( 4) An: Kuvvet ve kudret mü
messili olan süjenin yakın muhi
tinde, ona bitişik bulunan ikinci 
süjeyi anlatır ki (kadın) kelime
sinin aynıdır. 

ZEN 
Farsçada (kadın) anlamına ge

len (zen) kelimesi de bu seriye 
dahil olur. Kelimenin etimolojik 
şekli şudur: 

(J) (2) (3) 
(eğ + ez + en) • 

~----~==<-..;__--

[ 1] Erkek anlamına olan keli
melerin analizi de ayrıca yapıla
caktır. 

(2) Ad: Kök anlamının sahibi 
olan varlığı gösterir elemandır. 
Bu iki elemanın vücuda getirdiği 
(Ahad) - yukarda da geçtiği üze
re - "erkek" manasınadır. 

( 3) im: Süje veya obje mana
sına gelen bu elemanın burada 
pek orijinal bir rolü vardır. Kuv
vet ve kudret sahibi olan, yukar
daki (ad) elemaniyle gösterilmİf 
olduğuna göre, burada yeniden 
bir süjeye ne lüzum olduğunu an
lamak için, (hadım) kelimesinin 
manasını iyice düşünmek dizmı
dır. O zaman anlaşılır ki bu (ım) 
elemanı erkeğin kendisinden dı
şarda ayrı bir ıüjeyi göstermekte
dir. Bu öyle bir süjedir ki şeklen 
erkek gibi görüıuıektedir; fakat 
ondan ayrıdır, başkadır, hakiki 
kuvvet ve kudretin sahibi değil
dir. 

İşte ''Güneı - Dil" anali:.deri, 
kelimelerin manalarını bu kadar 
orijinal şekilde gösterebilmekte
dir (2J. 

l. N DiLMEN 

[2] Yine "kadın'' anhtmına ge-
len "dame. /emme hamm. ba"c:m, 

1 
mer'e" sözleriyfo bun!e.:h ilgili 
kelimelerin analfaj de b:..::J<Jn son· 
raki yaz1lanm1zda ~(;-ijf,.,.,.ı.t;,. 
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İTALYAN ~HABEŞ HARBi 

Dessie 
(Bcışı 1. sayfada) 

bugün İtalyan • 
h,,.'-eş b:ı.rLı baş• 
hyaiıoa; ~eri ana 
vatan or<lusunuıı 

kayıblarının res• 

nıi listesini nş· 

retıniştir. Bu lis· 
teye göre 

vatan ordusun• 
da n 844 ölü var• 
dır. Bun lardan, 
427 si çarpışma· 

larda ölmüş, 396 
sı hastalık ve di
ğer serv is sebeb. 
leriyle ölmüş, 4 
tanesi nlcit;ı ya · 
talardan hasta· 

nede vefat etmiş. 
fo·. l 7 kişi kayıp• 
br. Bu zayiatın 
Yarısından fazla• 
sı kanunusani a· 
Yrna <'İddir. 

Roma, 10 (A. 
A.) - Resmi bir 
kaynaktan bildi· 
rildiğine göre, 
Rorna'daki lsveç 
orta elçisine, So• 
mali askeri ku· 

edildi? nasıl b omhardıman 

lhandanlı«rnd<1n · L ' .,,, n açtığı korHımç yara 
gelen hila11,.,- - el cltınt kurşununu 
zerine . n.;~e-rde r.ım d - h kkında yabancı mem· 

" · · aid buJ ugu a h b · yalanla-
tebl" ~ d l ..• anesıne 1 k tl de çıkan a erı ıg e, s. . . e e er 
kamyonların iç111~;! ı..ıu ı .ınan yırmı k! • ınakttı:a~d~ı~r~. =========== 

b. . n beşer uı "" 
kurş:tn sandığının her ırı 0 

• ak t. --=-
.. kkep elb P e 1 

Şunluk şarjörlerden mure 
50 

k 
iht. . - . · b her kasada 7 ıva ethgı yanı e 

, 9 a ında cema•ı 
şun ve binaenaleyh 7. ç P d" 'lroiştiı· 
2(l bin k:Jrşun bulunduğu bil ırıH t l 
B "k d-ki milli ers a 

u kurşunlar Belçı a "" 
·ı taı-afrndan ya· ban, m.:ı.lzemesi fabı·ı <flST 

Prlmıstn·. 

·ı , · ı.erler Afrilwya ~önderı en l ,"i•• 

"Konte Ros· 
Napoli, 10 (A .. A-) -

190 subay, 62 assubay, 
so" vapuru, ~ 

alarak dogu 
170 nefer ve malzeme 

.ı\frikaya haerket etmiştir. 
d keza malzeıne 

Delia vapuru a 
Yüklü olarak yola çıkmıştır. 

Profesör jez 
IJu/mk Fokiiltesirıdeld ders-

Jerirıe b<ışlcıdr .. 
. 10 (A A.) - Profesor 

Parıs, ' b h fakültedeki 
Gaston Jez bu s~ ~ ' 

. . -verebilmıştır. 
dersını 1. tedbirleri ahn-

Mühim po ıs .. .. d d 
8 .. "'k kapının onun e uran 

ınıştı. 1.u~ iye yalnız profesör
beş po ıs,. ıçergı"recek olan talebeyi 
1 · dersıne · d 
erın baskalarını sokmıyor u. 
bırakı~:~ ice;iye girince alkışlarla 

Bİ Ş ise de ders başladık-
karşı andmkı ·ı a son;a talebeden hi-
ta on a ı ı;: ' h" 
. n ~· le gözyaşı döktüren ır 

rı ayagıy . · 
~z tüpünü ezmıştır. . 

k ·ı . g Ötekı" talebe bu hareketi pro.-
Bfr itah an tt· ·z: n . ler ve derse, başka hır 

, ) '·'an resmi testo etmış d'l · t' 
R 10 (AA - · ı d d vam e ı mış ır. oma, . .. . d k t - d a e - k 

. . Sorlı e ı a o aT" .. ezen talebe disiplin on-
nıahfiller, Pamınt ve Af 'ka· upu . . 
atın hareketi dolayisi~.)e rıku sevine sev!::dilm1st1r 

1 lı · • t .,.7 ::ıh il rrıa~t:_~vu::=;..;..;.;.;..---:-savaşı a ev ,..,,.,p _ • 
, h akenıesı hitiy or 

l., stasilerHı rnu · 
, . B o·u·· n iddianame okuna-

. d" 1 ndı- Uo 
Sabitlerin hep:>l 10 e ... k .. rn verilecek 

cak. yarrn hu u 1 ..ı.ılundug..ı v... alaJm 

A) _ l}sta· 
. Eksanpı-ovans, 1? lA· '°~i Anınas 

şılerin muhakemesınde e.. R · 
"l e aıç· 

Polis komiseri olan Pos,, i 1 v . 
1
.,.

0 · .. · Pospış 11 

ın dinlenmiştir.. B. Potı, . ldığını 
Ziit"ih'ten Paveliç'den emır a .. 

1 0 · . · · · Pospışı 1ht"af ettiğini bildirrnışt~r.. " Eğer 
:ı:anıan su sözleri söylernıştı: - 'dı'ın 
k · · · alsa 1 ' ıralı öldürmek içın eınır Eyfel 
kltal ''Jd" .. d.. E <'-er bana, 

ı o urur um. " d' ken· 
k .. ı · - l deseler ı, '" esınden aşagı atı . · _ 
d' . . U ı'nın esnır 
•naı aşağı atardım. staş ,, 

le .. · .. . . k edilmez. 
• t uzerınde muna aşa . 

_ Ustaşı 

Eksanprovans lG (A.A-) 
' · 'i tev· ttavasının buk;.inkü cetisesi, kraJr . 

k't eken Mo· 1 edıp "l': U a.manca sorg.ıya ç 
le . . , ' '.]nn dinlen· 

n ko ... ıs1.:.ı Rado nun yenı -
1'1es. ıc ba , anrmş tu. .. 

ld ..run.ı soY · 
•o.r.ıl ı.; ... aman, r.ıacar 0 ı.ı,. l 

le1 _ . d 01 ;.ıfassa 
n. ~. "' nrd, kendı. ıgın eıı . 

İtir , • atları aynı a.,a, cıa buhınm.ı , uu ı ır 
Şe1<İl~ . : . de tekrarlaını~· 

u t., • Jl.DOilVJC e 
t.. . 

L _ Mölön 
ı:.._,.<1,ıprovans, IC (f\..A.) 

korniscrı Rado Kralj'ın. Yugoslavya 
e · ' · huz.ı;t· llınıyt~ direktörü B. ;:)inıooovıç f 
t-ulldak.i etraflı telgrafları hakkında ta 

silat "Verrn· t" K .. Elcs"de. 15000 frank 
ış ır. ra•J, ·· ce 

Par l "k' gün on a a dığı, ve suikastterı ı 1 •• "e . ·ı a'ya gı. tekrar bir gün önce Mar:.ı Y __. 

---; azı/arımı.. ın t·okluğll dola· ı 
Yısiyle AN KARA tefrikarnızı 
bff~i.in koyamadık: Okurları-
>ı1, .... ,, •• •• • • 

roı ozur dılerız. 

,; euıuıe P"" 
tı.,ı, . . ıu lıaı ita uze.-ınde tesbıt el· 
e·.:cegı yo .. 

g ~ , d ki ıc.ra.ların ken<H ıtade,;. 
tiği ııak.:<:ın a . 

Ol 
•. ~ .. nu kaoJI etmışln. 
~-"' O (A A ) - Usta.;ı l:.ksanprovaııs, 1 . · ·.. . 

k inin bugunku celsesındc, ) . mı.ıha eınes . . 
eı d ki Anmas eskı komuıen 
yukarı .:s_a~ua a tahkikat bittikten 
Simonovıçın an.-ak . . 

d
.•. . takrir temış, Sımonovt« 

gel ıgını . , . 
sonra da kendisı hazır ) U ı 

)ular arasın 
suç . b' konuşma vaki olmadığı .. 

dan hıç ır 
ına . Raiçin zabıtlara tamaı ·1 

bildirınışl ve I< imza etmiş olduğunu, sor-
best o ara . • .. 

ser retle cereyan ettıgını 
n dıı bu su 

gunu P . ·ı irin de böyle olmak! ı 
" et ospışı .... 

keynY evrakından ikisini im:.ıa 
b beı sorgı.1. .. 

cra olduğunu ilave etmışır. 
<l kaçınmış . d' ~. l 
an r· Eksanprovansda ın ıgı ole 11 

.Kra Jtn M d· m Ober. Kralj'in komp
'b' olan a ,ı 

sah• 1 .1 da olmad·ğını isbat et· 
" nü Marsı ya • . 

lo gu k ·o'yledig-i gibı, otele s 
k . teyere s 

rne ıs d -·1 18 de dönm:iş oldu· 
16 buçukta . e~ı , 

"ylenuştıı·. 
ğunu ,;o lO (A.A.) - Usl1'şi-

Eksanprovans, . 
. de son şahidler dın

. ınahkemesın · 
leı·ın 1 dan biri Kralji s :; ıst 

. t' Bun ar ' 
len.ınıŞ u. 

16 45 de otelde gördüğünü 
günü saa~ . 
.. ıerniştır. 

soY ·eis Kıraliçe Marir. ıı 
Bundan sonra ı , . J . •• 

. . d n vazgeçtıgıne ve çun· 
vazıyteın e 

davacı dAletine itimadı olduğuna 
k" fransız a a 

u . ktubunıı okum.ıştur. 
d . olan me k .. 
aır "dd' rnesi okunaca ve mu 
yarın ı ıana 1 

dafaalar yapdacakır. ·1 . 
b günü verı mesı 

1-tükınÜn çarşam a 

muhtemeldir. 

ULUS 

DIŞ HAB 
lNG1L1Z KARİNESlNUE 

- ----
DEG1ŞlKL1KLER - -- - -

Deniz Bakanı 
çekilecekmiş 

(Başı 1. inci soyıfada) 

ğmdan donanma büdçesi hakkındaki 

yeni projeleri, mart başlanğıcmda, avam 
kamarasına büyük bir ihtimal ile yeni 
deniz bakanı sunacaktır. 

Bu gazeteye göre, Lord Monsel'in 
.• ıuhtemel halefi olarak Vinston Çurçill 
Marges5on ve Hoı·'un isimleri geçmek
tedir. 

Öte taı-afta11 gene pek ziyade muhte 

meldir ki başbakan Baldvin, bu fırsat
tan fadyalanarak, Lord Monsel gibi son 
avam kamarası seçimlerine iştirak etmi
yen ve lordlr kamarasına çağırılan hava 
bakam Lord Svintonun da halefini ta
yin eyliyecektir. 

Gazetenin bu havadisleri verdikten 
sonra dediğine göre İngiliz silahlanma 
programının ehemiyeti ve bü;-:iklüğii 
dikkate almır ise kabinede askeri bakan · 
hklar da yapılacak her değişikliğin 
susi bir ehemiyeti vardır. Bu sebebt ' 
bu değişikliklerin başka değişikliklere 

yol açabileceği sanılmaktadır. 

Önümüzdzeki cuma günü, Kontı- • A· 
miral Surter, avam kamarasına, bir mi'li' 
müdafaa bakanlığı kurulması hakknda 
bir kanun projjesi teklif edecektir. Bu 
münasebetle avam kamarasının, silah· 

lanma meselesi etrafınd6. ilk bir görüş· 
mede bulunması ihtimali büyüktür. 

Lordlar kamaı·asına gelince, bu meclis, 
İngiliz silahlanması h<>kkmdaki ilk konuş
masını yarın yaoacakttr. 

Kabine'dc bii)·iih· değişiklikleı· 
olmt)·acakm r~ 

Londra, 10 (A. A.) - Morning 
Post gazetesinin tahminleri hilafına 
olarak muhafazakar mahfiller, ya
kında Lord MonseJl'in vazifeaini bı· 
rakacağr muhakkaktır. Hava bakanı 
Lord Svinton'un kabineden çıkacağı 
pek sanılmamaktadır. Bakanlar ara
smda değişiklik yapılmasına ise ihti
mal verilmemektedir .. 

300 milyonluk müdafaa 
programı etrafmda 

Londı·a, 10 (A.A.) - Bütün İngiliz 
gazeteleri 300 milyon İngiliz liralık ·;. 
dafaa programından bahsetmekte ve bu 
babta resmi bir tebliğ çıkmamış olmak,a 
beı·aber bunu bit- olut suretinde karşı
lamaKt:ı.du. 

