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Komplo maznunları 
Dünkü muhakemede Dahiliye Müsteşarı~ Vali 

ve Enıniyet Umum Müdüı·ü ·dinlenildi 

beraet ettiler 
Habeşistanıı:n şimal cephesindeki harbrn tafsilatı 

Beş g·ünlük ~arpışmadaı1 . on ra 
İtalyanlar Amba aradaını aldılaı· ~lahk<ı.mc ) ararıııı yedi aatlık hir ıniizali ,eredeıı ~onra bildirdi ' . 

MiUi önder Ataturkün aziı: şahı' · 

larına yapılmak istenen komplonun 
muhakemesine dün devam edilmiştir. 
Dahiliye müıteşarı B. Vehbi Demirel, 
Ankara valisi B. Tandoğan, Emniyet 
umum müdürü B. Şükrünün dinlen· 
meleri ve muhakemenin karar ver
mesi ihtimali, dün altıncı celsesi olan 
komplocuların muhakemesinde An· 
kara adliyesinde bir dinleyici rekoru 
teşkil edecek kadar bir kalabalığı sa
lona ve koridorlara toplamıştı. 

Saat onda heyeti hakime yerini al. 
dıktnn sonra reis, B. Demirclin çağı
rılmasını emretmiştir. Suçlulardan 
yalnız Ali Saibi 929 danberi, diğerle 
rini hadise dolayısiyle tanıdığını sÖy· 
liyen dahiliye müsteşarına, reis sor
muştur. 

"-Suçlulardan Yahya, Üzeyir ve 
Arifin itiraflarının sizde bıraktığı in. 
tiba, ihtisas ve müşahedeler için iddia 
makamından şahid gösterildiniz. Ha
dise hakkında ne biliyorsunuz? 

"- Vekaletin müsteşarı sıfatiyle 

hadiseyi ehemiyetle takib ettim. Bir 
ıenedenberi Atatürke suikast yapıla
cağına dair birçok ka)naklardan is-

~ 

Suri)rede ·vaziyet 
. l Nıi teııkifler· ycıpılcl. - llmumi 

gretı lıızını lwybecliyor. 

Şam, 17 (A.A.) - A.skeı·i idare, Su
riye naıyonaliıt ıeflerinden üç kiıiyi da· 
ha tevkif etmiıtir. Gerek bunlar, gerek 
daha Önce tevkif edilmiı olan naıyona
liıtler, unıumi grevin bitmesine kadar 
mevkuf kalacaklardır. 

Bilinmiyen bir sebebten dolayı bir 
amerikalı gazeteci de tevkif olunmuıtur. 
Ayrıca iki ünivenite profeaörü, &Teve 
yardım ettiklerinden dolayı, azledilmiş
tir. 

Son kan:;ıkJıklarda Suriye adliye ba
kanı hafif ıurette yaralanmıttır. 

Dündenberi ehemiyetli tezahürler ol· 
mamııtır. Grev, hızını kaybetmektediı·. 

Halep huıuıi komitesi B. Flanden'c 
bir telgraf çekerek umumi grevin niha
yetlendirilmesi için aşağıdaki şartları i
leri ıürmüıtür: 

Gerek 1923'de, gerek ıimdi tevkife. 
dilen siyasi mevkuflar için umumi af İ· 

laru; Büyük komisere veto hakkı verme
mek fftrtiylc 1928 ana kanunun yeniden 
meriyete ginneıi ve Fransa ile Suriye ô\· 

raunda yeni bir andlaşma yapılması. 
Manda daimi komisyonundaki fran · 

sız delegesi, bir görüşme esnasında, 

Franaa'nın ıuriyelilerin istekleri üzer:.,,. 
görüşmeler yapmağa hazır olduğunu bil· 
dirmiştir. 

titlaat vuku bulmuş olduğu cihetle 
teyakkuzla vaziyete tam bir alaka 
gösteriyorduk. Nihayet dost bir dev· 
let membaından bu suikast hakkında 
malumat verildi ve suikastçıların ya 

saiıilden veya cenuptan geçecekleri 
bildirildiği için keyfiyet bütün vila· 
yetleı·e şifre ile tamim edildi. Dışardan 
gelecek yabancıların her köyün muh
tarı tarafından en yakın karakola 
teslim edilmesi emrediliyodu. 

O sırada, Trakya umum müfettiş
liğinde bulunduğum zaman gelen bu 
tamim üzerine vaziyeti anladım ve 
vekaletin ifo ettiğım müfettişlik va· 
zifesini asıla devrettikten sonra ls
tanbula geldim ve keyfıyeti Emnıyet 
direktorü B. Salihten sordum. B. Sa· 
lih, birkaç gün önce Yahya isminde 
Suriyeden gelmiş bir şahsın tutuldu
i:unu ve Anderine getirilmiş olduğu. 
nu haber aldığını söyledi. 

Ankaraya döndi.iğüm zaman, bu
raya getirilmiş olan Yahyanın, hasta 
olan vali Tandoğanın evinde bazı be
yanatta bulunacağı haber verildiğin
den oraya gittim. Emniyet umum mü. 
dürü B. Şükrü, emniyet müdürü B. 
Sadri ve muavini B. Behçet de vallnin 

evinde idi. 

Yahya bize olan tercümeihalini ve ha. 
yatını kısaca anlattı. Çarşamba kazası· 

nın bir köyünden olduğunu, Bandırma 
divan harbında üç ay nabse mahkum e
dildiğini ve zecri askerlik yapmak üzere 

Menine gönderildiğini alayda on beş gJıı 
kadar kalıp kendiıi gibi zecri askerliğe 
mahkum edilmiş kimselerle sözleıere" 

kaçtığını ve Tanuıun•bir köyünde bir 
iki ay kaldığını ve sonra çerkez oldu
ğunu öğrendiği Karamezar köyüne ge
lerek bir kaç sene orada oturduğunu "e 
sonra bir kızla sevişerek onu almak İs· 

B. 1 evfil\: Rüştü ra~ 

Belgraddan geçti 
Belgrad, 17 (A.A.) - Türki)e dış 

itleri bakanı Dr. Rüştü Aras bu sabah 
Belgraddan eeçerken istasyonda ba1ba· 
kan Stoyadinoviç ile yugoıla\• dış işleri 
bakanlıjı ileri gelenleri, Romanya, Y u. 
nanillan çekoılovak elçileri tarafından 
setamlanınışlır. Başbakan B. Stoyadino
viç ternde dış itleri bakanımıza bir bu
çuk saat kadar refakat ederek görüşınü~. 
tür. 

lh:: lfokarumı:w } ww . .,fot• 
!:U:etl'lerirw . ;;y1Nlikleri 

Belgrad, 1 7 ( A.A.) - Doktor 
Tevfik Rüştü Aras, Belgrad'dan 

(Sonu 2. inci savfail,.) 

Dün •aat 11 de ltallreuinde Dr. Şer•I Nuri tar41ından "llduatl lel.selesı 
l>alrımından milli aosyali:;cm,, me11auı -.etralmtla çolt alcilıta vaici bir lcon
'erans verifmİ.Jfİr. Resmimiz lronlera•Çt ile lreftdittini dirtliyenlen #(öırteriyor 

temişse de adetleri üzere pa~a istedikle
rini söyledi. 

Yahya, bu parayı bulmak üzere tü~. 
car ve çiftlik sahibi ~lduğunu :itittiği 
Meraşdaki 1drise gittiğini onun ''bense· 
nin gibi serseriye para \•eremem.'' dedi
ğini, bunun üzerine Kilise yakın zeytin
likler içinden hududu geçerek Halebe 
gittiğini, orada kimseyi tanımadığından 
bir kahvede otururken kendisinin yaban· 
cı olduğunu anlıyan bir adamın verdiği 
15 kuruşla Şama, kendi kabilesine men
sub akrabalarının yanına gittiğini anlat
tır 

1,0JlÇU vt~ lıava bonıll ardımaııı kar7ısıııda 
çetiıı lıal)eş m 11k.aveıııeti k.ırıldı 

Yahya bu akrabalarının "'biz Suriye 
hadiselerinde İngiliz siyasetini tuttuk. 
Onun için bizim vaziyetimiz de bozuldu. 
Sana nasıl yardım edelim?'' diye bir mu. 
avenette bulunamamaları üzerine tekrar 
Şama döndüğünü ve orada betonarme 
ustası bulgar Manol namında birinin 

yanına işçi olarak girdiğini söyledi. Am· 
manda biı· gün kahvede otuı-urken iki 
ki§inin kendisini yanına çağırarak sor· 
maları üzerine Türkiyeden geldiğini söy-

(Sonu 5. inci sayfada) 

"lTlusH t n 

ltal;yan yerli askerleri 

Asmara, 17 (A.A.) - D.N.B. ajansı
nın şimal cephe indeki İtalyan umumi 
karargahındaki hususi muhabirinden: 

Bir kaç haftadanberi İtalyan karargi. 

Dil Yazlar 

''Erkek.,, Anlamlı Kelimeler 
iV. 

«Honımc. lıonıo. uomo on1e» \ Te «nıaıı » 
, .1 

lieliıııeleriııiıı ctiıııoloji, ınorf oloji~ fon e-
tili· ve semaııtili il aliıınıııdan aııalizi 

[''Erkek'' anlamlı kelimelet·den §İmdiye kadar "er, erkek, mert, 
recül'' kelimelerinin analizlerini göatermiıtik. Franaı:r.ca "hom
me" ve lng::~:::ce ve Almanca 4'man'' kelimelerinin analizini de 
bu yazımızda İzalıa çalışıyoruz]. 

HOl\1 1E 

"Dictionnaire etymologique de 
la langue française" bu kelime 
hakkında şunları yazıyor: 

Şu izahat gösteriyor ki kelime
yi, yalnız bugünkü Fransızca şek· 
linde değil, Latin, İtalyan, lspan

(Sonu 2. inci sayfada) 

bir yüiüyüı esnasında 

hında bulunan harb aytarları Amba Ara· 
dam dağı iıtikametinde bava kuvvetle
rinin ıiddetli bir faaliyeti ile hazırlan. 
makta olan ehemiyetli askeri hadiseleri 
bekliyorlardı. Son günlerde İtalyanlar 
çok önemli takviye kuvetleri almııla.r
dı. 

9 §Ubatta Mareşal Bodojliyo, ~etiket 
ıimalinde ve Cophenin hemen gerisinde 
kati bir meydan muharebesine tabid 
olabileceklerini aytaralara bildirmittir • 
l ki İtalyan kolordusu Aradam dağı et
raf anda geniı bir çevirme hareketi yapa
rak Antolo civarında birleıecelderdi. 

Eski habet harb bakanı Ru MulugeL 
tanın kumanda11 altındaki düıman eier 
muharebeyi kabul edene muhakkak su
rette çevrilip yokedilecekti. 

11 ~ıtbatt<ı: 
. 11 şubat sabahı birinci kolordu ileft 
hareketine baıhyarak hiç bir mukanmel 
görmeksizin Aradarn dağmm pik ,.. 
maçları ile Selikonun cenub ve cenub 
şarkisinde bulunan bir kaç yeri ele ge. 

çirmiıtir. Seliko dağı işğal Olunmuıtur. 
Üçüncü kolordu birinci kolOl'duyu 

(Sonu 3. üncü •aylada) 
"Homme. - Latince "homo''

nun mefulubihi olan "hominem" -
den. Latince kelimenin muhtelif 
ıekillerine göre hemen her yerele 
mahlu:: kalmıştır. ltalyancası - la-

rfürk KooıJeratifçilik Ceıniyeti 

. 'h '' d " " / tınce • omo an • uomo ; s-
i "h b " k. panyo caaı om re ; es ı pro-
l " " ., ~h vansa cası ome ... ı a . 

"Eski Fransızca ''huem" nomi
natili, "homme'' kelimeai üzerine 
kurulan ve gayrımuayyen bir za
mir rolü oynıyan "l' (h) om" §ek
li önünde kaybolmu§tur. Bu yeni 
§ekil de Almanca ''man'' kelime
ainin nüfuzu altında inki§af ede-

k b ·· " '' ve "I' ·~ l re ugun on on o mu§· 
tur. 

"' " .. c Fransızca om ve er mence 
"man'' kelimeleri "lstrasburg ye
mini" nde mevcuttur [1]. 

·• "Homme'' kelimesi halk lran· 
sızcasında ve patua telalluzların· 
da "koca'' manasını 18 inci asır'"'a 
almı§tır .. ". 

[l] "lstrasburg yemım ·, 84~ r-. 
ri11inde Roman ve Tudesk dillen 
üezri11e yazılmış, en eski Jıaık 
fransızcası metiıılerindeıı biridir 
Bu yemin, Şarlmag11e'111 oüJu 
Louis Debonnaire'in oğullarm
dan Loui le Germanique ile Kel 
Charles arasında, uiiyük birader
leri Lothaire'e ka1~1 yapılan bir 
ittifaka . .ıittir. 

Yıllık toplantısını yaptı 
Türk kooperatifçilik cemiyeti altın

cı yıllık toplantısını dün şehrimiz halke· 
vinde yapmıştır. Bu toplantıda, 87.aların 
hepsi bulunmu§tur. 

Toplantı, 17.30 da. cemiyetin fahri 
başkanı iktisad vekili Celal Bayar adına, 

" '<alet müstefftrı B. Kurdoğlu tarafın
dan aşağıdaki aözleı·le açıldı: 

" - Sayın arkadaşlar, 

Sayın bakanım B. Celal Bayar, anı 
bir iş ,lcılayiıiyle, bu saatte burada bu· 
lıuunak maddi imkantilzlığıyla karııL. 

tıkları için, adlarma sizleri aeliunlamaya 
beni memur ettiler. Taliimin bana yerdi. 
ği bu şerefli vazifeyi yaparak, namlaruıa 
hepinizi sayın ve sevgiyle selamlıyor ve 
toplantınızı açıyorum. 