Gene bu program ile alakalı olmak ü
z;re Paris görüşmelerinden de bahse 
dilmektedİı'. 

Y almz Söndey Ekspres gazetesi dü 
şüncelerinde başka gazetelerden ay. ' 
maktadıı . Ötki gazeteler hep Almanya 
a!eyhinde bulunuyorlar. 

Bu gazete diyor ki: ''Kaınoyun bu
künkü vaziyet karşısında görüşleri muh* 
teliftiı. Fak at üzerinde birleşilen 'Jir 
keyfiyet varsa o da fransız - sovyet .. 1 

laşmasmm, fransız · küçük antant be-
raberliğinin, Bulgaristan'a Yapılan 1. • 

liflerin ve nihayet Belçika ve lsviçrenin 
silahl.anmalarmm Almanya tarafında 
bir ç~mber vücuda getirmeği gaye 

diğidiı. Ve bütt.in bunlar milletler cemi
yeti adına da olsa f ngilterenin karı;faca
ğıdu-. 'Binaenaleyh son hafta İçinde ,. ...,,. 

davası duyulur derecede geriye gitmi. 
tiı. 

l ı·ni miihimmal tahrikalan 
J~uı tıİtl)OI' 

Londra, 10 {A.A.) - Deyli He •,: 
ga7.ete .. iniıı biJdircliğmie göre, İ ngiltc
rcde yt;.niden bır çok m;;hİmmat fabrika 
ları kurulmaktaclır. Bunun sebebi, hü
kümetin acele olarak ısmarl<>yacaklarını 
hemen yetiştirmektir. Zira, şimdiki fab. 
rikalar, bütün çalışrnalartna rağmen bu 
na yetişememektedir. Yeni tabı-ikdlar, 
bilhass .. obüs yapacakla,·dır. 

Singapur üssü kuvvetlen
dirilecek 

Londra, 10 (AA.) - İngilterenin 
Singapuı deniz üssü gaı·ni?.onu, yakrn 

da iki piyade taburu ile kuvvetlendirile
cektir. 

BB. Flanden - Hodza 
o·örüsmeleri ha~Iadı 
e ' ' 

Paris, 10 (A.A.) - Çekoslo-
vakya başbakanı 8. Hodza, bu sa
bah dış işleri bakanlığına giderek 
8. Leje ile görüşmüştür. 8. Hodza, 
saat 17,30 da B. Flanden tarafın
dan ve saat 18,30 da cumur reisi 
B. Löbrön taraf mdan kabul J<li
lecektir. B. Hodza akşam Sorbon
da B. Mazarik şerefine yapılacak 
toplantıda hazır bulunacaktır. 

Paris, 10 (A.A.) - Çekoslo
vakya elçilik binasında 8. Hodza 
şeref İne bir öğle ziyafeti verilmiş
tir. Ziyafette B. Saro ve B. Flanden 
hazır bulunmuşlardır. 

Paris, 10 (A.A.) - Çekoslo
vakya başbakanı B. Hodza bugün 
Çekoslovakya orta elçisiyle birlik
te 8. Flandenle görüşmüştür. Bu 
gorüşmeden sonra, B. Hodza, Av
rupa siyasal durumu ve hele orta 
Avrupa durumu hakkında 8. Flan
denle tam bir görüş birliği olduğu
nu söylemiştir. 

Görüşmelere yarın devam edi
lecektir. 

lural Edvard 

Gelecek yıl taç giyecek 

Lonclra, 10 (A.A.) - Kıral Se
kizinci Edvard'm taç giyme töreni 
ve imparatorluk meclisinin toplan
ması 1937 de olacaktır. 

Royter ajansmm öğrendiğine gö
re taç giyme için 1937 mayısı karar
laştırılacak ve imparatorluk meclisi 
de ya bu tarihten biraz önce veyahut 
da bütün dominionlarla görüşüldük
ten sonra yapılacaktır. 

T ac giydikten sonra imal Edin
burg ve Belfast'ı ziyret edecek ve ilk 
teşrinde de Delhide Hindistan impa
ratorluk tacım giymek üzere Hindis
tana .,:.~ecektir. 

Yunanistan da 
Bir temerküz kabinesi 

kuruluyor 
Atina, 10 (A.A.) - Krral, bir 

temerküz kabinesi kurulması için 
esaslar bulabilmek üzere bütün 
parti başkanlarını çarşamba günü 
nezdinde toplıyarak görüşmelerde 
bulunacaktır. 

Eğer bu teşebbüs muvaff aki· 
yelle neticelenmezse kıral partile
rin ehemiyetleri hakkında bir fikir 
edinerek sonunda bir ekseriyet 
kabinesi kurulabilmesi için, baş
bakan B. Demircis'den saylavlar 
kurulunun mümkün olduğu kadar 
çabuk bir zamanda toplantıya ça
ğmlmasını istiyecektir. 

Kırltl il. Metaksas'la göriiştii 

Atina, 10 (A.A.) - Kıral, B. 
Metaksası kabul etmiştir. Gazete
lerin bildirdiğine göre, 8. Metak
sas, krrala, iki büyük siyasal par
tinin iştirakini tavsiye etmiştir. 

Paris büyük elçimiz 
H. Titiilesko şen• firre bir 

:.h·a/N n•rdi 

Paris, 10 (A.A.) - Türkiye bü
yük elçisi ile refikası, cumartesi gü
nü akşamı B. Titüleslco ve refikası 
şerefine bir ..,İyafel vermişlerdir. Zi
yafette Dr. Tevfik Rüştü Aras ile 
küçük anlaşma ve Balkan antanb 
delegeleri hazır bulunmuşlardır. 

f'lt4.NSIZ p onAMENTOSl 
SOVl'ET l'.IKTINI GÖRIJ5-

UEl 1~ f:AŞl.Jl'OR 

Paris, 10 (A.A.) - Meclis, yarm 

öğleden sonra, Fransız • Sovyet and
laşmasını goruşmeye başbyacaktır. 

Birçok mebuslar söz alacak, ezcümle 
B. Heryo ve B. Leon Blum, andla§
maya aleyhtar olan sağ cenah mebus
farma karşı onu müdafaa edecekler
dir. 

R 
Sl RYEJ)E V AZil ET 

\' A HlMLEŞTt: 

SAYFA3 

örfi idare ila 1.ı 
bekleııi,yor 
(Ba§t 1. inci sayılada) 

lesto etmiştir. 
Öte taraftan lrak parıa::.ıeni -

sundan elli saylav milletler cerr i
ye li daimi mandalar koM ~ oT :ı 
bas vurarak Suriyedeki fran., z 
ma'"ndasmm idare tarzını ı t sto 
etmişlerdir . 

Kudüs, 10 (A.A. ) - D ·r haf
tadanheri Suriyede devam elm .
te olan grev tekrar alevlenmiş r. 
Halkın boykot etmekte oldr ı 
fransız demiryolu kumpanya u e 
elektrik şirketi, çalışmalarım dur
durmuşlardır. Suriye üniversitesi 
ve Şamdaki bütün yüksek mekte!ı
ler kapatılmıştır. 

Paris, 10 (A.A.) - Pöti Pari
ziyenin Suriye muhabiri bildiri
yor: 

"Şam, Hums ve Hama' da vazi
yet yeniden fenalaşmıştır. Öncelli 
hadiselerde ölmüş olan 7 kişinin 
cenaze töreni dolayisiyle talebe 
yeni karışıklıklar çıkarmış ve po
lis silah kullanmağa mecbur kal
mıştır. Çarpışmalarda yalnız po
listen üç ölü ve bir cok yaralı var
dır." 

Berut, 10 (A.A.) -Trablustan 
haber verildiğine göre, asker kıta
larr gösteri yapan 1000 kişilik bir 
milJici kalabalığı dağıbnıştar. 

Dış Bakanınm izahlnrı 
Paris, 10 (A.A.) - Dış bakn • . ... ı

ı·iye vakaları hakkında meclis dış işleri 
komisyonuna izahlar vermiştir. 

Gustlofun ölüsü 
Almanyaya gönderildi 

Davoa, 10 (A.A.) - Geçen
Jerde öldürülen alman nasyonal 
sosyalist lideri Gustlof'un cenaze
si Davos kilisesinden kaldırılarak 
istasyona getirilmiş ve oradan hu
susi bir trenle sımra sevkedilmiş
tir. 

Cenazede· İsviçredeki alman 
cemiyetlerinin delegasyonları da 
hazır bulunmuştur. Cenazeyi bu tö.. 
ren için Almanyadan gelen heyet 
ve lsviçredeki almanlar taşımış
lardır. 

Japon kabinesi 
S•·t;imlcrdt•n sonra çekilecek mi? 

Tokyo, 10 ( A.A.) - Gazete
ler, seçimden sonra okada kabi
nesinde bazı değişiklikler olacagı
m yazmakla ve dış bakanı Hirota
nın çekilmek fikrind~ olduğunda.n 
behseylemektedir. 

Dış bakanlığına Japonyanm 
Londra büyük elçisi Matsudaira
nın gelmesi ihtimali vardır. Matsu
daira'nm şimdiye kadar Londraya 
hareketinin tehiri de buna atfolu
nuyor. Bu zatın İngiltere ile Japon
ya arasında bir yakınlık temin e
debileceği zannediliyor. logiltere
nin Sovyet Rusya ile giriştiği mü
zakereler Japonyayı kuşkulandır
maktadır. 

So, yet - ~1an~u ~ınır h;ufi..,clt"
rini önlt·nıd~ için 

Tokyo, 10 (A.A .. ) - Jiji gaze
tesi, B. Hirota'nm son sınır ha<lı
seleri dolayisiyle Sovyet elç si 
B. Yurenevi çağırmağa karar ver
diğini yazmaktadır. B. Hirola, Ç n. 
çanko hadisesi hakkındaki 30 i
kinci kanun tarihli sovyet pro
testosuna cevab verecek ve bir sı· 
nır komisyonunun, hemen kurul
ması teklifinde bulunacaktır. 

MA.REŞA.L TUKA.ŞEVSKl'NIN 
G(jRVŞMELERI 

Paris, ı_o (A.A.) _ Mareıal 
T okaçevskı bugün general Moren 
B. Pietri ve B. Deat ile görüşmü .. 
tü~ .. Öğle yemeğini büyük kurmay 
reısı general Gamlen ile birlikte 
yemiştir. 
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Yeni çıkan şubat tarihli 36 mcı 
&ayısiyle Ülkü, altıncı cildini ve üçün
cü yılını tamamlamış bulunuyor. Ku
rulduğu tarihtenbcri kendine çizmiş 
olduğu yolda, şaşmıyan bir İntizam, 
değişmiyen bir nizam ve şekille neşir 
-.azifcsini ynpmıt olan Ülkü, bu yıl 
içinde tamamlanmış olan iki cildiyle, 
türk kütüphanesine iki olgun ve zen· 
gin e er hediye etmiş sayılabilir. Bu 
iki cild 480 er sayıfndnn 960 s yıfa

lık bir metin ifade etmektedir. Ayrı
ca, d r inin, bu yıl içinde ilave ve 
par ız ol rak verdi :i üç ayrı eseri 

de buna ilave etm lıyaz. Bu s rler: 
25 ın i yıy il· ve olan "Halkevle

s n i faahyet raporları
sı, 27 inci sayıya ilave ve-

rilen 1 • ıfolık 

Turkç 
inci s yın n ilav si olan Parti Genel 
Sekrct ri R. Peker'in "lnlulab ders

leri" dir. 1 1 7 sayı fa tutan bu sonun. 
cu e er şu dokuz dersten mürekkeb
tir: 1 - inkılabın mannaı, 2 Hür
riyet inkılabı, 3 Sınıf inkılabı, 4 -
Smıf inkılabının reaksiyonları, 5 -
Sıyasal partiler, 6 - Sıyasal partile. 
rin çeşidleri, 7 Muhtelif sıy<'sal 

partiler, 8 Sıyasal partilerin tl\t· 
biki şekilleri, 9 - istiklal". 

Ülkü bu on iki sayısında da, eski
den olduğu gibi muntazam olarak 
dünya ve memleket sıyasal ayını hu
lasa eden birer yazı bulundurmuş ve 
ayrıca köy bahislerine büyük bir Ö· 

nem vererek bu mevzu Üzerinde bir
çok yazılar neşretmiştir. Ayrıca bu 
iki cildin knrakteristik bir tarafı da 
Halkevleri faaliyetiyle Halkevi mec
mualarına dair her sayıda haberler 
ve tahliller ne§rctmiş olmasıdır. 

Ülkünün bu sayılarında Atatürk'
ün ve ismet lnönü'nün söylevleri, bü
yük milli hadiseler hakkında malu
mat ve memleketin en tanınmış ya· 
zarlarından geniş bir zümrenin eko
nomik, sosyal, ııyasal, tarihsel, ve 
filozofik bahisler Üzerinde birçok ya
zıları vardır. 

Son §Ubat sayısının yazıları da 

twılardır: Nafi Atuf Kanıu'nun ye
ai açılmıt olan "Dil, Tarih ve Coğ
rafya" fakültesinin türk kültürü için 
elan büyük Önemini tahlil eden bat· 
yazısından &<>nra fakültenin açılı§ın

da Kültür Bakanı Saffet Arıkan'ın 

-.erdiği nutukla, Rayan Afct'in verdi
fi ilk metinler gelmektedir. 

Bundan sonra B. Enver Behnan 
Şapolyo, Kanarya adasında yaııyan 
Cuvanş'ların türk olduklarını izah e. 
den tl\rih\ bir ya7.ısı vardır. Türkiye· 

r 
- ~ 

[Yabancı gazetelerde okuduklarımız;. 
~ 

Depcs dö Tulu:z gazetesinde Jozef 

Kayyo yazıyor: 

Genelerin 7.avallılıkları hakkında 

bir makale yazmıştım. Yaptığım e
tiidler, aldığım haberler, bugün beni 
alman gencliğiyle fransız gencliğini 

kıya lamaya scvkediyor. Bu kıyasla
madan belki bizimkiler için bir fay

da doğacağını tahmin ediyorum, bcl
kı de, bu, Ren ôtesinde yaşıyanlar 

( · bir gün aradaki engellere rağ

men bize ellcrıni uzatacaklarını u
muyorum) için de büsbütün fayd sız 

olmıyacaktır. 

Fran ız geneli· i, m "iletin çeı çeve 
si açınde tam bir surette sınırlaması 

imkansız ve abstre bir bütünlük ha
tıra. ı?etirmcsine karşılık, alman genc

ligi, bunun tersine olaralt, organize, 
bir fikre bağlı ve kendine has gaye
leri takib eden bir b raberlik olarak 
oô:ze çarpar. Bu farlon sebebi, Al
manyada geçen asrın &onlarınd&. do-

ğnn, ve geneler tarafından, kühne 
buldukları bir zihniyete karşı idare 
edilen bir kurtuluş hareketi olan "Ju-

nin endüstrileşme davasını kısa ve 
veciz bir şekilde anlatan bir yazıdan 
&<>nra Kimiran Bozkır'ın "Yeni bir 
yol üstündeyiz" başlıklı şiiri, H. Ma
lik Evrenolun "Kıskançlığın başla. 

maııı, gelişmesi ve sonucu" hakkında 
bir sosyal etüdiy)e, Münir Hayrinin 
sinemanın eğitim sahasında oynadığı 

büyük ve Önemli rolü izah eden ma
kalesi, doktor Osman Şevki Uludnğ
ın "Spor göreneğin değil bilginin e
seri olmalıdır", Nuriye Öztürk'ün 

"William Morris Davis" başlıklı yazı· 
sı, Sovyet tenkidcisi Olga • Bubnova 
tarafından Jurnal dö Mosku'da Mos
kova'daki türk resim sergisi hakkın
da yazılmıı olan makalenin tercüme
si, Hasan Ali Yücel'in "Fransa'da ilk 

öğretimin tarihçesi" hakkında bir e
tüdü, Halkevlerine dair muhtelif ga
zetelerden iktibaslar ve haberler, Ka· 
zım Nami Duru'nun "Kutsal bir di
lek" batlıklı yazısı, K. Ünal'rn ayın 
politikası hakkındaki tahlili vardır. 

Ferid Celal Güvenin "Güllü" isimli 
bir hikiyesi bu sayıyı tamamlamak
tadır. 

Ülkü'yü bütün sanat sevenlere, 
fikri yüklerini artırmak istiyen her· 
keııe tavııiye ederiz. 

FRANSIZ GENÇLIGI 
gend Bewegung" da aranmalıdır. Bu 
hareket, aile çevresi içinde kalan fa. 
kat genclerde birlik ve tesanüdleri
nin müphem şuurunu uyandırarak 

kuti bir netice meydana getiren ihti
laflara sebebiyet verdi. 

Harb çıktı, bunu ihtilal, enflas
yon ve buhran takib etti. Gene al
mnnlar, o zaman, ba ka memleket
lerdeki arkadaşlarından daha kuv
Vf"tle, dünya knı ışıklığının ilham et· 
ti"ı o yaş mak korkusunu tanıdılar. 
Kendilerine harbtan onceki refah zn· 
mRnlarından bahsedilirken onların 

karınle.rı açtı. Onlardan istil.bale u
mud baglamaları isteniyordu, halbu
ki milli hayatın temelleri onlerindc 
çürüyüp dagılmaktaydı. Müşterek 

tehlike karsısında tesnnüdleri sağ· 

lamlaşmadıkça hareketleri gitgide ih. 
tilalci bir karakter aldı. 

Hitler, daha işe girişmesinin ilk 
zamanlarında, alman genclerinde 
kıymetli müttefikler bulacağını an

lc1dı. Onların arzularına, öyle bir kan
ciırış lüksiyle, öyle bir hayal kudre
tiyle makes oldu ki, geneler kendi
sine koştular, onun için savaştılar ve 
onu iktidar mevkiine gotürdüler. 

Geneler artık hayata İnanmıyor

lardı. Şef onlara basit ve parlak bir 
doktrin teklif etti, büyük kollektif 
e'er içinde onlara bir rol verdi, ve bu 
psikolojik tedavi, onlara kaybettikle· 
rı yaşamak aşkını geri vermiye kô.. 

fiydi. 

Fakat daha sağıtılacnk müdhiş bir 
yara vardı: Beş milyon işsiz l<i 
1. 750.000 İ 25 yaşından aşağı genc
lrrdi. Geni~ bir program hazırlandı, 

bt•rada tahliline girişmeyi düşünemi
yeu~ğim kadar geniş ve hacimli bir 
11rogram. 1 haziran 1933 kanunu en· 
dü,triye primler vermeyi, vergileri 
a.ı:altmayı, gene evlilere mağazalar· 
da ucuz eşyalar şeklinde ödünç ver· , 

meyi gözetiyordu. Bu planı hazırlı

yan, planın tatbikatı sayesinde 
2.500.000 işsize İş verilebileceğini u
muyordu. Bu rakam pek mütavazı· 

dır, çünkü Hitler, son Nurenberg 
kongresindeki nutkunda 5 milyon iş

ırizi müstahsil hale getirmiş olmakla 
C:vünüyordu. 

Heyhat! istatistikler böyle bir ni"· 
hinliğe imkan vermiyor. Bu i~tatistİk· 
lert' göre 1.100.000 i endüstri, ticaret, 

ziraat ve devlet hizmetleri tarafın. 

dan olmak 3 milyon İ§sizin iılend~ril
diğini gösteriyorlar. Diğerleri nerede? 
Cevab kolaydır. Bunların pek çoğu 

bı•gün kışlalarda pek kötü şartlar 

içınde beslenmektedirler. Onlar için 

İşsızlik kibarca ve muvakkaten hal
ledilmiştir. Bunların ayısına evlen-

dıkleri için işlerini lerketmiye mec
bur tutulmuş ve devletin tanımak İs· 
tf'medigi İşsizler olan kadınları i tn
ti,tiklerden kurtulan mahpusları da 
ilave edelim, ıefin ilan ettigi muciz 
kendir inden izah edılmi olur. 

Bu çok acele çizilmiş tablo ile be. 
raber ücretlerin azalması, perakende 
fiatlarının yükselmeııi de göz onünde 
tutulursa genelerin sefaletini onle
mek için nasyonal sosyalistlerin giriş

mi; oldukları bu üç senelik mücade· 
lf'lerinin bilançosu meydana gelmiş 

olur. 

Şüphesiz ki buna cevab olarak va
rılmıt bir hedefin bulunduğu ileri aü
rülebilir. Kollektif menfaate aadıklık 
ve vatana hizmet atkı aıılanmakla 

gencliğe hayatiyet ve akımsarlığı İa· 

de edilmiıtir. Fakat şurası da orta
dadır ki bizzat Hitlerci devlet adam

ları bile psikolojik muvaffakıyetleri
nc İnanmıyorlar. Bir politika adamı 

g~çenlerde, feıhcdilmit olan eski ta
lebe korporasyonlarının komünizm 
prl pagandası yolunda gizli olarak 
çalışmakta bulunduğunu haber veri· 
yordu; bir başkası da katolik gene. 

liJ.. lerinin kendilerine verilmek İste

nen yeni inana karıı gösterdikleri 
mukavemetten bahsediyordu; bizzat 

Stricher bile üniversiteyi toplu bir ıe
kilde ihanet ve sabotajla itham edi· 

yordu. Bazı muhafazakrlar rejime 
sadık bazı muhitlerde hükmeden ta
aı;,;ub ve tiddetten endiıeye düımeye 

kadar gidiyorlardı. 

Bitaraflıkla muhakeme etmesini 
bilen içi diktatörlüğün muvaffakıyet· 
si7.'iği daha açık bir şekilde meyda

na çıkmaktadır. Hitler, gencliğin ıs. 

ln a b çektiği fenalıkların derin kay
na tına kadar çıkamadı. Ancak onun 
:1iddet potensiyelini teşvik ve tahrik 
dmekle iktifa etti. 

Gene halk, aefaletinin muvakkat 
ve şefinin yanılmaz olduğu umumi 
lrnnatiyle henüz dah&. disiplinli ve 

kannatlidir. Fakat itimadı bir def 
yılulrrsa bugün dayancı olduğu niza 
mı devirecek ve ondan sonra iktida 
mevkiine geçecek olanlar gencliği 

sefaleti, karamsarlığı, tiddete kart 
olan meyliyle uğra~mak zorunda )fa 

lacaklardır. 

Fransız o-encliği de buna benez 
bir buhran devresi geçirmektedir, f 
kat bunun kuvveti ve şekilleri bat 

k, dır. Harl tan sonra, umumı ekono 

mik istikrarsızlık, franııız ""ncl r 
arasında Almanyncla rastladı •ımı 

avnı cmniyetsızlik hissini do urdu 
Fnkat bu his, husu~iylc fransız ola 
b, ..:ı unsurların scv1uyle dnha mut 
dil ve dahn geç tesekkül etti. Andln 

mal rın erteıınde, yeni toprak! rın ı 

hakı ve tazminat olaral' nlınac 1 pa 

raların )eni bir refah ve biıyiıkliı 
devrcsı açncngı umuluyordu. Öte ya 

d r., orta sınıf yun çorabını harba ,, 
cnfl syona k rşı müdaf ctm~i ı 

bi mi tı. Burjuvalaı 'l.'C koylül r, ço 
cuklarını okutmak, kızlarını cihaz 

1 ndırmak ve ogulinrmı ite yerlcştfr 
mek için bundan faydalandılar. Al 
manyada İse bu emniyet imtiyazı an 
cak zengin aristokratlara mahsustu. 

Zaferin serapları ve ana babaların 
tutumluluğu gencliğimizi korudu. 

Frna&ız gencliği hiç şüphesiz k' 
ıııyaaal iııtikrarsızlığın, tehdid edile 
so5yal nizamın tesirlerini hissetmiıtir 
fakat ıimdiye kadar iç barı§ içinde 
va§adı ve almanların 25 senedenberi 

'lı~mıı oldukları o ihtilal havasın 

tanımadı. Fransız gencliği bunu, fÜP 

hesiz ki, Almanyada iflas etmiş ve 
clağılmıı olan orta sınıfın hayatiyeti 
ne, demokrasiyi kurtaracak kadar 
kuvvetli ve zengin kalmasına borçlu· 
dur. 

Bu kıyaslamalarla kalsaydım, fran· 

sız geneliğinin buhranı ehemiyet ver. 
meye değmez olarak görünürdü, fa· 
kal asıl probleme, bana Almanyada 
bu kadar trajik görünmüt olan i§siz· 
liğe geliyorum. Daha evelce de yaz· 
mRk fırsatını bulmuı olduğum gibi, 
bu ıııyasal afet bizde hususi bir man· 
zara almııtır. ltsizlik tiddetini en faz 
la entelektüeller üzerinde göstermek 
tedir. Şüphesiz, sayısız iıçiler işlerini 
kaybetmişlerdir, fakat unutmamak 

lazımdır ki buhran ilk Önce Fransa· 
dn pek kalabalık olan iıçileri vur· 
mu~ ve milli iıçiler Üzerinde tesirini 
dıııha az göıtermittir. Entelektüel iş· 

çiler darbeyi doğrudan doğruya ye· 
diler, çünkü aralarında yabancıların 
m.ikdarı pek azdı. Eıaıen onların se· 
faleti ekonomik depresyondan değil, 
harbtan sonra Fransasrnın batlıca 

karakterlerinden birini teşkil eden 
bir üniversite sürprodüksiyonundarı 

Asil eserlerinde pırıl pırıl pırıldayan """""".A.f'V\.t'V'..l'V'-""~VV'vvvvvvvv""'"""".A.f'V.. ~~ 

fransız düşünüşi.inün duruluğu, İngiliz düşü- f'fEMBER/ f"YNJN H 4 71//">A/ A RJ 
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kın gelmekle kalmıyor. tecrübelerimize de 
uymıyor. Bizim tekmil tarihimiz bastan aşa
ğı bir uzlaşmadır. 

pı ve hem de, başlandığı gibi, aynı stilde bi
tirilmiş klasik bir yapıdır. Öhürü ise, papas 
cübbeleriyle, kilise ziynetlerini saklamağa 
mahsus höcre, kubbe, çapraz kubbe stilleri 
icinde yavaş yavaş inkişaf ederek, sakson 
temeleri üzerinde yükselmis oldugu ihtimali 
olan eski bir binanın yuvarlatılmış normaı1 
kemerleri arasında ısrar eden, gotik bir ya
pıdır. Eski yapılarda birçok tarih ve halk 
karakterleri okunmaktadır. 

azdır. Halbuki, alınanlar arasında İngilizce
yi bilenler, fransızlardan çok daha büyük bir 
sayı tutmaktadır. İlk bakışta, ingilizle al
manın düşünüş itiyad ve şekilleri arasında 

bliyük bir fark olmadığı sanılır: derinlere 
inilince, temelli farklar göze çarpar. Bizim 
gövdemiz, ayrı toprklara kök salmakta ve 
baska derelerden sulanmaktadır. 

büyük devletleri arasında, Fransa ile İngil 
tere, kendi ulusal karakterlerine derinde 
derine kök salmıs, fakat başka yerlerde çe 
kici kuvvetlerini kaybetmiş olan fikirle 
icin, tek başına mücadele etmektedirler. 

İngiliz kilisesinin otuz dokuz maddesi, 
biribiriyle catışan dogrrı'lar arasında olduğu 
gibi lknici ]akob'un tahtını sahibsiz ilan e
den ve gene bu tahtı korumak icin kullan
dığı Whit(lerle (Vig) Tori'leri, büyük kili
se taraftarlariyle müstakilleri, pasif itaatçi
lerle kırallara tanrılık izafesi taraftarlarını, 
daha bir nesil önce, ]akol'un babasının ka
fasını kestirenlerin evladlarıyle bir arada 
yüriıten ınkılabta ela büyük bir dikkatle mu
vazeneyi korumaktadır. 

Fransız inkılabını yapanlar, yeni bir 
inanla yeni bir nizam kurmak istiyorlardı. 

1ngilteredeki refonnatörler ise, eskiclen
beri, daima, yenilik değil, unutulup ihmal 
edilmis loan e. 1-:i h irrivetlere. yeniden yer 
verilmesi peı:jinde koc:;tuklarını iddia etmiş
lerdir. 

Avrupa.da herkes. iki bin yaşında doga
caktır, SÖ?.Ünde bir hi.·met saklanmıstır. Biz, 
gccmisimizden uzal:lasamayız. 

Fransızlarla İngilizler, tarihin kendileri
ne tahsis ettigi seyden baska bir sey clegil
dirler. 

l ransızlarla İngilizler, tarih kendini ne 
için yarattıysa, ondan başka bir şey değil
dirler. 