Dedikten ı;onra güdümlü ekonomi 
politikamızın kooperatifçiliğe ver -
diği ebemiyeti tebarüz ettirmiı ve e
konomik kalkınma vasıtası telakki e· 
dilen kooperatifçilik hakkında B. Ce
lal Bayarın muhtelif nutuklarmda 

(Sonu 4. üncü •aylada) 

Krm~re batkanı B. Faik Kurdoğlu idare 1teyeti raporunu tetltilt ederlren 



SAYFA2 

Yarı sıya.al: 

lnkilap ve istiklal 
Bugün bir hadise karııaında bulu

Duyoruz ki, bundan evclki rejimleri
mizde benzerine rashyamazchk: 
Memleketin birçok politika ve fikir 
.damlan seferber olarak birçok yer
lerde binlerce türke, inkılab ve isb'k -
lilimizin esaslarını ve şartlarını an -
IAtmaktadırlar. 

Türkiye, istiklaline, birkac yol -
dan değil birtek yoldan kavuşmu§ -
tur. Türkiye bütün inkılaplanm bir
kaç devre içinde ve birkaç adamın 
emrinde olarak değil bir devrin için
de ve bir Önderin emrinde yapmış-
tır 

Niçin o halde bu iki hadisenin bir 
kaç türlü izahı olsun} Neden bu iki 
hadisenin esaslan ve prtlan, batka 
başka insanlara göre başka türlii ol
sun} 

Besbelli bir teY ki, iatikla.l ve in
lı::ilap davaJannuzm izahında liberal 
görüşün hiç yeri yoktur. Nitekim, 
bütün bu konferanslar, Partinin 
Genci Sekreteri Receb Peker'in ida
ıainde ve ünivenitelerimiz.de veri -
len inkılap dentlerine göre yapı}mJf -
br. 

Eğer Parti, görüılerini c:leğİfmez 
ilin ettiği dogmalara taptarak gözle-
rini ve kulak.lannı hayata ve onun 
eoımız değipnelenlen ibaret akıtma 
bpamq olsa idi. türk iatikW ve in
lilip dava1armm he;yle tek ve değif
me zbir imh tarzına dayanmalan, 
tıehlıkeli ohudu. 

Ve bunu bize en iyi, hem Şef'in 
tarihi çehresi ve şahsiyeti hem de 
memleketin bugünkü haJi gösterir. 

Atatürk, konuıup yapmadı. Yap
tıktan sonra lwnU§tU. 

Memleket'in geri manzarasını, 
hiç bir nauriye, tek ba~ma değişti
remez. Çall§kanhk ve iş deği§tirir. 
Fakat bu işin ve bu çalışkanlığın 
maksatlı ve verimli olmasında, Ke • 
malist nazariyenin beliğ lüzumunu 
görürüz. 

işte. şu gun1erde memleketin her 
tarafında ve binlerce memleket ço • 
cuğunun önünde verilen ••istiklal ve 
İnkılap konferansları , nın verılmele
rincleki sebehlerlc verili§lerindeki 
taız. böyle bir mütaleanın daireei 
icinde aranmalıdır. 

Her hangi liberal bir memlekette 
yapıldığı gibi, davullar karpsmda 
ve sandıklar başında bir rengarenk 
propaganda yapmıyoruz. Bir yanda 
eserin gerçeklctme safhaları ilerler • 
ken bir yanda bunun batJamamıı. 
devam etmesini v~ gayeye varmasını 
temin edecek olan vahdetli ve ahenk
li göriİfÜ anlatıyonız. 

Böyle bir manzaraya. daha önce-
ki rejimlerde phid olamazddt. Çün
kü bu manzaranın kendisi, istiklale 
varDllf ve inbliplarma inanm'f bir 
mendeltetin manzaraadıı Bir yaplCI· 
lık mamaramdu. ln:pa.ratorlukta ol
duğu gibi bir çözülüp dağdmanm 
manzaran de1ildiı. 

SURHAN BFLGE F abt biz biliyoruz ki. istik1il ile 
mkılahm Kemalist görüfteki kay -
naklan, nazariyeden ziyade abyon 
ve kılıkırkyarma'dan ziyad tealizas
yondur. 

Bizler, istiklale kavuftuktan son
ra, filvaki, bunun ele geçirilmesi ve 
muhafazası prt)annı düfiinmüş ve 
bunlara teorik formüller vermişizdir. 
Eier böyle olmasa idi, Millimisak' • 
dan 80nra l.omn'a, Lonzan'dan aon
ra da ekonomik istiklal davasına geç
mezdik. 

B. Tel1fikRüştü .. ~ra 
Belgraddan geçti 

Bizler, Şefin bize aevkcttiği in • 
ki1ip yollannm dürüst ve imanb yol
cu1an, bu yollarda yürürken. nazari-
yeyi pek düfümnedik, fakat bu yol
lamı hep.inin birden eninde ve eo -
nunda milletin öz varhğma götürdü
iünü görünce, bu hep aym noktaya 
~. elbette ki teorik bir illiyet 
aö.dük ve elbette ki bu eefer, inkt
liplamnızı idrakimize abettirmenin 
aiıtemli yollannı aradık. 

Görülüyor ki, türk istildalciliği ve 
tü-__ı_ • :Jn12~ bi ,._LI • • l °' m__m~· r nuue •!1.. o -

wM .. bi "--L- . me_n once r ~ııoc ve 81per,, 
tpdir. 

(BGJı 1. inci ıaylada) 
geçerken gazeteci)ere beyanatta 
bulunarak demiftir ki~ 

"- B. Stoyadinoviç ile bir ker
re daha görüpnek fırsabnı elde et
tiiimden dola71 1-htiyanm. Bal
kan antantının siyasası malumdur 
ve daima aynıdır. Bunun için B. 
Stoyadinoviç ile yalnız Balkan 
antantının önümüzdeki konferan
ıının programı üzerinde görüt tea· 
tiıinde bulunduk.,, 

Doktor Tevfik Rüttü Aras bun
dan IOlll'a demi9lir ki: 

"- Yugoelay-ya kıral naibi 
prenı Pol'un Londra ve Parisi zi
yareti, yalnız YugoılayYa için de
ğil, fakat bütün balkan deTletle~ 
için çok büyük bir ehemiyeti haız 
bulunmuftur. Bütün balkan dev
letleri, aldıiı netice)erden dolayı, 
Prenı Pol'e tetekkfu'e borçludur.,, 

"Ulus,, un Dil Ya7Jlan 
Bap ı. inci ••• , 

701 ve provamal tekillerinde dahi 
takip etmek lizmadır. 

llk önce en IGD tekli olan F raıt
aızcuının etimolojik analizine ri
riıelim: 

Kelimenin bq tarafındaki ( h) 
Fransıcazda okunmaz (la) dir. Bu 
kelimede kaynapnıf olan ana kö
kün bir hatırası gibi sayılabilir. 

Kelimede yanyana iki ( m) .kon
aonu göze çarpmaktadır. Türk fo
netik kanununa göre bunlardan 
birinin uzatma roliyle ( 1) olarak 
almmuı liz1mdır. 

Bu noktalan röz önünde tuta
rak kelimenin etimolojik teklini 
yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
(oh + oğ + om + eğ) 

( ı) Ola: KuTYet ft lmclret ... 
lammı üzerine alarak temuil eden 
birinci derece pnnaipal köktür. 

(Z) Of: Kök anlamgg tamam. 
lıyan Ye uimJendirea elemandır. 

(3) Om: Kök anlammm taal
lik eylediği IÜje Yep objeJİ p 
tcrir. 

(4) Ei: Kelimeyi tayin Ye ifa
de eden ye iüm.lendiren ektir. 

Bu analize söre, kelimede fU 
iki lmmı ayuabiliriz: 

ı. - Doirudan doiru1a ım.. 
vet ve kudret anlammı ifadeye ya
rıyuı unsurlar: en bqta kaynaş
mıt bir ana kök olan (ol)! ona ü- ı 
serine alan (oh) ye bunu ıfade e-

den (ot) ile (oioltoi = oltof). 
Bu unsurlar ..dece kuvvet ve 
kudret anlamına gelir. 

iL - Süje veya obje ifade e
den (om) unaunı ki bunun yuka
nki lmYYet ve kudret anlamını 
benimsemesi de sondaki (eğ) ile 
ifade edilmektedir. 

Bu halde (ola oğ om eğ) 
tekli fU dejİf11lelere uğrar: 

a) Baıtaki vokal dü,er. 
b) (Oğ om) elemanları ara-

aındaki vobl düterek iki elem&n 
kaynapr Ye ( j) kendiainden son
ra ıelen (na) teklw abr. 

c) Sondaki koıaaon diifer ve o
nun vokali oLuı ( e) de okunmaz 
( e) halini alır. 

İfte bu dejipnelerle kelimenin 
aldığı en aon morfolojik Ye fone
tik tekil (HOMME) olar. 

(HOMME): KUYYet ve bclret 
kendisinde balau• mjeain adı
dD". 

Not: 1. - Kelimenin ulmda 
(toprak mahMlm) ma•mvı rel
clijiai JU&ll framız dilcileri Yar

dır. Bu mana dahi etimolojik te
kilden pkanlahilir. Bunun için, 
bqtald ( olt) prmaipal köküne 
"toprak" anlamın• Yermek kifayet 
eder. Bu halde ( oltoi) toprajm 
ismi olar; (om) ı.. topraja men
..., bir .üje an1•mma ge
lir ve kelime ''toprağa mensup bir 
aüjenin adı'' diye de manalandrrı
labilir. 

.13 '1 s 

• 
iÇ HABERLER 

lST ANBVL TELEFONLARJ 

Maliye mü teşarmın 
diyevi 

lstanhul 17 - 1stanb11lda bulu
nan maliye ımüateprı B. Faik b&
yanatında pek yakında bir arazi 
tahriri yapıhııcaiım, :yeni idare 
kurulduktan sonra liman gelirle
rinin f azlalatlığını, yabancı uz
manların idari t .. tta yapbk • 
ları tefti§lerin bittiğini ve uzman
lann •erecekleri raporlara 1röre 

kanun projeleri hazırlanacağını 
•e lstanbulda bir lC!kilit deği~ik· 
liğinin mevzu bahis olmadıgını 
söyledi. 

Kayıb veznedar hala 
bulunamadı 

lstanbiıl, 17 - Beyoğlu rüsum 
bahriye· vezneC:ları iki günden be
ri ortadan kaybolmuştur. Yanın
da bankaya' yatın}maa, li.zım ge
len 1500 Jira kitdar da para Yardı. 

Ldn?t ı hanı yeniden 
satı~4.çıkanlıyor 

latanbul, 17 - Bugün topla
nan eski liman SOIYetesi heyeti li
man banınıo yeniden aatııa çıka
nlması için eski ihalenin f eıhine 
karar verdi. Sabf IÜDÜnü tufiye 
heyeti tesbit edecektir. 

•lata~, t 7 - Y ann lıtan
bulda zehirli gaz kunları açılı
yor. 

•latanbul, 17 - Bu.mı kadastro 
!Dektebinin tatııunaıına 'başlandı! . 

-------..-·-------
Ankara Radyosu 

19.30 Çocuklara öğütler 
19.45 Müzik r 

20 - Dr. Konufuyor. 
20.15 Hafif musiki 
20.30 Ajans haberleri 
20.45 Ankara Palas orkestrası 

Not: 2. - Kelimenin doğru
dan doğruya (adam) anlamma o

lan fddinden Türkçede f1I ürem• 
ler vardır: 

l. - Oma: Akraba, uk, nesil; 
il. - Omai: Akraba. ~ ırk, 

kabile, naep, nesil; 
ili - Omak: .Akraba, aile, ırk, 

kabile, nesil; 
iV. - Omralı: Akraba. 
Not: 3. - Kelimenin litincesi 

olan ''hoıao .. , ltalyancau oa.n 
"uoıno'' ve proY~ı ~n 
"ome" aöderinin etimoloJik tekil
lerini ''homme" ile kartıJqtualım: 

(1) (2) (J) (4) 
Homme: Oh + og + om + eğ 
Home : Oh + . + om + oğ 
Uomo : Uğ + . + om + ~ 
Ome : Og + . + om + eg 

Görülüyor ki kelimeler hep bir 
asıldan ve bir anlamdadır. 

(1) Oh. uj_, oğ: Ana kök veya 
omm yerini tutan birinci derece 
prenaipa) köktür. Manası "kuvvet 
ve kudrer9 tir. 

ı. -Büyük Türk Jagati "Ça
ğatay lehçesi"; Pavet de 
Coucteille J(igati. 

11. - Büyiik Türk lligatl "Ça
ğatay le~; Pavet 
de Coarteille liigati; 
Radlol, ı. "Çağatay ve 
Uygur Jehçeıerr. 

I l 1. - Büyük Türk lugati "Ça
ğatay lehçesi"; Pavet 
de Coarteille lflgati; 
Radlol, 1. ~·çağatay ve 
Uygur lehçeleri". 

JV. - Tuh/et-üz-Zekiye. 

tnkilaı> ,1e istiklal 
BU 1Kt KOı U tJZERlNDEKt 
KONJı-,.:RA1 LAK YURDL 
HER TARAFINDA DEVAll 

EDİYOR. 