Biri, her gerginlik ve tazyiki, yapı kal
faJan tarafından lıesab edilerek, ona göre, 
onceden tedbirleri alınmış ve planı büyük 
;r " kat ve ihtimamla yapılmış olan bir ya-

Karsılıklı anlaşmayı gücleştiren, kücük 
ve büyük, bircok şeyler var. Duyguyu hare
kete getiren adetlerin türHilüğii ve ifade 
sekillerinin tarz cleğisikli,ği, ingilize. fran
sızın ciddi olmadıgı clüsüncesini verebilir. 
Buna karşı. fransız da, en derinden hisset
tigi dostluk duygularını göstermek için. en 
istekli olduğu bir anda bile, ingilize, soğuk 
ve duygusuz hükmünü vermektedir. 

İngilizin clüsünüs ve hareketlerindeki lo
jik eksikliğinin, büt:.in ulusa riyakarlık si
teminde bulunulmasına bir esas teskil etme
si cok tehlikeli bir keyfivettir ki, İngiliz ele, 
buna karşı, kendini tenkid edenlere. siniznı'i, 
milli bir ayıb olarak yüklemektedir. 

Fakat hütün ayrılıkları tesbit etmek ve 
bunlardan ortaya cıkan gücJiik ve anlaşmaz
lıkları, panzehir diye tavsiye etmek, cok da
ha kolay bir şeydir. 

Bir ingilizle bir fransııın, genel olarak, 
soguk ve isteksiz olan ilk karsılasmalarma 
karşı, bir ingilizle bir almanın ilk ·defa kar
şılaşma)an, çok defa, sasıJacak derecede ko
lay ve samimi oluyor. 

Bir defa, ing-ilizlerdc yabancı dil bilen 

1ngilizle fransız, karsılıklı olarak biribir
lerinin mahiyetlerine ne kadar derin iner
lerse, o kadar cok mfü~terek şeyler bulacak
lardır. Ancak, ingilizle alman derine indik
ce, aralarındaki kanaat ve düşünce farkları
nın da, o nisbette biiyüdüğüne sahid olacak
lardır. 

Hususiyle orada yaşamıs veya almanlar
la münasebete girişmiş olan İngilizlerin, Al
manya'yı herkesten iyi tanıdıkları ve gene, 
gelecek tehlikeyi herkesten önce se;ı;erek, 
yurddaşlarını ikaz etmeleri, ehemiyctsiz bir 
sey cleğilclir. "Rir defa olan sey. bir claha o
labilir.'' 

Eğer günün birinde tehlike yeniden ba
sını kaldıracak olursa. temelleri cok derin
lere varan aynı kuvvetler tesirlerini göste
recek, aynı büyük meseleler ortaya çıkacak
tır. Bu takdirde, İngiltere ile Fransanm 
biribirlerine ihtiyacları olacaktır. Allah ve
re de, birlikte hareket etmi~ olsunlar. Aksi 
takdirde, müsterek medeniyetimiz, mall\ o
lup gidecektir. 

Müsterek medeniyetimiz eliyorum. Evet, 
cünkü, bizim. insan serefi ve insan dil ·ü.,ce
sinin hiiı riyet° etrnhı da, miiştere!~ rniı a"ı
mız olan. bir telakl·imiz v·rdır. J\vru "'nm 

Göthe (Göte) nin memleketinde, bugii 
artık onun, üstün ve araştırıcı düşünceler 

kendilerine yer bulamıyacaklardır. Sebille 
(Şiler) e ilham veren hürriyet aşkı, susturu 
muş olacak veya, kendi fikirleri etraf ınd 
düşünmek ve ruhunun ifadesini bulmak ici 
hakkını başka yerlerde aramak mecburivc 
tinde bırakılacaktır. Yeni nizam, ya bu de 
veyi güdmelı, yahut bu diyardan oitmel 
diyor. Baldwin'in "sınırımız Rendedir !'' so 
;dinde çok gen is ve derin bir mana varclıı. 

Ben bir ingiliziın. Allah korusun. e,.,e 
gi.inün birinde Fransa ile i ngiltere ara:sındS 
yeniden kötü alametler ortaya çıkacak oıur 
sa. doğru veya yanlış, ben her zaman yurcW 
mun tarafını tutarım, ancak şu kanaatteyiı 
ki, garbi A vrupa'nın iki büyük demokrasi" 
arasında, böyle bir mücadele, yalnız bu ih 
devlet icin çok tehlikeli olmakla k~lnıa 
bütün dünyaya bir felaket olur. 

Ben, kendi yurddaslarımdan isteme 
gim bir scyi, frans11lardan da h;temiyoru 

Her ikic::inc de. hirihirlerinin komşul. 
hakkında inceden inrc ·e yapılmı!:j olan t 
etüdü anlatma~ \'C hrı · ·i mille ;n de dı 
na çıkamn acrıkları tcıri ı "' en raf va lan 
ınizac ve husu<>ivc· 1 -·, : 

gan sm1rm. irtc. n 1 r ı tt:' · 
n i isti vonı ·ı. 

n b3s]-.. {'J, höylc 
:ni mıllü anltı m~chırlır; bütün emnivet 
i ·c. ıniln seh ·im= in, ha.;'i .• cc 
m_si:-::. l :. lvlı 

-SON-
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KIS OLI. MPlYADI 1 Başbcıke Meshııd cüı1tiimler kanunu 
_ LONDRA'DA SONRA... ~ 

( BQ§ı J. İnci uıyfada) 

Bayrak 
da birinciliği Norveç, artistik pati

yarışı~d Avusturya kazandılar 
naJ a .. 

.. "nde yapılan . 'd buz uzerı . 
Garmıt e h kkında verdiğimız 

).okey maçları ~ . . iyice anlama· 
laaberleri karilerırnızın . 

. . . turnuvanın tertıb tar-
•ını temın ıçın . daki bilgileri ver
zı hakkında aşagı 

• 1 görüyoruz: 
meyi lu:ı.um u · en ho-

. . d turnuvasına gır 
Olımpıya adedı onbeştir. Bu 

key takımlarının k"l . suı·etile dört 
takımlar, kura çe ı mesı 

lmışlardır: 
kiımeye ayrı . d . L histan Avus-

A - Kümesın e. c ' 

turya, Lctonya,. ltnl-
8 - K:imcsmde: Almanya, 

1 · re 
Ya Amerika, svıç ' Maca-

' . "nde· Fransa, C _ Kumesı · . 
. slovnl<ya, Belçıka, 

rıstan, Çeko . . 1 iltere, Japon-
D - Kümesınde. ng 

ya ve lsveç vardır. .. maç vapar ve 
·· h r takım uç · Her gun e . küme-

. üzerinedır. Her 
taınıf puvan. . d .. . finah oynamak 
nin ilk birincılerı omı 

h"b lacaklardır. 
hakkına sa ı 0 

1 a itti-
. . ad oyun arın 

Şimdi, olımpıy . un dereceleri-
illetlerın oy . 

rak eden m . . kü ük bir tarıhçe 
. .. termek ıçın ç 

nı gos 
yapmak istiyoruz. . 1 Fin-

. . ,.d fına ını, 
J 924 de, olımpıy 'ka ve 1sveçi 

1 "ltere Amerı 
landiya, ngı . le' 134,5 puvanı Nor-
yenmek suretıY 

veç kazanınıttır. . 'de 
1928 de, Sen-morıdt~ 

"k f ini an aya 
veç Amerı a, f" lı 

' 5 ve.ola ına 
kartı 119. pu 

gene Nor
ve lıveç'e 

ka:ıanJl'I''" 

tır. . daki ı-a,eplasidde 
1932 de, Amerıka Kanada ve fin

finalı, Norveç, lsveç, t"yle Amerika 
k sure ı 

landiyayı yenme 

d ·ı kse de Avusturyalı dunya 
re ı ece • . · ·ı· ·· 

. Ş ferin halen bırıncı ıgı 
şampıyonu e 
. . _. .. Jenebilir. Şef erden son-
ışgal ettıgı soy . . . Ş 

1 Ernest Bayer, ıngılız arp, ra aman 
' l Gaspar macar tertaz ve Avusturya 1 • ' • 

Kanadalı Vilson gelmektedır. 

G 
. Partenkirhen : 10 (A.A.) 

arınış • 
- 4X10 kilometre bayrak yarış~ bu-

l t . Birinci röle tasnıf ne-gün yapı mış ır. 

ticeısi şudur: . . . 

8
. . . Norveç: 4132, lkıncı fın. 
ırıncı 
. . 42 34 Üçüncü lsveç: 42,43, 

landıya. ı ' B · · C 
Dördüncü ltalya: 43,59, eşın~ı • c-

koslovakya: 45,50, Altıncı 5LeShaks~a~: 
. . f a· 47 1 . e ızın· 46 37 y edıncı rans • • 

· 48 J4 Dokuzuncu 
ci Yugoslavya: • • 

49 19 Onuncu Almanya: 
Avusturya • · 

9 25 O 
O b . · ci Amerika: 4 • · n-

49 22 n ırın .. .. .. 
• · . 51 38. Onuçuncu "ki ·1 Japonya· ı 

ı ne O d .. düncü Le-
Bulgaristan: 52,32. n or 

. 56 25. Onbetinci Romanya: 
tonya. ' .. k" e· bir saat 12 
59,56. Onaltıncı Tur ıy . 

dakika 45 saniye. . 
.. . . elde ettiği fena neta-

Turkıyenın . . . 
. "ldeki ko§UCUDUD bır ınıı ce ılk menzı 

' d d.. rek yaralanmasından 
esnasın a uşe 

ileri gelmiştir. 

G mit - Partenkirhen, 10 (A.A.) 
ar .. k d 

- Hokeyde dömi finala ı§tira e e-

k k .. takımları ıunlardır: ce ume 
A - Kümesi: Kanada, Avust~rya, 
B - Kümesi: Almanya, Amerıka, 
C _ Kümesi: Macaristan, Çekos-

lovakya, 
D - Kümesi: Jngiltere, lsveç. 
Dömi final maçları ,u suretle tes-

bit edilmiştir: 

11 ,ubatta: Avusturya - lıveç, A-
kazanrnıştır. "k Çekoslovakya, Almanya -

k da merı a - . 
. · üµıba ·asın . tan Kanada - lngıltere. 

~rtı".fdiJ-; paıınaJ m .. nn'dı Macarıs • M . 
.IW ka-.. 11 ,,ubatta: Kanada - acarıstan, 

A vuıcturya . . 10 (A.A.) " ı ı 1 
h Çeko•lovakya . sveç, A manya - n -p ten kır en. ~ 

Garınit • ar d ....... ra .uni buz .
1 

Amerika - Avusturya. ·· ğle en .,.,.. gı tere, 
- Dün paz•~? fi "rler müsabakası 

13 
ıubatta: Macariıtan _ lngilte-

ii ·nde artııbk fU 1 '"""İ pa- 1 A Ç sen 0 den faza ae,~- . A erika _ sveç, vusturya - e• 
wapılmı§llF· 600 lıkla ıeyretrrıı•- re, m K d Al ., h n k 1 kya ana a - manya. 
ten üıtadl~rını -~y~aka aonunda net· ••o•s•o•v·a--·------
lerdir. Netıce muaa • 

Arsıulusal diplomatik a
. . . · toplan tısı 

kademısının 
) _ Arsıulusal 

Paris~ 10 (A.~· franaa büyük 

~lon_ıatik akBa~Nalens'in ba9'can
leçilermden · 
hğında toplanımttır. ekoslovak 

Celse açılınca sekreter ~ _ı-.lan 
· · B Senet taf'IUU"'" 

cwnur reıaı. . afı okwnuttur. 
gönderilen bır telgrl . ·n bot oldu
Ölen iki azanın yer ennı akadeıni i-
iu ilan ediJdikten aon:İıiJDJ hukuk 
talyan • habet anla~ ve Habetis
bakımmdan incelemıt dl---·•ar· 

·ı . Janan an qıu--B tanla vaktı e amza olan · 
da büyük bir rol oynantl . tlfır. Ual-U· 

· · din emıt · Karlo Rosaettıyı . onunda ha-
al hadisesi hakem komf 

11!. dö La Pra· 
. lan pro esor L" 

beş deleges1 o dilet sonra ıt-
del de izahlar. ~~r al en ve Memel -

. .. d n soz mıt h t vanya ışgu e dan ba se -
Klaypeda andlaşmasın 

miştir. 

t hsil herkesin e-
d . Orta a ' gelmekte ır. . . · t'r Ser-
-. . h le getırılmış ı . 

ri~ebilecegt bır a · . og-almtştır. 
·· seselerı ç 

best tahsil mues. b karşılık 
vi esi de una 

imtihanların se Y ·· ük ınik-
k .. daha buy 

düşmüştür. Her oy şasen en-
i Yığınları e 

darda diploma 1 b. cemi-
olan ır . 

lelektüelleı·e doymuş . . lerin :ıihnı-
.. .. d Bu 1şsız . 

yete dökuluyor u. b·ı· . Teınbellı-
Iana ı ır. 

yeti kolayca tasar . . 
1 

mahkum 
. etsız ış ere 

!Te veya ehernıy d"I rine olan 
- d Iar ken ıe 
kalan bu a am ·· el heye-

.. . . -ıarının guz b .. 
gııvenl ennı, çag ınudsuz 11 

b diyor ve u 
canlaı ını kay e 

- dü"iiyorlar. 
knramsarlıga " .. t. gene-

. h ·· kuıne ı 
1 Yalıst u 

Nasyona sos I rı ıslah 
dıkları !'art a 

lt=rin içinde yaşa • her şeyi 
1. den gelen 

t tmek için e ın . di or. Bun-
- u iddıa e Y 

vapmış oldugun ff k olduğunu 
ınuva a 

d,ı ne kadaı· az · "se ınese-
. . hükürnetı ı , .. 

söyledim. fran:.ıı: . d dır. Genr 
"ddıasın a 

leyi bilmemek 1 l'k ayrı !Jı; 
• . 1 . ve gene ı 1-

tr ese" esı yo ctuı diye mırı 
• t şki l etmez . - . 

·sc..ya l realıte e . k . aenclıg111 
· · ndır 1 "' · d. nıyor. Onun ıçı . ·n ~irndı-

h f f)etınek ıçı 
ıshrablarını a 1 "k ~ayret 

. . sistematı . 
Vf' !·~dar hı~ hır 

Üçüncü yüksek f otogra
metri kursu açılıyor 
Paria 10 (A.A.) - Zürihteki 

federal ,;oliteknik mektebi önümüz
deki ilkbaharda üçüncü yüksek fo .. 
t grametri kursunu açactktır. Profe .. 
~r Betler ve Zeller'in idaresindeki 

: kunlara delegeler gönderecek 
Türkiyeden başka 14 mem1eket da-
ha vardır. 

f ransızca olarak verilecek kura
l r alınan delegesi fazla oluraa al
~ncaya da çevrilecektir. Kuralar üç 
kısma ayrılmıttır. Birincisi 16-21 
marta, ikincisi 23 ~arttan 9 nisana, 
·· çüncüsü de 14 nısandan temmuz 
:rtalanna kadar sürecektir. 

Kayıd 29 tubata kadar açık olup 
her türlü tafsilat Zürih federal poli
teknik mektebi fotogrametri enstitü
sünde Prof. Zeller tarafından veril
mektedir. 

harcanmamıştU'. 
Kısa bir kıyaslamaya teşebbüs et-

. Alman gencliği ve fransız gcnc-
tım. 

1. · Her ikisi de ıstırabları ve peri
ı gı : 

şanlıklariyle zamanımızın manasızlr

- ifade etmektedirler. Aynı evren
gını 

·i nsurlar onların Üzerinde müşte
tıe. u 
reken tesir yapmaktlldır fakat yeri-

tabiatine göre az çok bir şiddet ne, 
,.e taassub ilham ederken Ötekine ka-

t ve tevekkül aşılıyordu. iki miL naa 
it tın biribirlerini anlamak ve bu su-

retle dünyayı sulha kavuşturmak va

zifeleri olduğu düşünülürse bu çifte 
buhran bütün manasiyle göze çarpar. 
-u eçen o-Ün bu lüzumlu yakınlaş-ner g "' 

daha .-.üçl eştirmektedir, çünkü 
rnayı 0 

sefaletin kin ve mü~ama~asızlık ~erp
·~ · b'Jı"nen bir hakıkattır. Ne Hıtler 
tıgı 1 

diktatörliiğü, ne de fransız d~.m-~kra-
. · k.. politikalarının bu buyuk ve 

sı < ı or 
· ··k eticesini görmediler. Hatala
trnJ• n 

ılyarak istikbalin aynı zaman-
nnı an • 

d u ve tehlikesi olan geneler da umu 
. . f dalı bir gayret yapacaklarmı 
ıc;ın ay . . . ? 

k Yersız mıdır. uınrna 

kez AVI'Upasında da barış çoktan 
temin edilmit olurdu." (1]. 

Saint Brice, Balkanların, etki 
şöhretini beklenilmez. bir tarz.da 
tekzib etmi§ olduğunu ve bir 
düzen organizasyonu 
ö r n e g ı haline gelmek üzere 
bulunduğunu yazmaktadır. Bu 
son sözlerin, ilk zamanlar o ka
dar şüphe ile karşılanan ve o ka
dar başarısızlaja uğratılmak iste
nen Balkan paktı konuşmalarının 
başlangıçtan beri yazdıldnımıza 
ne kadar uygun olduğunu hatır
lamaktan kendimizi alamadık. 
Balkan paktı, son senerin en k~
rışık günlerinde, Milletler Cemı 
yeti davasının en sağlam dayanç
larından biri olduğunu göstermiş 
tir. Bütün dalgalar, Balkan bloku 
samimiyetinin eteklerinde köpü
rüp sönmüştür. Bir bölge güvenli
ğinin, hic kimseye karşı hiç bir 
taarruz kasti olmamak ve Millet
ler Cemiyeti azahGı vazifelerin
den ayrılmamak şartı ile, uzak 
yakın, enternasyonal barış mese
lelerinde ne esaslı bir hizmet un
suru olduğu görülmüştür. 

Son konu§ma ve temasların be
lirttiği ikinci bir nokta da; dost 
Sovyetler Birliğinin Avrupa ve 
cihan barışı için değeri ne oldu
ğu ve barış davasına bağlılığının 
söz götürmez samimiyeti her ta
rafta daha iyi anlatılıp kavran
ması olmuştur 

Barış azmini kuvvetlendirmek 
ve harb azmini kırmak hususun
daki bütün tetebbüıler, timdi her 
zamandan fazla yerindedir: Her
kesin bahset,~iği harbsonrası inkı
lablarının, batlıcaıı ve hele in
sancası, milletlerin barıt ve sükun 
hakları hususundaki eski fikirle
rin değismesi olduğu anlaşılmalı-
dır. -

Hakkın en büyük zayıflığı, kuv
vete muhtaç olmasıdır: Asrımız 
ona, enternasyonal barı§ enerjisi 
ve organizasyonları ile, bu kuvve
ti temin edecek olursa, hakikaten 
bir inkıli.b asrı olmak gururunu 
duyabilir. 

F.R. ATAY 

[1] Burada Tempı, ga~teainJe 

gördöfümü:ı. bir fıkrayı nakletmek 
iıtiyorua: 

"Bulgari&tan'ın Balkan paktına 

lratılmall dÜfÜnce.inin bu memleket
te de taraftarları bulunduiunu kay
detmek gerektir. Netekim, eıki ba
kanlardan Mihail Macarol, meseleye 
Mir ga~tesinde fu ıekilde iliımelıte
dir: "Kıral ile Bay Löbrün tarafın
dan tetkik edilmiı olan meıele ıu
Jur: Bulgaristan Balkan paktına gi
recek midir, yoksa bütün milletlerce 
İ•tenilmekte olan güvenlikten ayrı 
kalmakta devam mı edecektir? 

Eminiz; ki kıralımı.za yapılmış o
lan tavsiyelere, Bulgaristan lehinde 
deliller ilave edilmiştir. V az;ifemiz. 
bu nasihatleri dinlemektir, çünkü 
bunlar samimidir ve menfaatle ala
kasız.dırlar. Ve, bizler, harb etmek 
için değil, diğer barışsever milletler
le birlikte büyük kollektif güvenlik 
fikri için yaı·dımımız;ı esirgememeli-
. " yız.. 

Egeliler cemiyeti 
Egeli gençlerden yoksul olan

lara tahsil hayatlarında yardım 
etmek, Egeyi ve Ege mahsullerini 
memleket içinde ve dışında tamt
mak, Egeye seyahatler tertib et 
mek gayeleriyle, Ek~nomi bakanı
mız B. Celal Bayarın fahri reisli
ğinde bir cemiyet kurulmustur. 
Pazar günü saat onda halkevfnde 
toplanan egeliler ilk idare ve mü
rakib heyetlerini seçmişlerdir. ida
re heyeti, BB. Denizli mebusu Ne
cip Ali Küçüka, İsparta mebusu 
gazetemiz müdürü Kemal Ünal, 
Erkek lisesi müdürü Necmeddin 
Halil ve Enver Dündar Feı·iha 
Necmeddin, 1hsandan m.ürekkep
tir. Mürakebe heyetine BB. Cezmi 
Tahir, Recai, Pertev ser.i)m i ş l eı·dir. 

Proje hiı·çok yeni hiikümleri 
taşıma kla<Jır 

(Başı 1. İnci sayfada) 
kabahat suçları hakında da bu kan.ın 
hükümleri tatbik olunur. 

Madde 4 - Takibi şikayet veya ş·' 
si dava açıııağa baglı olan ve bu kımu 

0

na göre meşhuden işlenen suçlarda, uç 

tan zarar görenlerin zabıta memurları 
na ağızdan şikiıye<leri. şikayet ve şahst 
dava açmak h, I< ndaki umoımı usulleı·ıJ 
göre yapılacnk muamele hükmünde sa
yılır. 

Madde 5 Siyaı;i suçlarln, hususi 
muhakeme usullerine ve takibi izin i 
tihsaline bağlı olan suçlar hakkında bu 
kanun tatbik edilmez. 

Madde 6 Mcşhud bir auç işlendi 
vnkıt zabıtn, yakalanan maznunu, hal<
kındn sübut delili olacak maddeleri ve.; 
şahidlerin adlarını yazdığı zabıt var 
kasiyle birlikte vnkıt geçirmeksizin ay
ni günde cumuriyet müddeiumumiliğine 
teslim eder. 

Cumuriyet müddciumıımisi maznunu 

sorguya çeker. Amme davasını açmağa 
lüzum göı·üne durutma yapılmak üzen 
maznunu iddianame ile o gün \·azifeli 
alsiye veya sulh mahkemesine gönde
rır. 

Madde 7 - Cumuriyet müddeiumu
misi, suçun bu kanunun şümulüne girip 
girmediği veya amme davasını açmak 1-
cab edip etmiyeceği hususlarında işin 

İncelenmesine lüzum görüı-se bu bakın . 

lardan tahkikat yapmak üzere suçlun.m 
mahkemeye sevkini yakalandığının eı·

tesi güne bırakabilir. 

Madde 8 - Suçlu, yakalandığı &Ün 
mahkemeye sevkedileceği sırada çalış· 

ma zamanı bitmi~ veya her hanıi bir 
tatil gününe tesadüf etmiş iae cumurİyo?l 
müddeiumumisi mahkemeyi hemen ça
lışmağa davet edebileceği gibi suçlunun 
sevkini erteıi güne de bırakabilir. 

Şu kadar ki, cumuriyet müddeiumu

misi tarafından 6 ıncı maddede yazılı ıe

bebten dolayı suçlunun mahkemeye se\'

ki ertesi güne bırakılmışsa yukarıki fık· 
rada yazdı aebeble de olaa suçlunun 
mahkemeye ı;evki ikinci bir teahhüre uğ
ratılamaz. 

Madde 9 - Cumuriyet müddeiumu
misi suçlu hakkında tevkif müzekkeresi 
verbilir. 

Madde 10 - Vazifeli mahkeme, cu
muriyet müddeiumumisi tarafından ıe\•

kedilir edilmez baıtka i•lere tercih ede
rek ıuçkınun duru.maıına başlar. 

Duruşma bir celıede neticelendirif. 
meyipte başka güne bırakılacaksa cu 
muriyet müddeiumumisi tarafrndan hak· 
kında tevkif müzekl<eresi verilmiş olan 
suçlunun kefaletle veya kefaletsiz tah
liyesine mahkemece karar verilebilir. 

Madde 11 - Zabıta, ubıt varaka.sın · 

da teıbit ettiği tahidlerle cuınuriyet 

müddeiumumisi veya mahkemece lü
zum görükecek diğer şahidleri ve ehli 
hibreyİ cum..ıriyel müddeiumumisinin .\ ,\ · 
zılı veya şifahi emri üzerine mahkemedr. 
hazır bulundurmağa meoburduı. Bu c· 

mir, çağırılanlaı· hakkında zabıtaya ih
zar müzekk&resinde olduğu gibi zor kul 
lanmak salahiyetini de veriı-. 

Madde 12 - Duruşmanın mahkeme
ce biı· cel11ede bitiı·ilmesi laz.ımdıı·. 

Şu kadaı ki, kanuni zaruretler dola· 
yısiylc işin bir celsede karara bağlanması 

mümkün olmazsa duruşma bu imk ... 
ı;ızlığı doğuran noksanların en çabuk 

vasıtlaria ikmali için lazım gelen müd 

det göz önünde tutularak ona göre baş
ka güne tehir edilebilir. 

Madoe 13 - Maznunun isteği üzeri · 
ııe mahkeme müdafaasını hazırlamak i~ "ıı 
en çok iki günlük mühlet verebilir. 

Madde 14 - Hürriyeti baglayıcı 

bir cezf, ile mahkum edilen suçluy,\ rnev· 
kuf değilse mahkeme tevkife mecburdur. 
Ancak mahkeme kararında ınRhklıımııı 
kefale.le tahliye edilmesine de kari\," 
verebi'iı·. 

Madde 15 - Bu kanuna göre veri
lecek tevkil kararlaı-ıni\ itiraz edilc:>mcz. 

Madde 16 - Ceza İşlerini gÖı·en aı· 
liyc mahkemesi heı· hangi bir sebeb' 
çalı~madığı hcıllerde meşhud suç hakkın

daki duı-uşmayı oranın asliye hukuk iş
lerine bakan mahkeme göı·ür. 

Sulh mahkemelerinin görecği mcşh •d 
suçla:cm mahkemesini sulh hakimi bu

lunmadığı zaman b ı işler asliye •mıhk•• 

mcı;indı:: goı ı.ıLeoıleccği gibi asliye mah
kemesinin çalışmadıgı zamanlarda bu 
mahkemeye aid işıcl' sulh hakimleri ta
rafından da gorülebiliı-. 

Mdddc 17 - Mcş .. ud suçlarla iı·ti
bRtı bulunan bi.J mahıycti haiz olmıyan 
başk<ı suçlarla meşl ud uçta maddi ve
ya mdncvi i~til'ak ..>lup y 1ıtlrınmamı§ ı 

lan başka uçl,ılar h kkrnifn b.ı ka UQ 

hükümleri tatbık ol.ınu ·. 6..ncnl< nralaı ı· 

da iı·tibat b..ılunınadıkça '71CŞhl ıç fa
ilinin suçlu bulund...ı ı b:ı k. s.ıçl r h 
kında bu kilnun h "ılı: .-.u t ıık • ı 
mnz. 

Mcıhud \UÇ fnıt 

1. rdan başka şahı l. 
.aı·nk 

hnkkındn da ıı 

tibnt ve iştirak scbcbiy !:>.ı knm.ı h.ı 

kuınlcrinin tatbiki uzun zamana ihtı} 
göstcı·iı-sr o şah111lar icirı cumurıyct n 
deiuınumiliği eya mahkemece tefrık 
kararı verilerek yalnı, yakalanan ,.,.. ıc 

suç faili hakkındn takib ve duru,ma) a 
devam edilir. 

Madde 18 - Suçlu ve cumuriyct 
müddeiumumiıi suçun, bu kanunun tü
ınulüm: giı·mediğini mahkemede iddia 
edebiliı·. Mahkem gerek resen ve gerek 
bu iddialaı· Üzerine ıuçun bu k nJnun 

tümulüne girmediğine karaı- verirıe du
ruşmaya umumi hükümler dairesinde de 
vam eder. 

iddialarının reddine dair olan mahl< -
me kararını taraflar ancak esas hal< ' n
daki kararla birlikte temyİ" edebilirlt•ı· 

Projenin hükümleri bir haziran 93G 

dan itibaren yürürlüğe girecektir. 