Üraub, 16 {Huausi) - Devrimio 
halka aıalatıhnaa için Partimiz tara· 
fından gonderilen 8. Enver Behnan 
konferalı61arıru ha!keviade verdi ve 
buyUk bir kalabalık tarafından ıçten 
ilgi ile dinlendi. 

• 
Ma.latya 17 (Husuai) - B. Veli 

Necdet, halkevi salonlarında 15 ,;e 16 
fUbalta iatıidil ve iakdib mevza&an 
uzerinde iki konfenuu •ermit. Miriz 
yüze 7akm •ataodaf konfel'alUlan İç· 
tea bir ilgi ile dinliyerek alkqlamlf
lardD". 

••• 
Çank11"1, 16 (Huausi) - \Jhn gaze

leaı yazı ı§leri dırektôrii B. Naauhı 
Baydar \,anlunya geleı ek dun gece 

r.aat 21 de Ye bugun saat on dörtte 
halkevinde inkıtab •e istı1dalimiz 
hakk1nda ik1 konteranı 'fermııtır. Din· 
leyicileT halkeYİ konferans aalonm1u 
her iki seferinde de ağzma kadar 
doldvr11nıı n birçok kimaelet" kapı 
öminde "Ye koridorlarda ayakta din
lem"":k mecburiyetinde kalm!Jlardır. 
VeTilen bu konferanslar dinleyiciler 
uzennde pek büyük intibalar bırak 

mıJtır. 

••• 
Sıvas, 17 (Husuıi) - Tekirdağ 

saylavı B. Rahmi Apak Yeni Sinem& 

aalonu.ncla ialul&b ve utildü koa.ie.. 

l'analaruu çok büyük bir hAlk kalaba 

lığı ÖD•inde •erdi. Konferandar ali.ita 

-.e heyecanla dinlendi. 

•• 
Mil~ 16 (Hususi) - Mardin aay· 

lavı B. Edib Ergın iıtiklal ve jnkilab 

mevzularJnda ilk konferanuıaı ıine.. 

ma salonunda verdi. Sinema tamamen 

dolmuıtu. Kapılar açılmak auretile 
dııarda toplanan halk da konferADM 

IOIHID& kadar büyük dikkat ,,. heye· 
C&Dla dinledi. 1kiaci koa.feram yana 
verileu.ktir. • 

.. * • 
Bola, 17 (Huauai) - Kay1eri say· 

lavı B. Sabhi i1k konferanamı Göynük 
yeni parti binaamda, ikinci konf e· 

ranaı nı da Göynük pazan olduğun. 
claıa belediye Oniinde werdi. Kadm er-

(Z) Of: Yalnız prenaipal kö
kün yanına gelen bu tamamlayıcı 
eleman, Fransızca ıek1inden bq
kumda yoktur, 

(3) Om: Süje gösteren bu el• 
man dört kelimenin hepsinde de 
birdiT ve bir anlamdadır. 

( 4) Ef, oğ: Kelimeyi tamamlı
yan son ektir. 

Dört kelimenin dördü de, ıerek 
morfolojik ve gerek semantik ba
k_ımından biribirinin aynıdır. Hep 
ıı de "kuvvet ve kudreti haiz olan 
tabn" anlamını Yerir!er ki "erkek' 
fikrinin ifadesinden ibarettir. 

Not: 4. - Kuvvet ve kudretin 
süjede temerküzünü anlatan ( r) 
elemanı bu kelimelerde yoktur. 
Bu bakımdan bu kelimeler anla
ma ''er~ ve ''erkek'' kadar kuvvet
li surette deli.let edemiyor demek 
olar. 

AJmaa Ye lnsiliz Jehçeleiade 
(adam) maneına selen ba keli
menin etimolojik tekli tadar: 

(1) (ıJ (3) 
(ağ+ am +an) 

(l) Ai: KUYYet Ye bdret an
l•mma ana köktür. 

(Z) A-: Kunct Ye bclret an
lamwn üzerine alan liijeyi p.te. 
rir premipal lrir elemaındu. 

(3) An: Burada bu eki saha .... 
lamına alacu olsak, kelimenin 
kuvvet ve kudreti haiz olan süje
nin ittisalinde olan bir ıeye eya 
şahsa de1ilet etmesi tA g l"rdl. 
Halbuki ana kök an!ammı k nd" 
detemenu ) 

"TORKlYE T .\RIH. G OZEL • 
LİK VE lŞ MEl'tfl~EKETr' 

F otografi seı·gisi 
Hasra gme& direk'°rluguı .... 1 ) ~· ıl· 

ma'ZU tanıtmak üzert: çektirdigi fotogra. 
fılerden vücude getirdigi ''Türkiye ta

rih, güzellik 'le i1 memleketı" adlı fotog· 
raf ı ~gııine yurdumuzdaki profesyonel 
ve amatör fotografların da İflİraki için 
açtıiı m:ısaı.aka oldukça alaka gorm" • 
tür. 

Şimdiye kadar bu mllsabaka iç·n er 

yolıayanJarın sayısı yirmi dorltür. Ban
ların onu amatör ve on dördu proteıya.

neldir. Bu sanatkarların gonderdiii e.. 
aerlerin ıay1&1 220 yi geçmektedir. Bu 
eıerler, jüriye arzedilmek iazeredir. 

Baıın ıenel direktörlüğünün yurd 
propagandaaını yapmak düıunces.iylc 

kurduğu foto a.rıivi için kendi hazırlat

tığı ve yurdumuzun her tarafını; bara 

madde, e.ndüıtri, tarih ve tabiilik bakı
mından canlandırılan fotoııraf'ılerclen bu 
aer&ide ancak 600 ze yakın bir mıkdan 
teıhir edilecektll'. Bunlar cıdden büyuk 
kıymette fotografilerdir. 

Bu ayın 25 tinde açılacak olan bu 
sergi, yurdumuzda. bu tarz sergilerin bİ· 

rinciıiclir. 

kek, köylü ıehirli büyük bir halk k&· 
labahğı önünde verilen bu konferans. 
lar inkıli.b ve istiklal duygusunu bi· 
ledi ve kalplerde perçinledi. 

:/o*"' 
lnebolu, 16 (A.A.) - Bugün ge

len Zonguldak aaylavı B. Mithat Al
tıok h&llumade ilk koıaferaaum .,._ 

di. E.U. iç •• dq aalcmlarmı doldu

ran kadm ve erkek büyük bir kalaba• 

Irk konfeTansı ıürekli alkıılarla din· 

lediler. 
.. . . 

Ô<lemif, 16 (Hcumi) - Denizli 

aaylavı B. Dr. Hamdi Berkman dün 

n bu alqam halkm aaJoalarmda lrm:a 

feranalanm 'ftlrdi ve biiy1ik bir halk 

kalabalığı tarafından dinlrnuek o• 
nmeli bir parti kapyıımaaına ve&Je 
oldu. 

:f * ~ 
Aydm, 1 '1 (Huausi) - Jzmir parti 

baıkanı, Y ozgad aa.,laTI 8. Avni Do

ianm Jaalkm tem.il salommda •er

diği inktlab 'Ye istildal konferanalan 

çok büyük bir alaka n alkl§larla 

karıılannuıtır. 

gôsterilmİ.f Ye erkek te 0u mje
den ibaret buluomllflur. Bu laalde 
aha anlamiy.le kelüneye tet•'-ık 
etmiyen bu ( n) komoDUDUD ( ni )
den ta}t.aUul etm.if olduğuna ve 
burada bir ( i) rolü oynadığına 
hiıkmetmemiz icap eder. Böyle 
izah oluouoca ( ag) yerine ıelen 
bu (an) eki de kelimeyi tamam
lar, tayin Ye ifade eder, iaimlea
dirir. 

Böylece (ağ + am + ai = 
agcımag) teklinde, ana kök kendi
sini tem$ıl eden elemanla kayna· 
şarak baş vokal de düımüf, son 
(ğ) i (n) ye lahavvul ederek, 
kehme son morfolojik ve fonetik 
teklini almıt olur: MAN. 

{MAN): Kuvvet ve kudret" ha· 
iz bir süje demek olar. 

Not: 1. - "Man" kelimesindeki 
·-n", yukarda izah edildiği üzere, 
"i'' den deiitme olarak ahndıjı 
takdirde "homo" ve benzerleri ile 
bir kökten geldiği göriilür: 

(1) (2) (3) 
Homo (ğ): Oh+ om+ oğ 
ilan (ğ): Ağ + aın + ag 
Bu iki tekli karplqtırmak keli-

melerin bir olduğuna açılıp ıos
termeie kilidir. 

Not: 2. - Kelimenin T-urkçe 
(ben· IROI) 8ÖZÜDÜD aynı oldu
ia sörülmektedir. 

Not: 3. - (Man. mea) diliwiz
de de (adam) anlamına olarak • 
ek teklinde - kullanılagelmektelirı 
"Lnunan, ıiflD&n, kölemen, 
türkmen, kocaman, ... " ıibi. 

1. N. DIUU.N 
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Habeşistanın şimal cephesindeki harbın tafsilatı 

Beş günlük ~arpışmadan sonra 
İtalyanlar Amba aradamı aldılar 

l'oıl~u vt• hava llomhardımaııı l{arşısıııda 
cetiıı hahes m ul<.aveıneti lurıldı 
~ ' 

( Eaı.ı 1. inci sayiada) 
koruma.< ~e Tembien deki İtalyan 
kuvvetıerile irubatı mu:-ıafaza etmek 
Üzere olduı;u yerae ka•mı~tır. Bu ıu
raaa Aradam civarındaki habeş mev
zileri şiddetli bir topçu ateşine tutul
muş ve bİrço.i küçuk mı..ı rezeler yok 
ediamiştir. ı·labeşlcı·in ü.,uncü kolor
duya karşı gıriştikltri hır taarruz ha· 
reketi topçu ateş.yle akl. n bırakılmlŞ• 

tır, İtalyan tayyareleri. büyük bir fa. 
aliyet göstermişlerdir. Aradam dağı· 
nın yamaçlarındaki çiftliklere yan

gm bombaları atılmış ve bunlar ateşe 
verilm• .. 

12 ::uuaııu. 
ı.l ıubatta birincı Jt.0•.ran kolordu· 

aunun aol cenahı yürüyüşüne devam 
ederek Şelikonwı cenubu ~arkisinae 

birkaç kilometre ilerlemi§tir. Burada 
düpnan hemen hemen hiç bir muka· 
vemet göstermemiıtir. Halbuki Ara· 
damın ıark ya.maçlarında habeı kuv· 
vetleri ile İtalyan sağ cenabı araam· 
da tiddetli bir muharebe başlaml§tır. 
Siyah gömleklilerin kuvvetlendiril
meaine zaruret görülınüıtür. Bu kuv
vetler Alp kıtalarıyla takviye edilmiı 
ve habet mevzileri göğiU göğüae bir 
muharebeden aonra alınmıştır. Arada· 
mm üatünden muharebeye giren iki 
habet bataryası İtalyan topçusu tara. 
fmdan awturulmuıtur. Bu muharebe· 
de habetlerin ehemiyetli kayıptan ol
mupa da mikdarmı tesbite imkan 
yoktur. İtalyanlar bir çok top, mitral· 
7öz ve tüfek ele geçirmiılerdir. ltal
J'anlarm zararı 129 ölü., ve birçoğu 
aonradan hastanede ölen 275 yaralı· 
dan ibarettir. 

Bugünün akıamı Af gol civarında 
Enda Gaber ve Enda Corcia mevzileri 
iıgal edilmiş bulunuyordu. 

iki kut uzermaen ltlarruz 
Erteai aabah üçüncü kolordu iki 

kol üzerinden ileri hareketine geç· 
miştir. Bu kol ordunun cenahlarım 

Ras Guksanm kuvvetleri koruyordu. 
ltalyanlar Gabat vadisini geçerek 
habetlerin hafif bir mukavemetini 
topçu ate:;iyle kırdıktan aonra Arada· 
mm garp yamaçlarından bir kaçını 
İşgal etmişlerdir. Tayyareler büyük 
bir faaliyet göstermişler ve Aradamın 
cenubundan ilerleyen habeş takviye 
kıtalarını bombardıman etmişlerdir. 

lJ ~uuıuw: 
13 şubatta, ıkı kolordu dınleomiş

tir. Çok şiddetli bir yağmur toprağı 
batak halıne getırmişti. 

İtalyan sol cenahına karşı beyaz. 
subay arın idaresi altında üç bin ha
beş askeri topçu ve mitl'alyözün ko
rum al tında Addiasellinin cenu
bund n bır yarma hareketine giriş· 
mi lerdır, fakat göğüs göğüse bir 

1 

l 

va r 

e n on a p skuı-tülmüştür. 

bu çn p m da 400 ölü ve 
rdır. E rlerin 

Öte t aftan, üçüncü kolordu da 
knnlı ir göğüs gö üse muharebeden 
sunra Arndamın gnrbmda habeş hat. 
t n• • -r.:ştır. 

llah<!::tlt!r <;eh-ili)·urlur 
Ninayet :nabeşıer çeıuımeye başla 

mış ve çekilirken topçu ateşine tutul
muşlardır. Aradam d~ğı daha bir ge· 
ce once habeşler taratından boşaltı!. 
mış bulunuyordu. 

Ras Muiugetta geri kalan kuvvet· 
lerıyle cenuba doğru kaçmıştır. 

Habeşlerin o gün verdikleri kayıp 
p.;;n: çoktur ve bir kaç bin kişi tahmin 
edi,ebilir. ltaiyanlar ise barb sahasın
da hemen tek bir ölü bile vermemiş
lerdir. 

Öğleden sonra siyah gomJekJi mut 
reze!er Aradama çıkarak İtalyan bay
rağını çekmiştir. 