Amerikada şiddetli 
soğuklar 

Nevyork, 10 (A.A.) - Bütün 
Amerikada, havaların daha şiddet 
leneceği söylenmektedir. Dün, 
karlar, sürat.le erimiş vesokakla
rı sel basmıştır. Eriyen buzlar la
ğım ızğaralarını tıkamış su, sokak
larda onsantimetre yükseklikte 
birikintiler yapmrttrr. Fakat gece
leyin bu sular donmuştur. 

Bir çok yerlerde trenler ve oto
mobiller muattaldır. Tayyareler ye
re inmekte çok güçlük çekmekte
dirler. 

Bazı mıntakalarda erzak. su ve 
mahrukat yokluğu ciddi surette 
kendini göstermektedir. 

18 saatten beri bir buz kütlesi 
üzerinde, Brevıter körfezi açıkla
rında kalan yedi genç bir tayyare 
tarar ından kurtarılmıştır. 

PR#<,'N~ POI, BEtGRAl>'IJ 1 
Bdgrad, 1 O ( A.A.) - Yugos

lavya kıral naibi Prens Pol, bu sabah 
Paristen buraya gelmiş ve durakta 
valide kıraliçe, prensses Olga, diğer 
iki naib BB. Peroviç ve Stankoviç i
le hükümet erkanı tarafından karşı
lanmıştır. 

Halkevinde konser 
Halkevi başkanlığından: 
Bugün saat 17,30 da Riyaseti 

Cumur orkestrası tarafından kon
ser verileceğinden o sat\tle arzu ,,_ 
denlerin evımıze gelmeleri rıca 
olunur. 

Ankara Radyosu 
19.30 
19.45 
20-

20.15 
20.30 
20.40 

Çocuklara öği.~tler 
Klasik musiki 
Açlığa tahammül hak-
kında Dr. konuşuyor. 

Müzik 
Ajans haberleri 
Ankara Palas orkelrası 

İstanbul Radyosu 
18 -
19-
19.15 
20-
20.30 

Opera musikisi 
Haberler 
Karışık program (plak) 
Gitar plak 
Stüdyo caz tango ve 
orkestra grupları 

21.30 Son haberler 
Saa~ 22 den sonra Anadolu A

jansının gazetelere mahsus hava
dis servisi verilecektir. 



SAYf.A a 

v • •• 
ULUDAO' A BIB OUN 
Eıı zevkli spor kayaktır: heyecan, 
eşsiz tllbiat, tem iz hava, hepsini 

bir araya hangi spor 
toplayabilmiştir? 

Bir gun evelki yorgunluğumuz 

bala geçnu.•mit. Ot minderli yatak
),rJa rah.t.l r.d1at uyurken kalkmak 

o.,de zor bı lt•'!nız !. Fak at yudık al
tmdakı ki.ıçuk çalar saat caldı. Bu 
insctna kalk borusun-.: hatırlatıyor. 

Yanımda uyuyanı rahatsız ctm~den 

aeaaizce kalkdım. Saat 6,15. Sabah ka
ranlığı soğuk odaya dolmuı. Giyile
cek ne varaa çorap, pantalon, caket, 
ayakkabı hepsi soğuk. Sessizce oda· 
nın aa~ında yatan diğer iki arkadatı· 
mı uyandırdım. 20 dakika sonra he
pimiz aıagıya indik. 

Y .aek odasmdayız. Çantalarımızı 

ycıtrl•~tfriyoruz. Candan adam Süley· 
man çaylaru;pızı piıirmiı, getirdi. Bu 
ne not bir bilseniz. Üstümüzde bir 
çolılan hala mıııl mıtıl uyuyorlar. 
Biz avuçlarımız arasında fincandan 
çılnLn dumanlar içinde sıcak çayı hö
piirdetiyoruz. Kafamızın içinde yapa
cağımız turun planı var. Pençerenin 
buguları arasmda Bakacık sırtları, 

Gemlik körfezi ve ta uzaklarda da 
latanbul sisleri gözükmekte. Hava a· 

çık ve soğuk değil. 

Saat tam 7,30 da sıgnak önünde

yiz. Oç arkadatız. Mühendis Tekin 

Baykara, mühendis MücteLa ve ben. 

Oçümüz de eski dostlarız. Hava iyice 

aydmlık. Yalnız günet daha Uludağı 

aımamıt. Kar aert. Bizi tapyabiliyor. 

Kayaktan takmıya hacet yok. Zir· 

veye doğru yuruyoruz. Ayağımız al

bnda kar bııırdıyor. Solda otel gözü

küyor. Hiç bir bacadan duman çık· 

madıtma göre daha orada- da kimae 

U7anmaaut- Y abuz onnadaki kut
lar faaliyette. Mevsim de hani onları 

epi aldatıyor. Sözüm ona ildncikinun. 

Nisan havaaı cibi. Renk... Koku ... Sı· 

caklık ... Hep ona and....,.or. 

Üçümüzün de kafaamcla eaki batı· 

ralar canlanıyor Almanya4a laviçre· 
de Avusturyada yaptığmuz büyük tur
lar gözümüzün önüne ıeliyor. Gene 

kar üstündeyiz... Gene dağa doğru 
çıkıyoruz .•. Gene ormanlar' arasında
yız. Fakat her seferinde baıka bir 
kompozisyon. Batka bir güzellik. U
ludağ'da ise bunların hepainin üatün
de ciğerlerimizi dolduran bir hava 

var: 

Dönemeçli yohı bitirdik. Artık çap
razlara batlamanın zamanı geleli. Kayak
ları omuzumuzdan yere indirdik. Onlan 
elimizle birer clafa daha olqa7oruz. Fok 

derilerini takdık. Kedi ıihi pmaca br
manmağa batladık. Oç dÖrt -çaprazdan 
sonra Cennetkaya ile Kuptilıbel ara

smdaki sırtlar üzerindeyiz. Kih sağ ta
raf da kih sol tarafda ıiderek ufak te
peleri birer birer atıyoruz. Sağmuzda ta 
derinlerde aiyab çam ormanlan ·; zü
küyor. Bazı yerlerden dumanlar yükse
liyor. Belli ki köylüler çoktan uyanmıi· 
lar. Solumuzda hep aynı manzara: 

Otel, &akacık sırtları, Baraa ovası, 
Gemlik körfezi, lzmit körfezi, ve İs
tanbul sisleri, Arakmızda Apolyont 
gölü ve adalan... Önümüzde ise he· 
defimizin baılangıcı: Uludağ zirvesi ... 

Saat onıı geçe zirveye vardık. Ya· 
vat ç ktık. Maksadımız turun tadını çı· 
kannak. Şimdi 2550 metreden aıağda 
bak yoruz. Otelden bakanlara bir dıvar 
gibi gözüken bu tepe ayağımwn altın· 
da.. Asıl yolumuz doğuya doğru,. lnf'· 
ıöl üzerindeki sırtlara gitmek. 

* 
Bir sene içinde sekiz dafa bu tepeye 

pldim. Her türlü vaziyetim tanıyorum: 

x.rh, kanız, sisli, fırtınalı, lfÜnetli •.•. Her 
..ı.inde de batka bir ıüzellik. Zirveden 
IOma ilk itimiz Karatepeye nrmalr idi. 
Ona bu isimle çok haksızlık ed'1- · n 
bo~u uzatmq bağırıyor:Ben bembe 
:pmnt 4'iye .. Ba tepe ile zine arasmda 
~anya• cf'yilmit sünl tepelr sergisi v"r 

1 

Yolumuzun onlann hepfıine ugrama11 İa-
2ım. Evela zirveden doğuya doğru indik. 
Kıu toz gibi •. 

Arkadaşlarımdan biri otelde kal-
mak istedi. Bir gün evelki yorgunlu
ğun tesirini hala geçirememiş .. Eşya_ 
larımızı ona bıraktık. 

"' 
Tekin ve ben, biz ikimiz Platonun 

fark tarafındaki beli bir hamlede aı
tık. Karatepe gene kartımızda .• Ona 
varmadan evel daha Üç tepeyi dolaı. 
mamız lazım. Fakat hep cenub tarafla 
rından giderek. Şimal tarafları dik 
ve uçurum, zaten kar kalkanları da 
hep o tarafta .. Bu kar kalakanları U
ludağın tuhaf bir hususiyetidir. Hep
si timale doğru sarkmıı vaziyette. O
nun için silsileyi takiben lnegöle doğ
ru giderken dağların daima aağm

dan güney taraflarından ve yamaçtan 
gitmek lazım. 

Saat 13 idi silsilenin sonlarına 

doğru gelmiı idik. Bir aralık Bayka
ra yanımda giderken benden ayrıldı. 
Sol tarafta başhyan bir silsile üzeri
ne doğru gitti. Ben iae ille lnegölü 
görmek istiyordum. Bir saat kadar 
daha yürüdüm. iki tepeye daha çık
tım. Gayeme varmııtım. Tam bura
da garbtan prka giden silsile ikiye 
ayrılıyordu, biri sağa güneye diğeri 
sola kuzeye doğru yol gösteriyor. Ar
kadatım gelir diye bekledim. Gelme
di. Kendisi böyle turlarm acemısı 

değildi. Onun için gelmemesini bat· 
ka bir şeye hamletmedim. Fakat ar· 
bk dönmek, sabahın 7,30 undan be
ri yürüdüğüm yolları geri gitmek la

zımdı. Çıkıt izini hiç bırakmadan te
peleri birer birer atıyorum. Kayakla
rın niyeti fena idi. Daima a§ağıya 

doğru dik yerlere gitmek istiyorlardı. 
Fakat dizginleri ayağımda. imkanı· 

mı var ki benim istediğim 

dıtan çıksınlar? 

yoldan 

Plato'da bıraktığımız arkadatıma 

geldiğim zaman saat 16 idi. Sabah 

kahvaltısından beri ağzıma bir şey 

koymamıştım. Ellerim çok üşümüıtü. 

O bana çantadan yiyecek veriyordu. 

Ben iae yiyecek vaziyette değbdim. 

Sinirlerim ge"ilmit a•bileımiıtim. 

Saat 13 denbe.t benden ayrılan arka

dat hala yollarda gözükmiyordu. A. 
caba bir kazamı olmuıta? •. Büyük 

karlı dağ turlarında ekseri kazalar 

anide gelirler. Ve anide yapacaklan

nı yapArlar. Her ıey olabilir. 

Biz ikimiz hep düşünüyoruz. Aklı

mız hep onda. Yalnız bir şey beni 

teselli ediyordu. O da onun bu itler- ı 
de acemi olmaması. Y anmıda büyük 

tehlikelere kartı kullanılabilecek 

malzeme yoktu .• Herhalde en muva

fıkı Sığınağa inmek olacak diye dü
tünerek yola koyulduk. Fakat ben 

de kayaklar da neıesiz. O güzel toz 

karlı yamaçlar uzun uzun mesafeler· 

mit gibi bitmek bilmiyor. Saat 18,30 

da sığınağa ancak gelebildik. 

Herkes gülüyor .. Hoı geldiniz diyor
lar. Bin tepeden bin türlü sualle bizi 
boğuyorlar. Fakat benim ağzımı bıçak 

açmıyor. içlerinde böyle vaziyetleri kav· 
riyabilecek Teğmen Abdülkadir'e olan 
biteni kısa kelimelerle anlattım. O, 

- Mutlaka gelir 

Diye beni teselli ediyor. Fakat gözle. 
rinin içind'e telaıta olduğu besbelli. 

Hava karannıf. Soğuk çökmüttü. Ha. 
tırıma bir sürü tehlike vaziyetleri ıeli· 

yor, gaybedilen her saatin ölümle neti· 
celeneceği fikri kafamı ağrıtıyordu. Fa· 
kat arhk dayanamadım. Zirve yoluna 
doğru yürümeğe batladım. Uzaktan bi
riai geçti seslendik: 

- Hey arkadat kimsin? .• 
Cevab yabancı idi. Ormanın ilerisine 

do~ru geldim 7.irve gene kıar,ımda. Bu 
sefer h .. ..,ı.~~k... Renga -.nk.... Sanki 

. ''-us : l ' . 

1"abiatin epğ guzellilclerinin bır ara4a ıoplaııaJ61 Uladakdan bir BÖriinio.f. 

. _pede mor kırmızı alevli yangm var .. 
Aktaının uz · k' :ud ki kızıllığı orada 
toplanmıı .. c ·raz sonra o da aöndü. Bu 
sefer de zirv<: in a k.ısından yelpaze 
gibi yüksclmi~ ~ J .ı lar aynı renklere 
boyanmış. Da '• "' ' 11 nı~orlar. Sanki bir el 
onları sal! y or. R. · z tıl\ı.a yürüdük. Bit 
karaltı gör~ s slP,... •·k. lnanmak kB 
bil değil: O .... 

Hurra ... Ko • J 1 l'l.na geldim. Kar 

tnnızda Ba ' e sağlam görün 

ce sevincımiz son de .:ce idi. Sığınağa 

hep berabt:r et ıd k .. 

Sobanın b .1 1 k.ırulduk. Gergin sı 
nirlerimizi ısı , r k uıabiyetimizi gide 
riyoruz. O b ı 1\11 yeçen kazayı anb· 
byor. Nasıl ' ı uz k.isür metre tek ka 
yalda düttİP k ı , .. :, nı ve aşağıya kotan 
kayağı vadid nasıl bulduğunu birer bi
rer iZAh edivoı d..ı. Öu\i ..ık kıtza geı;irıp 
bir daha yaşaııld•l ,, ıevk• çoktur. t:lleri-

mizd.:>ki fincR"'I • yud.ımladığımız çay 
midemizi r.k ı.ı . 11 ka l.astırmqtı 
Gene o r · ' ·· ·,....;:- k wuıtuk. Vücud 
çabşm "· • lh n'unl'., it kuvveden 
file ç k J J uı 11" !< hı-k'· z idi 

• · ., "~'""an Ç•lr"i~ 

==-================================ı:::=========================~...:::=:=-==ı 

Alman - Çekoslovak sını
rında bir hadise 

Prag, 10 (A.A.) - Alman - çe-
. koslovak ımırmda dün yeniden bir 
hadise olmuştur. Bir müfreze doğu 
Bohemyada Brunov civarında, sınm 
geçen Raybşvere mensub bir subay
la 3 neferi tevkif ebniştir. Bunlar, 
çekoslovak topraklarına girmiş ve 
50 metre kadar ilerlemiş bulunuyor
lardı. Tevkiflerinde yolu kaybettik
lerini söylemişlerdir. 