Bu mevziin işgali cenup ve cenup 

şarkına ooğru ileride askeri hareket 
lerde bulunulmasına imkan vermek

tedir. 

MareıaJ. JJadugLi)·o'nurı 
söyledikleri 

Gaeden'deki kumanda mevkiinde 
Badogliyo gazetecilere: 

"- Bana uğur getirdiniz. Şu Ara
dam tepeaini bir türlü hazmedemiyor· 
dum. Mideme ağırlık veriyordu." de
miıtir. 
. Kurmay, Enderta zaferiııiıı büyük 
askeri neticeler doğurabileceği kana· 
atindedir. Çünkü İtalyanlar Aradam
dan gerekirse cenuba ve yabud Tem
bien' e doğru ileri hareketlerine de· 
vam edebileceklerdir. 

Havas muhabiri bu Enderta zafe· 
rinden aonra ıimal cepheainde geniı 
ölçüdeki hareketlerin artık bitmit aa
yılacağmı, çünkü yağmurların bun. 
dan sonra yeni yollan geçilmez bir 

hale koyacağını sanıyor. 

Roma, 1 7 (A.A.) - 127 nu· 
maralı resmi tebliğ: 

Ras Kassa 20 - 24 sonkan~ ta
rihinde T embiein' de yapılan mu
harebeden sonra planlanndan vaz
geçmey~ mecbur kalmıştır. 

Doğu Afrikasındaki başku
mandanlık, Makallenin cenubun
daki Endera bölgesinde kati bir 
taarruz hazırlamakta idi. Bu böl
gede eski habeş sü bakanı Ras 
Mulugetta, 80 bin kişi kadar oldu
ğu sanılan ordusunun cephesini 
korumak ve cenubi Makalle ve 
Tembiene bağlıyan wnünakalall 
temin için, Anha Aradam kayalık
larında büyük müdafaa tedbirleri 
almıştı. Ras Mulugettamn ordusu· 
nu tahrib eden büyük muharebe 
10 şubattan 15 şubata kadar cere
yan etmiştir. Ayın onunda, yalnız 
italyalı kıtalardan müteşekkil o
lan birinci ve üçüncü kolordular 
Gabat suyunun sol kenarında yer 
almışlar ve bu harekatı düşmana. 
gösterme1<sizin düzğün olarak yap 
mışlardır. 

Bir taraftan ciıncu kolordu, 
hattımızın sa w c nahını temin 

ltm al al ve mız h k 
kmd el n tm k için yer 
1 tı i kalmı , öte t 
r f n ı ız a b' 

b y 
d·r. 

·r h le i e 

hiç b r t ebbü te bulunmad n bu 
yül. .: yıplara u v ramakta dırlar. 
Amba-Aradam da yapılan tarama 
ameliyatında, düşman tarafından 
kaçarken bırakılan büyük mikdar \ 
da silah, süngü, ağır ve h~fif ma
kinalı tüfek, muhtelif malzeme, 

DIŞ HABER ER 
AKDENİZDE KARŞILIKLI 

YARDIM MESELESi 

İngütere İtalyayı:ı 
cevaı> verdi 

Londra, 17 (A.A.) - lnaiitere, pak. 
tın 16 mcı maddesinin üçüncü fıkrası 
tatbiki hakkındaki mubtıraıına cevab o
larak ı tal yadan gelen notaya olan ceva· 
bını Romaya göndermittir. Bu cevabta, 
İngiliz hareketinin önc:dô muhtıradaki 

izahlara uyğun olmakta berdevam bu.. 
lunduğu ve bu huauıta muharebeye de
vamın faydasız olduğu bildirilmektedir. 

Hükümet, notanın bir Nrelİni, mil
letler cemiyeti azasına teWii edilmek Ü• 

zere, telif komitesi ~ına ıöndermİf· 
tir. 

Cet•<Jbd<m önce alakah hükümet
lerifl fikirleri alındı 

Londra, 17 (A.A.) - İngiltere hü
kümetı, İtalyan notasına cevabım gÖn· 

dermeden önce, k!U'tılddı yardım anlat. 
masına giren devletlerin, yani Franaa, 
Türkiye, Yunanistan, Romanya, Çekos· 
lovakya, Yugoslavya ve hpanJUUU fi. 
kirlerini almıştır. 

hayvan, yiyecek •e altı top elde 
edilmiştir. 

ltalya bayraklarla donatıldı 

Roma, 17 (A.A.) - B. Muso
lini Ambaaradam zaferi dolayisiy
le yarın bayrak udmunu emret
miştir. 

Bu şekilde bir emir evvelki 
italyan muvaff akiyetleri sırasın
da verilmemiş.tir. 

Habeş kaynaklanna göre durum 

Adisaba.ba. 17 (A.A.) - Ma
kallenin doğu cenubundaki muha
rebeler hakkında ancak ıimdi tek 
tük haberler gelmektedir. ltalyan
lar, askeri bir hazırlıktan aonra, 
MakaUenin doğu cenubundaki 
habef mevzilerine hücuın etmiş
lerdir. Siyah gömlekliler bu muha
rebeye geni§ ölçüde ginniılerdir. 
Aguladan yapılmıt olan hücumun 
hedefi habeşleri Makallenin civa
rını terke mecbur etmek idi. Çok 
şiddetli yağmurlara rağmen, İtal
yan tayyareleri de faal bir surette 
muharebeye ginniılerdir. 

Adisababa, 17 (A.A. ) - Yarı 
resmi mahfiller, Makallnnin cenu· 
bundaki harhte habeşlerin mühim
ce zayiat vermiş olmaları ihtimali
ni kabul etmekle beraber, İtalyan
ların Tembien'in k C>ntrolunu el
lerine aldıkları ha.ki mda gene ital 
yanların verdikleri haberleri gü
lünç bulmaktadırlar. 

Hcıbe~lt•r bfr ital) mı l.a) )llrt•sim 
tliiş~irmrl ler 

Adıs uaba, 17 \H. A.) - Şımal 

cephesınde, .talyan tayyarelerinın fa 
alı~ eti gittıkçe ziyadeleşmektedir. E 
velkı gun altı tayyare, Vnllo, Roge 
meder bolgesindeki bütün köyler u. 

zerine b mbalar atmıştır Ucciah 
m n k ı d bomb lanmıştır. Habc 

l n:ılarmu.., n ço 11 ""rmdan 
dolayi ANKARA. ve TOPYE 
KUlV H ARR tefrikularımızı 1.-o
yamfulı k·. Olmrlcırınıızdan öziir 
dileriz. 

"'* ""&"ATLTlll.tl:"I~ ~ .... .&r"l"IA 

B. Blumun uğradığı tecavüz dolayisiyle 

Halle cephesiniıı yaptığı 
sülc Ôn iç iııde 

• • • 
nuına)tS .. ' • 
geçtı 

B. Blum teccrviiu ufradıktan aon ra OtefdiyÖ ha.tane.tinin aolawnda 

Parla, 17 (A.A.) - "Halk cep- haripler, gençliık sendikaları, ''Fau-
besi" tarafından hazırlanan göa-- · conı Rouges" lar ve radikallerden 
teri dün, saat 14,30 da Panteon mürekkep alayın geçmediği yollar 
meydanmda ba.§lamıı ve saat 19,30 üzerinde taraftarlardan ve merak-
da Naıyon meydanında bitmiştir. Mardan ibaret çok büyük bir ka-

Gösteri tam bir sükun içinde labalık bütün kaldırım.lan doldur-
yapılmıf, yalnız sağ cenah kurum- muıtu. Tezahüratçılar arasındaki 
lara mensub talebe ile, gösterici- komünist gruplar da bile kırmızı, 
fer arasında, şarkılar ve ışıklarla ve mavi-beyaz-kırmızı bayraklar 
tezahürler aleyhinde yapılan bazı bulunuyordu. Entemuyonal ve 
teıebbüsler yüzünden, "Guartier maneyyez marşlan söyleniyor ve 
latin,. de ufak tefek hadiseler ol- "her taraf sovyetlerindir'' diye hay
muştur. 

Komünist, sosyalist, eski mu-

İngiltere ve petrol 
.ambargosu 

Londra, 17 (A.A.) - Avam 
kamasında, dış işleri bakanına, pet
rol ambargosu ve Amerika birleşik 
devletlerinin görüşü hakkında bir 
çok sualler sorulmuştur. 

B. Eden, cevaben demiştir ki: 
"- Eksperlerin raporunu al

mış bulunuyorum. Hükümet bu 
raporu, yarın mebuslara verilecek 
olan bir beyaz kitapta neşretmek 
niyetindedir. Amerika birleşik dev
letleri nezdinde bir teşebbüs ya
pılması meselesine gelince, bu, 
miHetler cemiyeti azalarının hep
sini alakalandınnaktad!T. Bu se
bebten İngilterenin yalnız başına 
böyle bir harekete kalkması dog
ru olmaz.,, 

İngilterenin milletler cemiyeti
ne1 milletler cemiyeti azası devlet
lerine mensup gemilerin İtalyan 
limanlarına ve İtalya gemilerinin 
bu devletler 1 manlarma irmele 
rinin yasak edilmesi hakkında bir 
teklifte bul nup bulunmıy. ğı 
hakkmd ki u 1 d B. Ed u 

Den'z 4.850.000 
Ordu 1.330.000 
Hava 1.61 1.000 
Bu tahsisat, İtalyan · habeş anlaş

mazlığı üzerine alman hususi tedbir
lerden glemektedir 

kırılıyordu. T ezahürçüler yüz bin 
kiti kadar sanılıyordu. 

İspanyada örfi idare 
ilan olundu 

Madrid, 17 {A.A.) - lıçilerin. aı
yasal mahkUmlarm aflarmı iıtemek 

için umumi grev yapacakları haberi 
dolapnaktadır. Birkaç bin kİ§İ Kuat
ro Kanimos mahallesinde nümayiıler 
yapmı§lardır. 

Bu aabah bütün Madridde büyuk 
bir heyecan hüküm sürmektedir. 

Madrid, 17 (A.A.) - Madrid. 
Huesko, Levanta ve Endülüs vilayet· 
terinde örfi idare ilan olunmuştur. 

Madrid, 17 (A.A.) - BütUıı is
panyada örfi idare değil, tehlike halı 
ılan edilmiştir. , 

Ha~bakaıurı beyanatl 
Madrid, 1 7 (A.A.) - Başbakan 

gazetecilere verdiği beyanatta, umu
mı baysaH ğa saygı gösterilmek şar
tiyle, hükumetin, memleketin arzu a. 
rmı yerin _,etirmege azmetmiş bu· 
lunmaktndır. 

GI T 
\lllON ÖDl < J 

Pa ·s, 17 (A.A.) - 1n ter n·n, 
Fransaya dokuz ay müddetle ve 
yüzde üç faizle 40 milyon ingil' 2 

liralk bir kredi açması hakkmda
l(i müzakereler tam bir anlaşma 
ile neticelenmistir. 
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Hukuk Fa iilte 'İ 
Aııadolu 

eb 
• 

• • 
Sil 

• 

Gezi çok güzel geç ıniştir · Gençlik lı er 
yerde büyük bir sevgi görnıüştür. 

Ankara Hukuk F akulteai talebcai 
Lyaeri • Adana • Merain - Konya 
laerinden 2 • 12 ıubata kadar 10 
,wJuk bir aeyahat tertib etmiıti. 

ErciyN dağlannuı en azametli kıs
~ yaalanmıı aibi gorunen Kayge
ri7e geceleyin sirildi. Şehir elektrik 
zıyaeı içinde. Model n bır tehir man· 
zara&ı. ErtMi p Kayteri gaileli. 
Son biı• kaç tene içinde K.ayMrİ ta· 
mami)tle değiflllİI. Geni.ı ve munta· 
.am caddeleriyle, 7eııi binalan, bu· 
:riik V• pek .,üzel meydanlariyle m 
elem bir ıohir yolunu tutmUf. Kendı· 
lerine yepyeni bir ,.lıir Jaedi7e etmek 
._ uil'atan pek deierli n 1&Jlll 
Valia-i ile K" \ ,., i lıl\.lrlri7le iftihar 
edecektir. 

KayHride zen&İnce bir miae var· 
d.ar. Ka7Mrinin ı.: ek yeni olaa büyük 
ltea fabrikaaı, tanan f•brikaaa ıö
rild\i. Bu fabrikalarda lriiçiik Wİ• 
7ik kacim erkek F1W ... itsi çahei· 
yor. Hiç bir, • ...._ eli, kafMI kant• 
mayan, müdürleri, itçileri, ameleıi 

laütün türk olan bu fabrikaların bü-
7'ik bir intizam içiDde saı..-ıarı 
iauna ne kadar büyük MVİ.nç veri. 
70I"· Kayaeri balkeviain çalışmaları 

tla ayrıca ıöylemei• deier. 
Kayaeriden ayrıldıktan aonra yolda 

Ulukıılada 4,5 aaatlik durma uraaın· 
da Ulukııla ve ilk mektebleri sezildi. 
lkinci konak Adana idi. Seyhan neh. 
rinin iki tarafına yapılmıı Kayaerİ· 
den yarım miıli kadar daha büyük 
olan Adana da iklim deiiımit idi. 
Ilık bir hava. Her taraf yepl ve ıu· 
Juk. Y qil olan yalnız yer dejil; 
okaliptos, portakal aiaçları palmiyeler 
.her taraftan fııkırnuı yqillilder halinde. 
Sünbüller menekşeler açnuı, bahçeler çi. 
çeklerle dolu. Adanacla üç sün kaldık. A
dana şüphesiz modern bir ıehre Kayseri. 
den daha ya.kın bulunuyor. Uzun ve ge· 

Dİi ana caddeleri ile ıehir tamamen ku
rulmuı gibidir. lıtaıyon caddesi Anlı.a
ranın Y enitehir • Çankaya caddesine 
benzedilebilir. Cadde üzerindeki fa
ıılalı köıler güzel ualüblerle yapıl
mı§lardll'. Atatürk'ün heykeli bu cad
de üzerinde pek zarif bir bahçenin 
yeşillikleri içindedir. lnıaaı bitme • 
Üzere olan güzel mükemmel bir ı 

mekteb de bu caddeyi ıüalüyor. 
Adananın mezbahaaı pek mükem· 

meldir. Gittiğimizde mezbahada ke
aim zaınanı bitmiı idi. Ufak bir ko· 
ku, ufak bir pislik izi yok. Gezilen 
yerin mezbaha olduğunu ıöylemese· 
lerdi mezbaha görmiyen bir kimse· 
1>unun böyle bir bina olduiwıu anla· 
y.amıyacaktı. Latif ve pek temiz bir 
bahçe içinde bu kadar ı;içek cibi bir 
mezbaha binaaııu A vrupada da bul· 
mak müıkül denellilir. Adana bu bina
Nyla her vakıt öğünebilir. 