Bundan önce de 6 alman askeri 
Naşod civannda ımm geçmişlerdi. 

J ak Benvil öldü 
Pariı, 10 (A.A.) - Akademi a

zasından, tarihçi ve lanJJUDlf gC\7.c
teci 8. Jak Benvil dün öğleden sonra 
vefat ehniştir. Kendisi kıralcıdıı. "Ak
siyon Fransez,, gazetesite Piiti Pariz
yen, Liberte, Ek!elsiyor gazete!~rine 

"Fransa tarihi" v~ "Üçüncü cu-
yazılar yazmakta ic!i. 1 
muriyet,, ad?ı eserlerin muharriri o
lan Benvil, akadt!mi2, Puanbrcnin 
v --Tine geçmiş bulunuyordu. 

Almanya da 
Karl!ılıklı y"rdım audlrt · , 

tenldd erlili)·m 

Berlin, 10 (A.A.) - A lı 

mahfilleri koli dif cm 1 ..:ı 

nın karşılıklı vurdun nn • • 

ile başarılma ını tenl.•tt e 

ler. Bu mnhfı llcr, İll"\'İlle eyı , 

leri gidermek ı stememe'de ı ' 

mekte, anclla~m:tların . .ıy ı s ı '-' 

mak huaı..sundnki g nyrc tlerin e u 

suretle dünyıının yalan biı tc" " 

karşısında bulunduğu vehr.'.!İ i l v ,. 

dırarak Avrupada kor kuya ~ohc ıy ·t 

vermesini takbih elm<-ktc:i irlcı . 

Yan re&mi ~:ı lahiyctli l>ır m 1 r ı 

"bu andlaşınal ıurn h:ıkikı l;;ı.,mC' ı ı 

gözden geçirmek Alr:ıanyl\ya d • .• ı. 

baıb devletlere d"i~en biı va71f ' lir. 

Milletler Cemiyeti, nazik bir ::~mn,. 

da, bu andlqmalarm hükümlerine 

söre hareket etmekle ne cloreceye lsa

clar kazanır" demiftir. 



.. . . aJ"ka ile bekenümesini tavsiye ettiiim "'Ankara Vemgi': yaldızı parlak çıkarır ve meşine güzel 
Mucellıdlere. a sağlam yaldız bımtmla kabil olur: Ulus Ba<=nnevi baş mücellidi Ra11f 

bir renk verir en 
1-SM 

11.4 ~ \H 1'1.AKI 
Beheı Bebe• 

Savıta Santımı :)ıvıta Sandın -----
2 
• ıs• 
6 tW 

s 
5 
7 

8 10 kuruıttuı 

zoc 
ıor 

1 - H vn ışleıiae ft ven 
çık n lrıtaJ ara aıd ıllnl.,._., 
% 15 tenzı11t yapılır. 

l - 7.avı ılln btdPlleri ' k 
tu vüz otuz kuru•tuı 

1 - Tebrik. ~kkOı. evlen 
me .,~tat ve kıtı ılik• illnl• 
rrndan m:o 1ıtuı'" ~" lir• ahnn 

AHO;\t~ ~AHTl.AHI 
Mi1ddrt Oahilde Harıctt ----SenP.liğı ı 7 1.ira 30 J.ir1 

6 Aylığı 9 ıe 
l AyhtJ 5 • t 

Pnsta Dcreti ~ndPriln
,,.. ,,.._lıır11 ctvııh .eril•• 

Satılık rsıı 

Bınnci parti 
tıJnncı parti 

Oçuncu parti 

Dördilncil parti 

Beşinci parti 

Altıncı ,_l'ti 

Adedı 

BAKA FIA 
Kayin • 

traversı 
Hepıinın bir kül Kesileceği orman 

Normal Malrashk halinde muhammen 
bedeli 

LıraKf. 
Bolunun Dfbce kaza11n-

3.5640 585 77476 50 daki Kırık ormanı 
55981 9f) 96727 70 İnegöl kuasmm Erikli 

ormanı 

49394 390 87999 50 Kütahyanın Tavpnb ka-
zasına bağlı Domaniç 

n:ıhiyesinde Kazmut Bi· 
ridere ormanı 

69360 78' 74778 00 Zonguldaiın Devrek lra· 
zaamm Yenidağ Akçasu 

ormanı 

57871 560 101727 15 lmütin Adapuarı ka· 
z•ımn Keremali orma· 
nr 

7000 9450 00 Kocaelinln Kandıra ka· 
naı içinde Koyunağıb 

ormanı. 

LiGi DA 

eksiltmesi 

Teslim edileeefi 
istasyon 

Adapazarı 

Karaki>y 

Tavıanh 

Kayadibi 

Adapazarı 

Adapazarı 

lluvalrkat Ebiltmenin 
teminat yapılacatı 

mikdarı tarih ve gün saati 
Lira Kt-

5123 IS 27-2-936 pellftllbe 10.30 

6086 39 27-2-936 perşembe 11.0C 

5649 97 27-2-936 per~ 14.3Q 

4988 90 27-2-936 perşell)be 15.00 

6336 36 27·2·936 pertembe 15.30 

708 75 27-2-936 perıeml}f: 16.00 

'Elısiltme 

rtname i 
iıc4cli 

Lira Kş. 

3 87 

4 84 

4 40 

3 74 

5 09 

bedelsiz 

Y•ı•i• sır• ...,._ 
aiacle .... ..p... a. .._ .... 
ıiclin ....... amtbllll M 4& elt. 

1 
_Yukarda altı partiye a rı mış o an cem'an 255246 adet normal ve 3705 adet makaahk kaym travera bJ(alı urf usulü ile eksiltmeye konuhnuştur. 

2 
_ Eksiltme Ankarada Bakanlık binasında Malzeme Ebiltme komi910nunda ve cetvelde yazılı giın Ye mtlerde yapılKaktır. 

3 
_ Eksiltmqe ait prtname ve teferuatı Ankarada Bakanlık Malzeme Dair esinden cetvelde hizalarında yazılı ~deJler mukabilinde almat- lır. 

attaki ana satJlıkbr. 
T.a ola•Jarm ıoıe ttılefoa 4 

_ Teklıf ..trtuplannm cetvelde yazdı saatlerd~ bir 11Nt ~el R•k•nhk Malzeme "a'r !iline verilmesi lazımdır (308) 1-lli24 

nu....,..ına müracutt.rL 
t-478 

Binalar e Levazıoı 
rnüdürlümind~n 

. ...- - tek ft çift tli üç nevıde ~ _. .. w 'çin 
ı ~ :ıra muhammen k•r:lefoıı devreleri duhul tertibatı6 t~ri-

nit ki 1i listıltli bala! te:,:e metre kesa lastikli !Je:k" t~~ top18-
N.G.A. tipi 3 mm lık S Posta T.T. U. MüdUrl ., .. n e 
hir.dı: ft sut 15 de ~tme ile satın alınacaktır. en..
nacak kc.misyonda açık e ~ rasthJ8D cama güaD ,,,.,.,., . 

t steklileı in mezktlr ~kat teadnatıannı idare ~eıı:nesın~= 
kadaı 188 liradan ibaret m banb teminat mektubu ıı'.d'e :s1ıih' 
t. ıp alacak'-n makbuS veya~ bahnldutu hı e 

ınedp ru 1 nnuat ~ri lbnndıt. ı t nbulda 
komisyona muracat euıı:. LevaZidl Müdürlüğünden, 

1 
(llO) 

ş rtnamr er Ankara 11~ parasız olarak vrn ır. 
l 1 Avni~ ........ "_. 1-240 

' 
sAHSEDlYOR. 

. 

• • Belediye Riya • de~ 
-~...:1r. ;,.,~ve ıesıSfltı 

Kilis şehrinde elC5U& .. &-s-

eksiltıne)'e komJhnUltuC· 
• 28530) liradır 

l _ tnpat ye ıca11at ( vrat· 
2 - Bu işe ait ~e ve e • 

A • Yedi-adet pJin maısem• Ji.ıeeı 
B-K~" 
C. Eksiltme pıtnameti 
D • Feıınf prtnaJllC 1 Anbra be • 
E • Fenni t;alima.-nıe evrakı Killi. latanb • 

İltiyenler bu ~ ~Jer. 
Jediyeıinden paraaıs .~~·•• sarf usuUledir5 • v:uı belediye en• 
3-Ebiltme"~....-- pilsaatl te ... 
4 - Eksiltme 23. 2. - oadl' ... -- 14 

ciimenincle yapılac:akbr k ~ıs• 2 • • ~ 2490 numUah 
5 - ......_,. = (2139) lira !.!t°ıcr:tffl \;elediye re

de kadar mu~ r ·yte•&JJetl 
arttmra ft ekailtllle blUID' 
iılifine tevdi etmderi prttır· 

NOT ~ 34880 Uradır· 'le 450 direk ekıilt • 
Te1i11tln ketif bedeli ı~tı ve ıu kuyu•~ 1 ıcaarik edilecek· 
l - Santral bina~ beJedİ1Cce y~pılaca !!_ .. uaı binası 

IDe prtnamesine tevfıkan ..ısc-~ •450 adet qaç direk 
tir. Bu 1ebeble -.ı.-u: llUJU i9ft ~ ~ :W-ı 2l5JO lira ek• 
~ bedeli olaD 4000 6StO tin tıeu.aa 
~ olan 2250 lira 1d c:emall zarfında bitiril· 
alttmeye konulmuıtur· inf8At yedi buç~ 1fu. en ıau bir aa-

2 - Şartnamede tesi•t ve araaında ıc11• (256) 
llleai tenaip edihnit ite de ~t1:İaa1at pyuu ıcrcibdı 
lllaııda ikmalini teahhfld ecı~ t:...413 

ak kale 

aı'IA7-

Dr. ı 1'.MS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek kıu 
bir zamanda tamamen ve kokUn
den çıbnr. 

Umum! deposu: !ncilla &la· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu
nur, cidd'ı ve mUeuir bir nam 
ilicıdır. 

Merkez 
Eczanesind .. n 

. 
Küçük möbleli 

apartman 
2 oda. mutfak, sıcak akar au· 

lu banyo, kalarüer. 
Bedri, Alı Numt Bey Apartı

man, Havus batı telefon 2721 
1--523 

KlRAl.,IK 
E aranıyor 
Yenipbirde l. Nıundan iti· 

baren dört odalı ve tam konfor· 
lu bir eve ihuy.ç ftl'dır. UJus. 
ta E. K. l'UlllUUfta mektabla 
bildirmeleri. 1-529 

ZAYt 
No • 104095 • 104100 kadar o

lan iş Bankasından aldıpn na-

Ginlik bu meftUdunaz 
Kıymetli etY• ve evraknuz için 

Her bo,da kiralık balar - Senelik 3 liradan - 18 liraya kadar - Mahr- ...... 

.._ pld bJıp ettfiimden re- .,. ________ .. 
aiaini ......... ,almrda JUi• il 
h pk n--ıarm llllalll '9*· 
ttll'. 

Ankara ... .,.. 

Kiralık e 
Yeaişebirde Bakanlıklara ya· 

km Jwıl ırmak aobtmda ıs (A) 
numaralı evin Uıt katı Jrirabk
tır. lstıyenler Zirut Jl·,I m 
da Milılideye muracaatlan. 

1-SJ7 

MUAYENEHANE NAKLİ 
Dr. Halil Çirly 
Niimwıe Ha...a l'f lliye 

mütebaaısı 
Ycniı,!§it't' _CllailMıtal 

Milli MiWafu Vekiletı 
Satmalma omhyenu 

bin lan 
BlLIT 

l - 25 a:etn miklbı cma 
nı.. açık eksiltmeye nnmu.
tur. 

2 - Hepe*n~ Wçiı.a e•ert 
1:509 Ura ve ilk inq param 112 
lıra 50 kuruıtur. 

J - bıalffi 20 2.936 CtUDarte11 
saat ıı dedir. 

4 - Eftaf ve prtnalmlinı 
l?rmek isteyenlerin ber cün ek· 
eait•e1e lireeelderin 2499 u
yıb lwıumm 2, 3 inci madde e 
nnde ıatenılen belgeleriyle il 
lif. \r Ntm -1ma komlcyoaaıu 
ıelm erı. (271) -460 

1 - !.netpap kıs emtltllll itin ··~ 35 ton ,...u kok ıra. 
mBrllila 1ülr bil ı amh_,. becleıt '1 liıadm tutan 2325 
Urachr. 

2 - §artmmeyi alnnek iatJJCD)er llerdQ okula ~ ede
blJlrter. 

S - Açık eksiltme" ill8Jell 17.2.ltıe ,...,..... ıtınQ aut ıs d 
okullu -,qmanhfmU yapılacaktır. • 

4 - Temüıat 175 Uradır. 
s - tlAn bedeli mütMhbW. .mir. (282) l-'477 

Y. KurulUf 

ııtı 
Serveti fUnut ........... 

44 senedir danlllldM çmnakta olan ba Wtahk lfthDll 
fttımin Anlml'dl lltq veri A g B A Kit.peyWlr. ... 
aelilr • ..._ ıo lira leylli 20 karat 



SAYFA 8 ·- L US 11 ~UBAT 1 ~)3G ~: 

----------------------------------------------------------------------------------·-----------------M••• ~ ••• • ••.,..----------------------------------------------------~~~~-,-~---; 

Nafıa Bak~anlığından: 
1 ~ _ Z _ 93lı tarihinde cuma günü saat on beşte Ankarada Nafıa 

n~kanlt~ı dı:miryollar inşaat eksiltme komisyonu odasında ~4755 
liliı rnuhammen bedelli 29511 metre mikap balast a<;1k eksıltme 
usul iy!e eksiltmeye konulmuştur 

Bu balastlar, Aydın demiryolunun Ödemis şubesi üzerinde Tor
balı istasyonu civarında 52 inci kilometredeki Fetrek deresi yata
ğından temin olunacaktır. 

Mukavele projesi, eksiltme sartnamesi ve Nafıa işleri umumi 
sartnamesi 37 kurus mukabilinde bakanlık dcmiryollar in~aaat 
;lairesinden verilme'ktedir. 