Mezbahanın pek yakınında bir de 
deri fabrikası gördük. Gene bir hu. 
auai §İrket halinde iıletilen bez fabri
ka11nr gördük. Pamuk çekirdeklerin
den yağ, rıabun, güsbe istihsal eden 
bir fabrika da alakayı çeken bir fab
rikadır. 

Adananın kıymetli müzesini değer· 
li müdürü gezdirdi. Kayıeride olaun, 
burada o~sun hiç yoktan böyle zengın 
"e kıyı.ıc.li yeni müzeler gördükçe 
rosuater knLarıyordu. 

Adana pek mükemmel bir liseye, 
a.iraat mel-.tehine, erkek muallim mek
tebine maliktir. 

Adanada çok yakın ve içtem bir 
ilgi gördük. 

Adanadan kalblerimiz derin tiikran 
laialeriyle dolu olarak Meraine geçtik. 

Anadolunun, Akdeniz kenarında 

bir inciai gibi parlıyan Merainde bir 
pn kadar kalabildik. 

Son konak Konya idi. 

Konya, bir konca kadar tirin. Bu-. 

J'ada iki gün kalmdı. 
Kafile Konyada vagondan indiği 

aAman, aenelerdenberi evladlarma 
luuret büyük bir ayle aamimiyeti ile, 

heyecan"yle kar~ılnndı. 
Kor.yauın tarihi ve yüksek eserleri· 

01 gezdik. Konyada pek çok yuksek 

türk işleri var. Müzesi pek zengındir. 
Eaki türk eserleriyle doludur, miızc 
binasının bt, bahçekısmında bir çok 
abideler bulunuyor. Bütün bu eser· 
ler obür görülen müzeler gibi on se
neye çıkmıyan kıaa bir zamanın, cu· 
muriyet devrinin çalı§IJlaııiyle top
laomııtır. 

Fakat bütün bu tarihi, kıymetli bi
naları, camileri daha tirin gösteren 
bir Konya vardır ki, yeni Konyadır. 

Bu Konya, kafilenin daha fazla "'e 

o~k çok hayretini, takdirini çekti. Bu 

Hukukçular Konyada kendilerim 
karfrlıyanlar arasında 

yeni Konyanın da abideleri vardır. 

Bunları yapanlar da umumiyetle es· 
kilerin çocukları, yeni neslin evlad
landır. 

Konyanın gene pek yeni olan doğum 
evini de gördük. 

Kız öğretmenler okulu ve liıe de pek 
mükemmeldir. Büyük ilim müeıseseleri. 
Dera zamanı- Hiç bir ıea yok. Zaten 

kullar aakin yerlerde lwrulmuılard 

,üdürlürleri :r:engin lMıbratuvarlar. 

Hultuk talebeleri Kayseride 

goaterdiler. Liae de bir tav§&n üzerinde 
yapılacak ameliyata baz.ırlanı1ıyordu. 

Konyanın müesseseleri şüphesiz bun· 
dan ibaret değil. Büyük ve zarif hükümct 
konağı, ıarbaylık binaaı, idman yurdu, 
atlı ıpor kutubu, haatane, halk fırkası bi
nuı, halkevi. orduevi, askeri binalar ve 
başka mektebler konyaya ziynet veren 
yeni ve güzel binalardır. 

Konya halkevi ayrılırken Ankara fa
kültesine pek kıymetli bir albüm ve Kon 
yaya ve Konyrunn tarihine aid kitaplar 
hediye etti. Konyadan da derin hatıra. 
larla ayrılındı. 

Kafile geçtiği ve knldığı yerlerin her 
tarafında büyük ve küçük bütün memur· 
larda bir vazife aıkı. büyük bir samİ· 
miyet Ye ciddilik gördü. Her yerde hal
kın çalışkanlığı, gnçliğe karıı ıuurlu biı
ıevgi ıevinci göze çarpmaktadır. ilim 
ve okuma aşkı yüksektir; terbiye ve ka. 
rakter hürmete layıktır. Mesela Konya· 
da akpına doğru her tarafta küçük bü
yük, kız erkek alay alay mekteb talebe 
sini yüksek jntizam ve vekariyle evlerine 
dönerken gördüğü vakıt kafile hürmet 
ve takdirle mütehassıa olmuıtur. Uğra
nılan tehir kütüpanclerinde dalına bir 
cok okuyanlar gördük. Temizliğe büyük 
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Orta A\'rupa e enıııiveti • 

Büyük Britanya ve Fransanın Berlinde yaptıkları teşebbüs ve tekliflere 
Almanya neden cevab verm,.di? 

Paris'te çıkan Tan caz.cle~i Çekos. 
lovakya Başbakanı B. iloJ:r.a'nın Pa
ris ziyareti ve Fransız. Başbakanı ıle 
yapacağı ccfruşmenin arifesinde bu 
z.iyarelın onemi uz.erinde durarak dı 
yor ki: 

••ü. Hodza .ıın Parıs e gclişı, bu· 

gunku tartlar ıçınde zamanın en cid 
di ve hakiki bır aıyaset hadıscsi sayı 

labı ır. Komanya kıralı Şarl ve Yu 
goslavyanın Naibi prens Pol'un he· 
men arkasından yapılan bu ziyarel 
fransız siyaset adamları ile küçül, 
antantın aalahiyetli idarecileri arasın 
da yapılmı§ olan siyui görüımelerı 
tamamlıyacaktır. 

Şüphe göturmez ki bu görüşmele· 
rin esasını müstakil bir Avusturya 
prenıipine dayanan orta Avrupa me· 
aeleai te§kil etmektedir. 

ÇekoaJovakya bükümeti, menfaa ı 
birliği esaaı üzerinde Avusturya ile 
iyi ve aamimi bir yaklapna71 kolay
laştırmak için bütün gayretini aarfe· 
diyor. B. Şuınig'in aon Prağ seyahati 
bu güç ve karıtık meselenin birkaç 
noktaamın aydınlanmasına yaradığı 

gibi Pariı ıörüımeleri de, reımi ma· 
hiyette olmamakla beraber, ilerdeki 
siyaıi temaalarm muvaffakıyetini te· 
min edebilecek bir bava yarottnuıtır. 
Fakat unutulmamahdır ki Paı ıst'eki 
siyaıi faaliyetlerin iyi sor ıç vermesi 
İtalya • Ha bet itinin bir an e,; el bit 
mit olmasına bağlıdır. Çünkü orta 
Avrupa emniyeti v Tuna bölgesi e
konomik te§kilatı ltalyanın fili rolü • 
nü içine almadan tamam olamaz. 

Ve böyle bir teşkilat yapdsa bile 
ltalya'sız çok güç ya§lyabilir. BugÜ· 

nün siyasi hareketleri, İtalya • Habeş 
iti sona erinciye kadar orta Avrupa 
emniyeti meselesi Üzerinde yarınki 

anlaşmalara timdiden bir zemin ha. 
zırlamak Avwturya ile küçük antan· 
tm arasındaki ilgileri iyileştirmek 

bakımından faydalıdır. 

Bugün, orta Avrupa meaeJeai biri. 
oırinden tamamen ayrı iki cephe gÖa· 
.ermektedir: Bunlardan biri Avuıtur
yanm aağlama bağlanacak İstiklali 

diğeri de orta Avrupa ve Tuna bölıe· 
ıinin ekonomik tetkilatıdır. Bu iki 
cephenin biribirinden tamamen ayrı 
ve farklı olduğunu aöyledik. Çünkü 
ilk adımda halli gereken miifterek 

emniyet meselesinin neticelenmesi •· 
konomik meselelerin de halline yar

dım etmez. 

Müıterek emniyet meıelesi bilhaa· 
aa Prag hükümetini çok metgul edi
yor. Çekoıl~akyanın coğrafi vaziye
tidir ki bu ite herkeaten fazla önem 
verdiriyor. Çünkü anşlua'un gerçek
lepneıi ve orta Avrupadaki alman 
hegemonyası ile Çekoalovakyaya ta
mamen aanlmı§ olacaktır. Bunun 
içindir ki Prag hükümetinin dı§ sıya
saııı daima Milletler Cemiyeti paktı 

içinde ve müıterek emniyet metodu 
ü~erinde komıu anla§maları yapmak 
gaye!'İni güdmekte ve bu yolda çalıı
malarını ilerletmektedir. Eaasen kü
çük antantın dayandığı sıyaaa da bu 
dur. Senelerdenberi orta Avrupa 
memleketleri arasındaki emniyetaLı:· 

lik havaaı böyle anlaımaların kolay
ca meydana gelebileceğine ümid ver· 
memekte iıe de alakalı hükümetJerin 

gösterecekleri iyi niyetler bütün gÜç· 
IÜY.leri ortadan !<aldırabileceğine ina
nıtnı7. vardır. B. Hodza'nın fransız 

ehemiyet verilmektedir. Her tarafta İnce 
sanat, güzellik hislerinin doğduğu pek 

aç.ık görülüyor. 

Gençlik Aruıdolunun konuk aever ve 
centilmen halkına karp duyduğu şükran
lan un~1hmyacaktır. Bu şükranı, yurd 
uğurunda, cumuriyet, inkilap yolunda 
her hangi surette olursa olsun çab~malda 
fedakarlıktan geri kalmamakla ödeycbi 
lecektir. Bunu tamamen bilmekteyiz. 

B.ışbakanı ve Dıt Bakanı ile yapaca 
ğı gorüımelerin bu inanımızı kuvvet· 
lendireceğine eminiz. B. Beneı'in çiz. 
digi sıyaaa )Olunda ilerlemekte de 
vam eden 1_ckoslovnkya, muahedele 
rın tekrar go.zden geçırilm si meaeJe. 
"ıne doğrudan doğruya veya dolay• 
!'İyle bil ?lsa dokunulmadığı takdir 
d., miıştcr .. k emniyet ve orta Avrupa 
plEını çalışmalarına istekle ortaklık 

edecektir. 
Orta ve şarkı Avrupa hükumet 

ıerınin en salahiyetli mümeasillerinin 
evvela Londra'da sonra da Paris't,. 

yaptığı diplomatik konu§malar Ber 
!in'de bir ııinirlHik uyandırmı§trr ,.,. 

alman basını sebebi anlaıılmıyan ya 
hut güç anlaşılır bir asabiyet ve hot 
nuJsuzluk göstermiftir. 

Hitler Almanyaıınm ne orta Av 
rupada ne de baıka tarafta hiç bir 
vakit sulhu bozucu bir aıyua gütme 
~iği daima tekrarlanıyor. 

Bu sıyaaa eğer doğru iae miifterek 
bir emniyel ve sulhu koruma için ya
pılan diplomatik görüımeler Alman· 
yayı neden kızdırıyor, alman kamo· 
yunu neden endifeye dütürüyor. Bil 

hasr.a ve önemle §urasını dn i~arel e
delim ki bu gorüşmeler resmi mahi· 

yelle de yapdmıyor. 
Almanyada, orta Avrupa V.:? mu~

lerek emniyet planı ile Alınany .. nın 
ku~atılmak istendiği fikri hnl'.a asıla· 
nıyor, hakikatler tahrif ediliyor, kn. 
moya y mlıı iatikamet veriliyor. 

Daha doğrusu \.lmanya, kendi 
milletinden hakikati gizliyor. 

Bir aulhu kuv,etlendirecelı her• 
hangi bir çalı~m hareketine Alman. 
vanın da ortaklıgı için Berlin'de ;ki 

teşebbüa yapıldı. Bunlardan biri fran· 
sız elçisi B. Pol'a, diğeri de Büyük 
Britanya elçisi B Erik Files tıırafın· 
dan oldu. Alman}•a bu iki teıebbüsü 
de ceYabaız bırakb. Hiç §Üphcsiz tP.· 

raf 'ft •aziyet almak için ltalyan • 
Hahet hanmm Tarl\cağı neticeyi 
bekliyor. 

Avrupada •ulb bağlarını kuv"el· 
lendirecek çah~malara girmesi içın 
Almanyayı kimse zorlama~ .. Alman· 
ların uzak durmaları diı;er de"I~ l· 

Jeri müşterek emniyet ve devamlı hir 
sulh planı etrafına toplamak İl"in { a
lı,malardan menedemez." 

Türk l\.ooperati f çilik 

Yıllık toplantısını 
(Başı 1. inci sayla.da) 

aöylediği aözleri hatırlatarak hiç bir 
fekli taklid etmeksizin bize uyan en 
rasyonel ıekillerin bulunma11 huau-

60nra "- Gelecek yıl çalıımalarının 

daha verimli olmalarını temenni ede· 
rek toplantıyı kapatıyorum • ., cümle· 
•İyle reami aafhayı kapattıktan son· 

Tirltiye ltooperatifçililr camiye tinin toplantıaındGlt im- wörünüı 

aunda bu tetekkülü.n önayak olabile- ! ra büyük bir dikkat ve alaka ile din· 
ceiini aöylemiı ve aözlerini fU cüm- lenen bir konuıma yapmıştır. 
lelerle bitirmiıtir: Bu konupnamn ana hatlarını ya-

"- Yüce deierli Celal Bayar sa· zıyoruz: 
lıımalarınızı en büyük dikkatle takib "- Şimdi arkada~lar, huzurunda 
etmektedir. Müspet muvaffakiyetle- bulunduğum büyük münevver kiti•· 
rini:ı için her türlü yardıını yapmak nizden şahsi bir konfesyonda bulun· 
hususunda bir zevk duyae&klannı a&· mak için müsaadenizi rica ediyorum ., 
ze sôylememi bana emretmitlerdir.,, "On iki yıl önce ticaret müdürü 

Bundan aonra ruznameye geçilm.iı .ı.numiai idim. Ku"'·etli bir koopera· 
ve idare heyeti raporuyla heaab bi- tif vardı. İtiraf ederim ki elimdeki 
lançoıu okunarak kabul edilmiıtir. diplomalara ve birçok memuriyetler· 

Bu arada umumi katip B. A. C. de bulunmuş olmama rağmen bılgı· 

Topçubaıının lürki7e ve dı§ memle· min hududu klasik malumat çerçeve-
ketlerdeki kooperatifçiliğe dair ha· sini geçmiyordu. ~ımdi alim bir adam 
zırladığı rapor da okunmuı ve idare oldum iddiaaında değilim. Yalnız lİ· 

heyeti aeçimine geçilmİ§tir. caret mümeuili olarak Avrupada bu· 
Umumi heyet eski heyetin ve mu· lunduğum zaman kontinan'a aid ilmı 

rakiplerin aynen muhafazasına itti. ve tekmk malumatı toplamağa çalış. 
fakla karar vermiıtir. tun. Birçok kooperatifleri tetkika me· 

Bundan sonra Atatiırkc, ismet j. mur edilerek tetkik ettim. Bütün bun-
noni..ıne, Receb Pekere yıllık toplantı· lar sosyal doğumlu teşekküllerdi. Yal· 
da bulunanların saygılarını bildiren nız Alınanyanm mahdud kısımların· 
ve fahri reis B. C. Bayarın imzasını da ve Belçikanın flamanlarla mea.. 
ta§ıyan telgraflar çekilmesi hakkındl\ kun paı çaıunda mevcud "köylü koo-
B. Kurdoğlu tarafından yapılan tekliı peratif birlikleri,, iktısadi hedefli İ· 
kabul edilmiıtir. di. Memleketimizde de bö)le koope· 

Toplanh bitmeden önce umumi ka · ratiflerin kurulmasını i~tcıdim. Fa-
tip B. A. C. Topçubaıı hükümetin ya. kat tarihçeJerini tetkik edince bwıla-
pı kooperatiflerine maddi ve manevı rın hiç birinin memlckctiı izde atı 
yardım etmesi hakkında bir takriı tutacak mahiyette buhm:nndıklarını 
vermiş ve dileğinin takibi idare heye· gördüm. 
tine bırakılmııtır. Sonra Şimali Aıncrika teşkilatını 

B. Kurdoğlu toplantıda bulunan- tetl.ik ._,,. tnklb caiZ,im 2amnn RoşJal 
lnra bir kere daha teşekkür ettikten p. c o ı ·ıni b:r !mrf müı:;~ndesini bir 
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Komplo mazalllllan lleraet etti 
( Baıı J. inci Nyl""a) 

Mmİf n oaı.n. .-...na {Ok olup ol· 
...... s-kesl ...... edilclijini itiumı..i 
.w.fmdaki suallerine ne kadar .._ 
okluiulMI bilemi:recetini ve çskeal.-in 
- ıornediiini aöyleclijini anlattı. 

Soeradan Çerkea Etem •• Reficl 
oldutunu anladıtı bu iki aclamm 
keacliaiai çaiırarak HaJfaya ıöacl• 
recekleriai ve mühim bir İl içia tek· 
rar çaiıracaklaruu, hakikaten Ha:r· 
fada David isimli birinin yanma ıide· 
rek alb ay kaldıjlDI, bundan sonra 
Elemden aldığı bir mektup üzerine 
Ammaaa gelip orada yanmdakilerle 
beraber ve Etem de dahil olduğu bal 
de ıstaayon mudürü izzetin evine ıi· 
derek abdest alıp "berisine aldık· 
lan vazifeyi hU.ii auretle ifa ede
ceklerine ve fayed yakalaıurlaraa me 
bua Ali Saib iamini ortaya atmıyacak
lann,,a yemin ettikleriai aöyliyea 
Yahya, bundan aonra Etem tarafından 
•erilen bir mektW.a himilen Şamcla, 

çs1ı .. alaymcla ~-- --Yiai 
....__ Recela ka•tam ....... 
... Kaplama HalMİ,. 1000 5-1,. ............................. 
........ 300 fitelı .. ili.- ...... 
,,..dilW illw etti. 

a. paruun 1700 türk lirua kadar 
hltblian• •• Rec:.b Kaptamn buau 
...... balduJa M"mdaki eelimi. 

• Yah7a bu .....- 7a ltal7aalar-
4-a lmK•batl taralmdaa almdıtau 
•97& l.hak .... imliade bir çerkeı ta· 
nfmelaa söeclerlldlfini sanettitini 
-.,.-. 

Y ah)'a bunclaa aoara, Halepte Ka
rMet imsi-tle lıııirilillia 9'Dmabili De 
KiliM :ralun ve İlmİDİ habrlayusaadı· 
fi bir kö)'Ün civarma geldiklerini H 

oradan adam batma iki Suriye liruı 
•ermek auretile bir köylÜlaİİD k .. di-
1..uu haduclttan ıeçircliiüü, kencliai 
MYdili kızm huretiae clayenemadı· 

imdan tefleri olan Hamdid• iaiD •· 
larak Karamesara sittilini. orada lu
• a.••mecbjau" saı. arkadqla
rmdaa aynlırluıa, Kibnbetircle On. 
pia eYiade bulQfllUlk iz-. .Ozlet· 
tikl....i, oolana ldrUia ~tine at· 
~ ........ 1nmw..a~ ita· 
............ 15-ZO s1ID kalarak Küm 
belire gittiğini aö,.ledi.. 

KimMtin s.a.. Y ala,.a eYYel&, ko1 
tlelikanlılariyle katıd oyna)'an Arifi 

ainaıüt .. -·· ........... o .. , •• emae pden Y ah)'a ondan arkadafla· 
1'1111 aormUfo Y ÜJ'a W.. Use:riria Ua• 
tliaine: "Onlan kö,.de barmcbrama· 
tlmı. Onaaatla pati,_.... Ali 5aibia 
tiftliliae giderek talimat alacalıbk. 

Nerede kaldm 7" di:re çıkqbilDI aöy· 
lecli. Yah:ra lıımtd•a -.. O .. ,.a. ta· 
nfmdan karakol lnamandamna tulim 
edildiiiai eYVela karakol kamaaclam. 

UIUt muclaf auı deiil, en randnnanh, 
en ras:roeel çabpu•m bir vuatw di· 
~ aldddarmı ,... mahalli kooperatif· 
leri federal birlikler halinde biribir· 
lenne bağladıklarını gördüm. 

"On larse ecale" dedıkı.i bu aia
tem bunyemize, ihtiyaçlarımıza ve 
ltilbaua hrk•mısm preaaipleriae •· 
:ruyorau. Bu neYİ kooperatifler Ame
rıaa kalkmıf ve Yjikaetifuacle bir meb
de olmutlu. Amerikada bu koopera
tifler aantrallatbrımut •e purlqda
nlmııtır. Kendi hesabıma söylüyo
rum: Yeni aabt ve kredi kooperatif. 
leri kenunlarmı okuduium zaman bu 
kanunların ismet lnönü hildimetiain 
Amerikada bu büyük hareketi de p· 
çen milli ve muazzam birer abide ha· 
tinde insanın soauaü doldurclutunu 
sordW.. ' ... llküluaüa arqbnnala· 
rmı bu ıaukamett. inkitaf ettirmeli, 
teknik ve tatbikat itibariyle müllaa· 

1'adaruwzm bilsi ufkunu geniıletm~. 
liclir. l atbikı ve ilmi bir kooperatif 
eclebiycatma ihtiracmuz vardır. Neıir 
•aaıtaı&ız olan "Kannca,, butün me· 
k•ııııizaıayı teferruatlı ve mukayeaeh 
surette anlam dolsan ve ols- bir 
mecmua olabilir. Bu suretle memle· 
kette yetaftarmek ve h ... blarau ar
brma.t iıtediiiniz ve kooperatif bir 
Uldc.ri, batına geçecek vatandaflar 

- ~n maddi Ml'ID&J'ed• daha mi· 
IÜID, daha lüzumlu Ye kıymetli bir 
vaada elde edilmif ol•. 

Gelecek yıl toplanbamcla bu tekil
tle Ye H iatikemette vücuda getiril· 
lllt ....a.rinizia kümelerile kartılat
mayı temenni ederim.,, 

80Dl'a Aaderinde bölük kumandam 
tarafmclu iltinabmda tu7ik sirdi
jiinden berüer ıeçtiii adamlarm i
simlerini ..nHiiDl w makaadlarmm 
terk•~ ............ 
mak olcluitma IÖJ'ledifiaf laik&,. etti. 

Y .ıa,.adaa, Ali SaibiD ismini İfİtİD· 
ce orada bulunanlar hepimiz MJl'8t• 
elitlik •• lttuabalcla bulunan Dalai· 
li:re vekiline vasİ)'etİ anlatbk. Y ab· 
:ranm amumi YuiyetİDde dövülmiat ve 
taayik edilmit bir kim.-iD baliDi •• 
eterlerini görmedim. Kendisi bu yol 
da bir ıiki)'ette de bulunmadı. Söz· 
leri pmjmi idi.H 

Burada müclefu vekili 8. Huüd 
Şnket - bii;rik bir zaı.ta amiri .... 
memleketin çok clejerli ve muhaer.n 
iclarec:iai olan B. Deminl'ia suikud için 
hududa giren y ab:ruua, ncludu pdik· 
ten aoara kw vamQa ptıneaini nuıl 
tahü IMaldujıma ...... Cumariyet müd
cleiwnumiıi 8. Anken ela, Y ab)'&DID i. 
tiraflan karfıamda kendiainde ...... olan 
.... dahili,. yekiline ele bildirdiji laQre
tinia zeil olup olmachimm ayclmla ....... 

---. 
DemiNI f11 ~ v.-ı .. - o_,_ Arif ....... ,epgpe1e 

muncebe ~· Yahm ..... 
..... ıeldiiini ............ birİllcİ .. 
1• pderek ıöNim. 0-ririn aöi•1 ... 
iatildil mada17a11 vardı. KepdiM 

............. •ftll •rn•••- P"t ._ 
Ali Sai~i temclıjuu ve Kozanda franuz. 
.............................. ettikleriai. 
Ali s.iWa Uıfaıa ıitauıi beriae l'ulea 
...... ...,... ....... ı- .... ..... ..... ..,.;,le iatikW _ ......... . 

,... .07'edi. 
Ali Seibin yamada çahfmıı olaa Oae

Jir .......... Arifia, Ali Sailt .a.,lııiDde 
ki ai,........._~itillnce 
kanaatimde Wr fÜpM •1andL Ha,..etim 
bela bakidir. Bu huuata "9fka iull ...... 
cejim bir..,. ,oldur.,. 

Burada .Oa alaD miadafu v.awi Ha· 
- ~ ya1a7.... tabriri ~ 
.. QllU elnfuMWD ...... tailluk eclm 
ihdeaine ıon ct.hal UaeJir tanhndan 
muhtara ve oradan da karakol kuman 
4- talim •clihMM• Mllehiria Y ab 
,. .... aonlup .... ı .. •tım ye ...... 
kendisi dahiliye •ekiletİDİıı mumeNıilı 
ve memleketin en aalihiyetli bir idare 
tefi olcluju halde tahkikab bizzat idare 
etmediiini aordu. 

Cem o1ank 8. VelaW Uaeyiria bir 
yabula ohap olmecbi...._ aranmakta olan 
köyiiade Y abya:rı dabe fule 1&klıyama. 
yacajuu söyledi Ye dedi ki: 

" - Tahkikab, dirüt " ........ 
bir arkadat o&an Ankara _.niyet müdü · 
rü Wri idare ediyordu. itin içine bir 
........ isminin kan, .... iizeriae emni
yet umum müdüriindea ~ -.ai. 

Tahkikabn mercü miatefM'bk ...-. 
.. Wilcli. lcab eden ı.-1er hakkında 
talimat ftl"llMk üere t-Wriketa mmi:ret 
müdürü tarahaün cle..a eclildi.'' 

Reia, suçlulara bir •pc:elderi olup 
olmadairm ........- 8. Al Seiln 

" - B. V eblli viccleak •• çok taniıl 
bir iclan Amiridir. YalaJz Y ahJ'•FI 
bodruma atılmadan ...a dialemit ol· 
aa)'m lumati bö,.le o-..dı.,. 

Dedi. 