Muvakkat teminatı 1106 lira 66 kurustur. 
İsteklilerin eksiltme sartnamesinde yazılı vesikalarr ve 2490 No. 

lu kanunda gösterilen diğer evrakı yanlarına alarak o g~n aynı sa
;ı,tte mezklır eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları laztmdrr. 

(186) 1-358 

Nafıa Bal\:anlığından: 
24 şubat 1936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakan

ltgı Malzeme eksiltme komisyonu odasında İnegöl kazasının Bo
g~zova ormanından kesilip Karaköy istasyonunda vagon içinde tes
lim edilmek şartiyle 18560 li ra 85 kuruş muhammen bedelli olan 
11249 adet normal kayın traversin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Sartname ve teferrüatı bede lsiz olarak Bakanlık Malzeme da
iresinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1392.06 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarmı 24 şubat 1936 pazartesi gunu 

saat 14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğiıne verme-
leri lazrmdır. (275) 1-490 , _____ _ 
inhisarlar uıııum miidiirlii~iirul.°'n 

1 - İzmirde Çamaltr tuzlaı.ında yapılacak ~4797 lira 68 kuruş 
keşif be delli 6 tane ev. bir mektep ve bir revir binaları topluca ka
palı zarf usul iyle e ksilt meye konmuştur. 

2 - E k siltme 21 şubat 936 cuma günü saat 11 de Kahatasta İn
hisarlar binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2609 lira 82 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az beş gün evvel İnhisarlar inşaat 

şubesine gelerek dipl omalı mimar ve Mühendis olduklarını ve ev
velce en az 20,000 liralık bina işi yaptıklarını mukavele ve kabul 
raporu suretleriyle ispat et tikten ve Fenni ehliyet vesikası aldrk
tan sonra 173 kuruş m ukabil inde eksiltme evrakını istiyebilirler. 

S - Bu vesaik i havi kapalı zarflar ihale günü saat tam 10 na 
kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalr-
dır. (572) 1-438 

Jandarma Genel l(omutanlı~ı 
nk~ara Satın Alma 

l(omİs)10nı1nd:1n: 
1 - Eldeki vasıflarına uygun (650) kilo ince vı.: (650) kilo ka

.m sarı sabunlu kösele (250) kilo kesilmi§ zahmalık kayış (65) ki
lo siyah vakete a~lk eksiltme usuli.i ile 22-2-936 cumartesi günü 
saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Sarı sabunlu köselenin incesinin bir kilosuna (200) kalrnı
na ( 220) zahma kayışına (240) vaketaya ( 150) kurus değer biçil
miş, tümünün ilk inanca bahası (318) liradan ibaret bulunmuştur. 

3 - Bunlara ait şartnameler parasrz Ankara jandarma genel 
komutanlığı kurağındaki komisyondan verilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ile eksiltme gün ve saatından evvel komisyona bas 
vurmaları. (243) 1-455 

Anl{ara Ceza evi l\1üdürlüğüııdt~ıı: 
Ankara ceza evinin 21-12.935 tarihinden 31·5·936 tarihine ka

dar (beş) ay (10) günlük ekmek ihtiyacr için 21.1-936 tarihinde 
açılan kapalı zarf usulile Münakasaya bir istekli zuhur etmiş ise 
de teklif edilen fiat komisyonca yüksek görülerek mezkür ekme
ğin aynı şerait altında ve yukarda yazdı tarihten itibaren 21 gün 
zarfında pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. 

Taliplerin ( 1457) lira (22) k urus teminatı muvakkate akçesi 
veya banka mektubu ile birlikte her gün saat 15 te Ankara Cumhu
riyet müddei umumiliği odasında mütesekkil komisyona ve şeraiti 
anlamak üzere Cebecide hapis;ıne miiclürliiğune müracaatları ilan 
olunur. ( 155) 1-313 

.İıılıi sarlar umum 

müdürlüO.ündcn : e 
l - lnhi:;arlar idaresinin İzmirde Çamaltı tuzh .ıııdd yaptıra

cağ ı 26315.60 lira keşif bedelli' çuval anbarr kapalı zarf usul İ } le 
e ksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 20 şubat 1936 persemlıe günü saat 11 de Kaba
tas'da inhisarlar binasındaki l:ombyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1948 lira 17 kurust.ır. 
4 _.: İstekliler ihaleden en az beş gün evei inhisarlar \r,saat su

besine gelerek. diplomalı mimar veya mühendis oldııklarrnı ve evel
ce demir c2tılı insaat yapmıs bulunduklarını mukavele ve kabul ra
poru suretleriyle isbat ettikten ve fenni ehliyet vesikas ı aldıktan 

sonra 135 kurus mukabilinde keşif evrakını istiyebilrler. 
5 - Bu vesaiki havi kapalı zarflar ihale günii tam sa·ıt 10 a ka

dar komisyon re isliğine makbuz mukalıilinde verilmelidir. (540) 
1- 423 

Devlet Denıiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü satrnalma 1<omisyonu ilanları 

İ LA N 
Kadrolarımız tamamen dolmuş ve herhangi stnrftan memur, müs

tahdem ve işçiye ihtiyacımız kalmamıştır. Bundan böyle iş için 
beyhude yere müracaat edilmemesi ilan olunur. 

İhtiyac vukuunda keyfiyet yeniden gazetelerle bildirilecektir. 

1 LAN 
(234) 1- 525 

Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton benzin 26-2-936 car
.:;.embc gtinü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An karada idareJ bi
na:.ında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3768,75 liralık muvakkat teminat ile 
J...<'mınun tayin ettiği vesikalarr ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
k;ırlar Komisyon Reisl iğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 kuruş mukabil inde Ankara ve Haydarpasa vez-
nelerinden alınabilir. (313) 1-528 

Iııhisarlar l mum l\llüdurlüğündcn 
l - Yav~an tuzlasındaki 48878 lira 79 kurus keşif bedelli mev-

1..ut ve tıatamam bulunan dekovil hattına ait tamirat ve rslahat ile 
iK• ahı.eıp köprü inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Proje, keşif, fenni sartnameleri mukavele projesi ve müna
kasa <...ırtnamesi 245 kurus mukabilinde inhisarlar tuz fen şubesin
den nlınacakt[r. 

3 -- Eksiltme 15 şubat 936 cumartesi günü saat 11 de Kabataş
da leva:mrı ve mübayaat müdürlüğü binasındaki komisyonda yapı

lacaktrr 
4 - Muvakkat teminat mikdarı 3665 lira 90 kuruştur. 
5 - istekliler ihale tarihinden en az üç gün evel inhisarlar tuz 

fo .ı ~ubes.ine gelerek: 
En a .~ üç kilometrelik demir yol tesviyei tura biyesi, ray ferşi

yat. v•! köprü isleri yapmıs diplomal ı mühendis olduklarına veya 
bu ~eı eııti haiz diplomalı bir mühendisi imıaatm b it imine kadar 
daimi olarak iş basında bulundurulacağına dair resmi ve muteber 
ve.;,ıik gosterip münakasaya iştirak edebileceklerine dair ehliyet 
ves;f,_asr almaları lazımdır. 

G - B u fenni ehliyet ve:-ikası ile sair kanuni vesikaları havi 
kap;ıJı zarflar ihale günü saat tam ona kadar Kabataşda ismi geçen 
konıü.yon reisliğine makbuz mukabilinde ve rilecekti r. (327) 1-535 

Divanı l\lulıasebat Riyasetinden : 
Seydi~chir Malmüdürlüğünün 931 senesi idare hesabının Diva

nı M uhasebatca tetkik ve muhakemesi neticesindt' sadır olan 647 
numaralı ilamİa malmüdürü sıfatile 39 lira 58 kuru§unun masraf 
tahakkuk memurlariyle müştereken ve 919 lira 12 kuruşun da yal
nızca ödenmesine hükmolunan Necmett inin ikametgahının ma!Um 
olmaması hasebiyle ilam kendisine tebliğ edilmediğinden Hukuk 
usulü mahkemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

İşbu ilfın 10-2-1936 tarihinde Divanı Muhasebat binası giriş ye-
rindeki levhaya asrlmıstır. (326) 1-534 

Evl{af l Jmum l\1üdurlüğünden: 
h t iklal caddesinde ikinci vakıf apartımanın 936 se nesi birinci 

tesrirı son una kadar kiraya verilecek olan 3 üncü kap ı 6 numara
lı dairesine ikinci artırma müddetinde de istekli çıkmadığından 
pazarlığa brrakrlm[ştrr. İstekli le rin her gün çalışma zamanlarında 
153 lira teminat parasiyle beraber aynı apartımanda varidat ve 
Tahs il at Müdürlüğüne gelmeleri. (328) 1-536 

Jan<larn1a (;enP.l l{omutanlıi!1 An
ka . ..-a Satınahna l\.omisyonundan: 

1 - J andarma ihtiyacı için eldeki vasıflarına uygun (65.000) 
metre haki yazl ık elbiselik kumaş eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Bir metre yazlık elbisel ik kumaşa (48) kuruş değe r biçil
mis ilk teminat bedeli (2340) lira, kapalı zar f eks iltmesi 17. 2. 936 
pa~artesi günü saat ( 15) de yaprlacaktır. 

3 - Yazlık elbiselik kumaşın şartnamesi (156) kuruş karşı l ı
ğında Ankara jandarma genel komutan lığı kurağmdaki komis
yondan alınabilir. 

4 - Eksil t meye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge 
ve ilk teminat vezne makbuzu veya banka mektubu içinde bulun
durulacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermis olmaları. (208) 1-372 

c:eyhan Uravından: 
1 - 4 numaralr çaqr cadclt:sinde, İtimadı Millf Eczanesi meb

deinde s inema binası önündeki rr.enfeze kadar 310 metre Tulde top
rak kale bazalt ocak ta~ından yaptırılacak muntazam pa rke kaldı
rım insaatının bedeli kes fi l 1067 liradır. 

2 - İhale 20-2-936 perşembe günü saat 16 da U ray salonunda 
kapalı zarf usuliyle yaprlacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif rr:ektuplarmı kanunun 32 ci maddesinde
ki tarifat veçhile ihzar ve ihale günü saat 16 dan eve! mühürlü o
larak ihale komisyonuna tevdi eylemeleri mesruttur. 

4 - Yüzde yedi buçuk muvakkat teminat ma kbuzlarr veya ban
ka mektubu ile Ticaret odası kayıt mektubu ve Nafıa Mü dürlügün
ce Musaddak ehliyeti fenniye vesikaların[ teklif mektuplarına le f 
eyleme leri lazımdır. 

5 - Şartnameleri görmek istiyenler her gün Ceyhan Urayı fen 
isleri bürosuna müracaat eclebilir. (323) 1-532 

Nümııııe 

Bas 
' 

Hastanesi 
'fahihliğindeıı: 

Ankara Nümune Hastanesinin muhtelif şubelerinın trbbi aHit 
ve levazım ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmustu. 
İhale için tayin edilen 31 Kanunusani 936 günü talip çıkmadığıJ ci
het le iş bir ay içerisinde pazarlıkla yapılacaktcr. Pazarlık günü 
olarak 20 şubat 936 persembe giinii t esbit edilmiştir.O gün 573 liralık 
muvakkat teminatla saat 10 da Ankara Nümune Hastanesinde top
lanacak olan komisyona müracaat edilmesi ilan ol unur. 

Şartnameler : Ankarada Niimllne Hastanesinden ve İstanbulda 
Sıhhat Müdürlüğünden alınır. (3 12) 1-527 

Sıvas hf-'ledivesinden: 
Açık bulunan Sıvas belediyesi mühendisliğine su islerinde ih

tisası olanlar tercih edilmek üzere bir mühendis aran;yor. Ücreti 
göstereceği vesikalara ve su islerinde gördüğü hizmetlere naza
ran takdir edilmek üzere 250-300 liradır:. Talip olanlarrn vesikala
rile birlikte belediyemize miirac L':> t'n · i'a .. !'>ı.,.,,ıı ( 1111) 1--'>26 

Dünyanın kulağı 'dır 

RADYONUZl_J 

PHlllPG"MINIWI 
ile 

Y enilestiriniz 
' Ankara şubemizi ziyaret ediniz. 

Banka•ar caddesi No: 45 

TÜRK PHİLİPS 
LİMİTED ŞİRKETİ 

İstanbul - Galata, Frenkyan han. 
Telgraf: FHlLlPS-lSTANBUL 

Anr~rtı d Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

1 
Pınarhisar kıtaat hayvanları için 32520 liralık 392 ton yulaf 

kapat ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İlk pey 2439 lira~ır. İhalc:.i 
22 subat 936 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. lsteklilerin 
vize satın alma komisyonuna gelmeleri. (250) 1-456 

İLAN 
1stanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler ıçın kırk ton sa . 

•le ya ğ ının 14 şubat 936 cuma günü saat on beste Tophane satın 
alma komısyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
uedeli beher kilosu 90 kurustu r. İlk teminatı 2100 liradır. Sartna. 
me:;i 1so kuruşa İstanbul ıe~azım amirliği satın alma komisyonun
dan alınabilir. İstek li l erin kanun! vesi'<aları ile beraber teklif mek-
._,· n l rt .. , :h ;-ı l P •• t .. tt•1., .. l1n h i t ') :-1 - t evf'l , ... ,, .. ,., : c;1 • n~., ' ' ,.,.....,.n l ,.; : I () ~) 

• ~ .... • .,.... ~ •• 'ı: ~ 

r:,~ lmt;y;u ,ahföi V< Baj>nu l' J 
h;ı rriri Falih Rıfkt ATAY _ SİNEMALAR 

Umumi ncJriyat ı idare edeni i I YENi ı 
Yazı İşlt:ı. MüdilıU Naauhi "'-------..ı. BUGÜN HU GECE 
o AYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulııs Basımevinde has•Tmış-

1 1: 1 ı.r. 

"-'-- · --' 

Herkesin hayran kaldığı . merakla 
seyretti ğ i büyük harb - aşk v e 

heyecan filmi 
SON U C US 

A nna BeUa - J ean Murat - Chad es Wanel 

Aurıca - Jehann Strauss'un "Ma
vi T unası'1 sı. 

B I JGÜN BU G~:CR • 
qüyük ve heyecanlı zabıl \ ı tımi 

muvaff akiyet?e devam ediyot 

GECE ADA M L AR I 

Hcye:c:<ın _ Scrgüze~t _ A·1k fif ı;~İ 
A ynca - Canlı rc~i:-.~:er<le: i lc~i
vutta bir müsamere 
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