Demirelin taJıitliği saat on ilsiye 
kadar, iki eaat ........ tü. 

Bundan aonra vali 8. Taadoiaa 
dialendi. Kendiıi rahataaz oldqun. 
dan Yahyayı birçok defalar pama 
çağo1arak dialeditini ve müat ..... B. 
Demirelia yalnız Y ahyanm itiraflarm· 
da bulunup diierlerinde bal•aetlı
flnı aöyli)'erek dedi ki: 

'"-Yahya maddi, maneYİ Wt lııir 
teair altmda kalmamıı oı... itiba· 
ri:rle itiraflarında tam bir ...._t •• aa. 
mimiyet •ardır. Herhuasi bir İfk-· 
ceye ujracbldannı haber alaa)'dan bir 
zabıta &miri ufati,.le kanuni muame
leye teve..W ederdim. Bana aaalak• 
menia it.İmad etmuini rica ederim. 

Kaaaatim eoruluyor: T•hkilıabn 

muhtelif aafhalan vardır. Malak...._ 
'e iDtikal edea bu itte kanaat, ...ı.. 
kemeye tenttib eder. Bu buıuata bir 
.. ,. aö1lemi,.ecefim. Yabus ~ 
halwdar edecek bir malai,.et olmuay· 
dı, bu dava sübut bulmasdı ve iddia 
makamı tahrik edilmezdi. Bunu vui· 
feaini yapnuı Wr memur arfatiyle ve 
tikin bir kalple arzederi111.,, 

Suçlulara bir diy; ekleri olup ol· 
madıkları sorulmaaı. ve bu huaı. ta 8 

Tandojandan isahat almmuı bir aa· 
at ~ Ei ,.. olerak, ...Uyet 
mnam miidüril B. Şikri dinleadi. 

Saibat hadiaeaiae aW istitl&atm 
1131 MDeaİ bqlannda YUku buldu· 
t-u, •• Yahyanm ajutoata )'akala· 
narak S.ybandaki tahkik mwkezi va
Ntasi,.Je iti tetkik etmek iaterkea doat 
a devletia au.ikaatçılana aımn ıeçti
li Y97a ıeçeceti bekkmdaki haberle· 
ri dolayıaiyle Y ahramD Ankaraya 
ıelerek t.ahkikate ba ... nclıilDI aöyli· 
yen B. Şükrü dedi ki: 

.. _ Bir sün vazife b&flllda bulun
makte iken emniyet müdürü Sedri 
telefonu açarak bu talakikab J'&pamı 
,.acaimı aöylecli. Sebebiai eordma. 1-
fİD içine bir mebuı ismi karıımaaaun 
buna aebeb oldugunu anladığumzdan 
bir defa da Yahyayı Dahiliye müate 
pn, vali ve ben dinledik. Yabyay• 
keıadimizi tanıtbk ve dofru aöyl.ae· 
aiai tavaiye ettik. 

Yah:ra, Ali Saibia i-ini. ~ 
fel'l"elİ llİDde tekrarlMla. Ve karan· 
bk kalan ..... leler b•kkmda sordu. 
pau ...u .... keacliliaia Ç..U. E-
temden dört Rikutçara hududu ı• 
çinlikteD IODI'& MYdİp kJaı alıp Sel• 
nk qcla il Jnailis lirul ...., alaca· 

.. dclillİ ...... aldat- ~·.u. o 
llalde Yala7a MYdili kim K...... .... ... .... ,... .,. .......... 
llİçİll •ar •tmitti? 

YaJvamn kö1de »U Iİİll kal· 
..... .,Hg•M.fılera Ali S..iltdea tali· 
mat almak için olabilirdi. Çünkü kö,., 
çiftlile tok J'akmdı. 

Sonra Dedea 0..,.-. Yahr•J'I tea· 
lia •tmitti 1 Buau aacak ll•clWni a

P' Wr •••lirettea ıs.tanııııak itin 
,..... olaltilirdi. 

Acaba Ali Saib kaçaqd• siW llir 
hWİ8e ... ,.... mi lli7'e .. İma· 

·---~,·-··· ..... ._ Yala7aam .,...._AH Saib 
imıinin çılunaamm ~ sibi 
Wr aelteltle alllı:aclar olmadıfma ka
naat getirdik. 

Yahyanm ifadesini ve Ali Saib me· 
.. ıeaini lstnabulcla bal1111a11 Dalaili)'e 
vekiline blltlirdik. Ve .tedik ki: 

"- 16 aenedeaberi Atatirldia ı· 
zinde yürüyen ve ona baib ve milli 
müudelede hizmet ıören ve Atatür
lıdin •e cwnuriyetin en y(lkaek nimet. 

a-iM .... ahar obnut Ali Saib Piti 
bir f&hıi,.etin böyle menfur bir a..ı.. 
ketia be..-~ teh..m ellni
:roraak da ıene Ali Saib lehine bir 

hareket olmak üzere çiftlijinia anD· 

...... muvafık ı~ Yiikeek 
tenaibleriae iktiran ederM Marq -. 
takumcla aramalar 7apdırken bu çift· 
lilia ele arafbnbnua içia emirl.mi· 
zi rica ed.U.,. 

AWIPm ••tif, ..... t •• -'i 
sahada tahklmta dn-. etmembd pi• 

aa baldkab _,-.. ~ içia P· 
b.,.....m _...,......_ 

Hicliae h•kk• * Muı...... f'I· 
._,, Yap ..-.tleriaaia kartıamde ia· 
..... inan ..w .... halla Ye~ 
aidatı •ezifeyİ hikiJ'e ebDİftİr. Api •· 
menda y abra. .. Yete rataldık yapllllf, 
lmaızbk MIÇlll altında kalmq, Yateaİ Qo 

zifeai olu ..._.._ lracaat bir tipdi. 

ŞalMi Wr baaat izhar Memiyecıe• 
p.. Ancak w,le bir aaikaet meYCUt· 
t.. 

Awkat B. Hiımicl Şevk.et B. Ali S.. 
ilt la•kk-de l)ahillJ. yelrilW Ülhar 
ol1111a11 kaaaatİD makGa bir kanaat is· 
huma aik olan maddi ve maaeYi 
clelilleria i•• .... iatecti. 

a. Şükrü ce•ab •enli ı 

··- ..... delili .... bir 197 -· 
1•-a1'w,,, U- .udi tlelil, liWa ata· 
rak Atatiirkia kanlar ... malak•· 
me kanmaa çıkanım... İM türls mil
leti, bunu hit bir &aman yenni~ecek· 
tir. M....s tlelile ••lince: yalaya hiç 
bir kiti _.eDM)e ....... ip, Wi
tüa cilaaa poli•m ppta edeceji rah• 
...... fkalla Nk•••ıı Y• ... tartlar i
çİIMle olu itiraflarda lllalmunuttar. 

8. Şükrü bundan sonra itiraf ve 
rw:a arumd•ld tezadlan ve telkin· 
leri mitalleril• izah etti ve mahkim· 
lana itirazlarına cevap verdi. ltbn· 
ce hakknadaki iddialara .,.,. clecli 
ki: 

"- Bunlar tamamiyle yalandll' 
Böyle b'r eyi kabul etmek ve yapmalı 
benim açin cinayettir.,, 

lddiananıe 

Bundan eonra nıuddeiumumi aon 
.... _ ... dawt ..... Baha 

Anlı .. W.de .ı.... aodanna are· 
... bakarak .......... ~ ki: 

- lddianamenın zeylınc ı ne veaı 
ka takdllDI ile batlıyorwn. Yaını~ aaı • 
iddianamemde arzettıtım veçhıle bu 

veailcalar, suçun ıtlnedı&ıne daır deeıı. 
.uçun ihaar edilmit oldu&una dairdır 
Son ıunJerdc Ammandan ıelen bir karı 
poatalı yükeek beyetlnue takdim ue 
IOZC bqhyorum. Etemın kardetı olan 
muharrırın, kart poıtaldakı adresın 

nazaran· "Sabık osmanlı orduau ume 
rumdan, ve bırincı Büyuk Mıllet ..Mec· 
liaı azasından Saruhan mebuau Çerkea 
Retıd .. oldufu anlatılmaktadır. Hitab 
edilen yer, Riyaaetı cumur aarayıdıı 

Kartı aynen okuyorum: Yatadığımı~ 

bidıaatı vataniye benim ölü halimle se
nin dıri halinı bır kılmıştır . ., 

lknıcı kartp06tahn tarıhı 15 ıubat 
1936 dır. Ve gene Çerkes Reşitten &el· 
mektedlr. Bu kart tatanbulda Cümhu· 
riyet gazetesine yuılnnttır. Aynen o· 
kuyorum: .. Cenab Nadi. Son ewkut 
etnfmdUi müaretlrAnme weMbluı-

Dll ilmla ininde db töktil. Ve daha 
da çölkecek. Herhalde bak, hulNJaı bet'· 
taraf •uU bile, JlfAdıimw b&di .. tJ 
YatanlJe a,wed ka7betmıeı. Nafile 
yorul~a. ....._._...mi· 
.. iylrumu .. ,.. .. .ı.aJetiaia -· 
Di olmaaa bir çare IOfUlıma... 8'a iki 
karma menuu lıüaettiti ••arbei iyka· 
ziye" 4e ellmbdedi.r. 

Bazı paıpJanm okuyarak aynen çer· 
ka Retfclln elyulelyte olan ve 935 ta· 
riWni tılflyaD ..ıımn fotocn8elel ,ek· 
.. ~ tıüdim .. ,. ..... Buı 
,...._ d..._ Çlnkl IM:•ılnl oku· 
..,. ....... Midi ufatiyle oltıa dahi 
ne benim ....Utim ne de Uin dtnleme
te tahammlQlnla ....Ud dellldh'· çan. 
kil blı.zat TUrldyenln kendiai oldutu, a. 
ul lddilına!NGlde arıetdiim Atatürke, 
fdlerc kartı o kadar yakuı .pacuı a· 
çılmadık klf•&ate llaJııaredede doludur. 
Bu ,tibek ld1nUdcn. li.le ld1fllr diDletme
le benim phal ahWam mani olc!uiü' si 
bi temsil ettilim çok yilklek mabmm 
tcrefi de manidir.• 

Müddeiumumi Baha Ankan çerk z 
Retidia _..,...... ben perpJar oku· 
4u. Ve bu puplnn tUliUıedni yaptı. 

Ve eaaa ldditnemesini mebkemede Hl'· 

dettigı &ünden IOnr& ı•n bidiaeler 
&eçerek muıtantik Hikmetin ~eme 
huzurundaki ifadelerine temu etti 
bu ifadelerin bilbaua dört noktası be
rinde durdu. Ve dedi ki: 

·• Bir adliyeci olarak bicab ederek 
ıöylilyorum. Bir iatintak bikiminin ai· 
ımdan çılmtaımı hayretle karflladıiım 
lga löıleri birer birer tahlile tlbi tutmak 
Jbımdır. Hikmet ifadelerinde mlbe • 
yenet oldup lçla ifadeleria tuyik ile 
almdıtma bal imlf. Nitekim Allm'ln 
kulalından kana beıu:er bl.r teY geli • 
yormuf. Fakat bwum dayaktan milte • 
hwıl olup ohadıtmı bilmumit Mu· 
nan phid değildir Jd lfadetlnde mlbe
alyet aranasn. Maznun inlrtr ile ife hat
lar. Hepimif aclllyeclyis. Blllrb. lim' • 
dlJe kadar ratpldilimb ftka1arda 
~ -.nUft var4ır ld Yebletea IJau et-
mlf olama. lnlır.tr o. ite betllJ8D ---
nun yav8' Yaft! kendlelae g8eterllen 

ddlller kal'flllllda dili ~ bqlar. 

Yüya. zabıta ifadeainde de 11rdüğ8 • 
nU.z veçhile her ifadeaine 'aize bu ifin 
daha doirU1unu ıayliyeylm mU,, diye 
aö.e betlam19tır. Mazauoun ifadainde
Jd mtibayenet. ifadeainin cebir mab • 
1Ultl oldutunu delil. bilikiı munun ifa 
deai oldutunu g&terir. 

ifadelerin cebir mabauMi olduiunu 
gören iıtintak bikiminin yapacaiı bir 
tek it vardı. Bu cebri meydana pbr • 
mak. Buadan kendlaini ldm mcnetmlf • 
tir? Alim'ia kulatmdan kana bemer 

bir ,ey geldipni ıöraı ve dayaktan o • 
lup olmadıtını bilmiyen m89tantik. 
Alim'e dayak yeyip yemediiini niçiD 
10rmamıttır? Ve kanuni bakkmı kulla
narak hakka vttaul bulmaya çalıflll& -
IDlfClır : glrillflyor ki bu her bir 
noktada mU.taııtik. eter kanaati hU%U· 

runuzda IÖJledili tekilde lae ;vuif ni· 
nl ife etmemit demektir. 

Bir nokta dab: Muatantik maznu
nu dinlerken koridorda K<1miıer O" 
muır görmilf. istintak tahldbtmm her 
tUrlU temden azade olduğunu bilmesi 
lbnngelen miiatantik bu hU1uata me • 
muriyetimiri haberdar etmemif midir? 
Tahkikatın bakimi kendisi idi. B6yle 
bir talebte bulunamaz mıydı? Şu halde 
ıene \08nfeaine göz yummu' demektir. 

Uç~ cu nokta Anf ile U~iriıı 
m c elen eanaamda Arif agabeyı • 
ıı ın yuzune bakamam'f olmuı keyfi· 
yetı. Bunu tabii clrOrlm, Suçlu bır 

kardefin ıuçlu bir brdCfl haldm buzu· 
runda olan itinfatmı bafka bir auretle 
tevile imkan gor--mmıekteyim. Arif 
suçludur. Uzeyir keza Bınaenaleyh 

Arif'in Ozeyir'e kar,ı aerbest bir hal • 
de aoz aôyle&nHı imkan mevcud olur 
mu, Farzedelim in Arif yalan aöz aöy· 
lemedifi için Uzeyir'in yüzüne baka • 
mamı,. Müatantik de bunu bluetmif • 
tır. Şu halde ne ıçın h r ıki ifadeyi ta· 
mık ederek hakıkati b lmamı,tır? 

M atantık Hikm t'ın ıfadeaindeki 

dorduncu noktaya geçıyorum: Diyor 
ki: Mumaait hldıselerde menı muha • 

keme kararı vermekte terrddud ,.tmez· 
dım Ancak davanın Ataturk'e suikaıt 
davaaı oldugu için bındebı hataya d 
mu, olmam ihtımalinı gozönunde tuta· 
raJı; ifi huzurunuza sevk ttim. Atatur -
ke suikaat davaları içın haleu ayrı ır 

uıulu cezaiyemiz yoktur. eza kanunu • 
nun ,umdlü dahilinde bulunan b:.ıt n 
suçlar için usulü rezaiyemiz tektır 

G6rö18yor ld, .. hid 11tatiyle dinle
MD HiJanet'in beyanatı. hangi nokta • 
dan tutuluaa tutulaua bir mana ifade 
etmiyeıı bir beyanattan ibarettir. Eaa -
ıen bu ifade, ,ıeçen celıede huzurunuz· 
da dinlenirken, benimle beraber herkes· 
te iti huzunpıu.ıa ıevkeden bir biki · 
min ifadesi dcpl, belki o celsede bulun
mıyan AYUbt Hamid Şevket'in yerini 
tu9nuf muaun müdantnin aeai tesir•· 
ni yapmı,ıı .• 

Mllddei umumi. Sulh hikimi Fethi
nin mahkeme buzurundaki beyanatın -
dakl e1Ular1 da tahlil ederek. Fethi" • 
nin karakolda ifade alması, kiıvesiz 

bulunması meaelealnln de mevzuu baha 
olamryacatmı, çUnkii bunun duruşma 

olmadzlmı buırlık tahklkatma devam 
edilecek bir ihtiyati tedbir bulunduğu· 
m söylemif ve bu sabah dinlenen .. • 
lııldlerln mUabet beyanatlan üzerinde 
durarak demlftir ld: 

••- K•••tleri. ihtaaüan, maznun· 
lann itirafları Juı1U8anclald duyprı
m ve aoııra rileular• ebeblcrini o 1 

dar el anlatnuflardır ki bu ifad le· 
ri tahlile tlbi tutmak ifadelerin gu el· 
hlr't rini kaybetmek demek olur. Yah -
yanın itirafa ba,tayıfı hususundaki ifa· 
deler, yülmelr nazarlarm1.11 çeker. Bir 
adamın itirafatınm 981ftimlyed için bun 
dan daha b'Jytlk blrban aranılabdi 
diye 10rarmı. Çif tliiinde 200 amele ça
ıı,tıran Ali Saib'le meml ketinin en 
zengini olan ldriı'in vekiletlerini be • 
dava olarak kabul ettilıni bizzat kendi· 
ıi ıöyliyen maznun avukatı bu delille
rimbe. bu pbicllerimtze ne diyecek? 

Maddi ve manevi bütün delUleri 
me•cud bulunan bu davalara. ıen~ de -
lllılzlilrten babaetmek çok acı bir tcY 
olur. Ne istiyorlar? Şahid, vesika, mad
di eleman bepsmi verdik Delilden 

-ır..dtar1, Allah g8etenneain, Allah 
tllrkiln alnına yazdıysa bozsun. Bu· 
)'ilk Atatiirk'e isabet edecelıl biı kur • 
fUDUD mahkemeye ıetirilmeai midir? 
Buau mu iatiyorlar? Bunu 3iııt lbvle 
dütünmediğimiz gibi ıizin de bayi~ dü· 
,unr.ıi1ecetlnl 

8az8mU btdrirken ıene arzediyo • 
rum. DaYUDU modern bir rejim dava -
ııdır. Keaumhrm avukatı bu aözümu 
ıtllünç bulmaft\ı. Bupn tekrar ediyo
rum. Rvet. rejimin modemi olur. Ve bu 
modern rejim davası el ile tutulur. go 
le glSrlllDr bir 'ekilde iıbat ed:lmi,tir. 

Mevhum bir takım adamları suikast
ç diye .,. kem etmek hakikt ıuikast • 
~dan fiillerim i,temek için te,vik et -
mek demektir. Fakat hakikt failleri be· 
raat ettirmek. Türkiye'ye giren ıuikaat 
çıları mükifatlaııdnanak deuıe' ol r 
Bunlar. fU pdUğUnüz kimseler haki i 
faillerdir. Bunlar 'ıaklunda v,.rece gi 
nia beraet kararı. bütUn Tilrkiv rt • 
rmnlarma, Ttirkiye Cumu. Rf'i ın , 

ilrkiye Şeflerine kar•• varılacak her 
hangi bir ııikut mil a'1m. Ç!tnkil 1 r 
kiye'de rejim; muhafaza edecek, koru
yacak mehlremeler yoktur hininl 
ektir. Bu &\. mah cf' i eri· 

ni, aym amanda kendi huablarma ola· 
rak ela iatiyorum. Çiınkü bu adamlar, 
bu baldld failler beraet ettıkleri takdır· 
de, maanuniyetlerinin kara lekesi, 6 • 
mUrlerınln ı nuna kadar kendilerini 
takib edecek, peflerinden ayrdmıya • 
caktır. 

Sözlerimiz bundan i rettır. Ka • 
rmızı bekliyorum. 

Avukat Hamid Şevket, middeiu.. 
muminin iddianamesindeki delillwıa 
kaa-tbalat olmadıfuu, ortada mad· 
eli bir delil .ı.lunmadıinu ve memı .. 
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Halkcvinde spor çalı~ınaları TUR 14' U HABERLER 

Halk.evi Spor Şubesi, bu yıl çalış
ına programını genişletmiştir. Kadın, 

erkek; genç, ihtiyar ve çocuklar için 
açılan beden hareketleri ve eskrim 
çahşmalaıma her gün birçok Anka
rahlar devam etmektedirler. Bilhassa 

- memur ve diğer iş sahibleri için açı~ 

kette Atatürk kanunlarının hükümle
rinin yaşadJtını aöyliyerek dedi ki: 
"Adaletin bağrı aizin ellerinizle de· 

tilmiyecektir.,. • 
Diğer maznuniarın da maawn ol

duldarı bakkmdaki müdafaalarından 
aonra heyeti hakime muhakemenin 
hitam bulduğunu tefhim etti ve mü
zakereye çekildi. 

Altı buçuk aaat kadar aüren bir 
müzakereden sonra H&t 22,20 de 
heyeti hakime aalona döndü.. Reia B. 
Oaman Talat Jltekin maznunlara tun· 
lan söyledi: 

"-Efkarı umumiyey.i hakh olarak 

ve tiddetle alakadar eden bu tarihi 

da•a hakkında mahkeme kararını 

vermiftir, 100-150 sayfa tutacak o

ltuı kararm esbabı mucibesi bilihare 

iıaz1rlanacaktır. 

Mahkeme bu davanın daha fula ge
cikmesini muvafık bulmadığından bir 
kaç saat içinde hazırlanınıt olan kıaa ka· 
rar timdi okunacaktır." 

Okunan karara göre, ikrar delail 

lan kurs çok rağbet kazanmaktadır. 

Resmimiz, Halkevinde akşam id
manları yapan, memur ve işçilerden 
bir grupu göstermektedir. Yaşı iler -
lemiş bu yurddaşlarm spor ve beden 
terbiyesine olan aBkalan rpk dikka
te şayandır. 

maddiye ile tevsik edilmedikçe bir kanaat 
tevlid edemiyeceğinden ve suçlu1 'le . 

rarları da maddi delillerle tevsik edile. 

mediğinden ve esasen suçlular zaruri 

ahval tahtında itiraf ettiklenni söyledik

leri ve bunun aksinin de sabit olmadığı 

ve bundan batka manbki se)"İr de suç· 

luların itiraflarının doğru olmadığını 

gösterdiği cihetle ifadeler arasındaki 

mübayenet mahkemenin kanaatini te· 
nün ve kanaati vicdaniye tehauül ettİr· 
memit olduğundan b .. ·· • suçluların "' 
raatlerine karar verilmi,tir. 

Avusturya dış bakanı 

8. Suviçle görüşecek 

Viyana, 17 (A.A.) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

B. Berger Valdenegg'in Flo
ranaa'ya yaptığı yolculuk huausı 

mahiyette olmakla beraber, B. Su
viç'Je bir görüpne yapılması ihti
malinden bahsedilmektedir. 

İspanyol seçimlerinde 
Sol partileri 1.-cı;:-tmrtıışlar 
Madrid, 17 (A.A.) -- Seçimin 

bu sabah alınan neticeleri seçim
lerin sol cenahın muvaf fakiyeti ile 
neticeJendiğini gösterecek mahi
yettedir. Sol cenahların parlamen
toya iki yüz kadar saylav göndere
cekleri sanılmaktadır. Öyle ki, 
sağ ve merkez, parlamentoda an
cak klicük bir ekseriyete sahip 
olacakl~rdrr. 

Madnd'de dün gece sol cenah 
mensupları zaferlerini kutlamak 
için tezahürlerde bulunmak iste
mişlerse de polis bunun önüne geç
miştir. 

Madrid, 17 (A.A.) - Başba
kanın radyoda bildirdiğine göre, 
Katalonyada sol cenahın elde et
tiği ezici ekseriyet üzerine sağ ce
nahtan olan vali istifa etmiştir. 
Yerine sol cenaha nıensub bir va
linin bugün tayini ihtimali vardır. 

D,-INIU..4RK..J.' DA KORKUNÇ 
FIRTIN AL4.R 

Kopenhag, 1 7 ( A.A.) - Bütün 
Danimarka' da 24 aaattenberi hüküm 
süren müthiş kar fırtınası, birçok yer
lerde münakalatı güçleştirmiştir. Ze
iand ve F alster adalan arasmd adeniz 
münakalib da kesilmiştir. lşleyebi -
len trenler, gidecekleri yere büyük 
gecikmelerle varabilmektedirler. 

IRAND-' DA HAVALAR 
BOZDll 

Tahran, 17 (A.A.) - Bütün 
lran'da hüküm ıüren bahar havası, 
yerini birdenbire rüzgar ve fırtınaya 
bırakmıştır. 

Tahran'da, 14 ıubat gea-...si şid -
detli bir dolu olınuı ve bunu hala da 
devam eden şiddetli bir soğuk takib 
etmiştir. 

Golpeyegan, Hamadan, Assada· 
bad'a kar yağmıştır. 

Fırtma, Tahran'da bazı telefon 
tellerini kırmıştır. Y ddırım, milli ban
ka bürolarından birinde yangın çık
masına aebeb olmu§Sa da yangın ça
buk söndürülmüştür. 

www-
Bir itaıyan gazeu:::>ı 

diyor ki: 
"Hiç bir kurum ı'tılilf.etler ct•mt~ 

.wti lwdar mıumf fakiyetsizliğe 
uµ· ,·flm.cımı~tır.,, 

Milano. l I (A.A.) - "Gazetta Del 
Popolo'' yazdığı bir makalede hiç bir 
arsıulusal kurumun milletler cemiyeti 
kadar ağır bir muvaffakiyetaizliğe uğra
mamlş olduğunu kaydederek diyor ki: 

"Bu milletler cemiyeti mandalano 
çignenmesini tasvib ettiğini ve geçen 
lerde İngiliz hükümeti sulh andlaşmaııiyle 
topladığı ganimetlerden bir kısmını fe
daya meyilli bulunmadığını bildirdi. Ki
birli bir eda ile verilen bu cevab her teY· 
den önce Almanya'ya karşı idi, o Alman· 
ya ki1 eski sömürgelrinin geri verilmesi· 
ni yalruz ekonomik bakımdan değil, fa. 
kat ayni zamanda hukuki ve ahlaki ba 
kımdan da istemektedir. ln.giltere ise bu 
isteğe karşı şimdiye kadar ancak knı
vazörler, toplar ve tayyareler çıkardı. 
Milletler cemiyeti artık tamir kabul et
mez bir muvaffa.kiyetsizliğe uğramıştır. 
Bugün girişilen büyük ailahlanmalardan 
sonra hiç bir oyun milletler cemiyetinin 
aıyasasıru gizliyemez. Bu sıyase büyıik 
Britanyanın emperyalist sıya.asından 

başka bir ıey değildir.' ' 

MALTA J1 ALiSi DECIŞIYOR. 

Malta, 17 (A.A.) - Şimdiki va· 
li Kampbell'in hastalığı: "sebebiyle 
Malta'ya yeni bir vali tayin oluna • 
caktır. Bu makam için General Bon
ham Karter'in ismi geçmektedir. 

INGILlZ MiLLi MVDAF AA 
PROGR.4MININ T ATBIKINE 

DOCRU 
Londra, 17 (A.A.) - Hiikümet. a• 

vam kamara11nda müdafaa hakk•n-'ıl . 

palan göriitmelerdea sonra memleketin 
muhteıif yerlerinde yeni silah fabrika1a
n açılmaamı ehemiyetle düıünmektedir. 

Vulviç tersaneainin bazı kısımlan

mn başka yerlere gönderilmesi ihtimali 

vardır. Kezelt bükümetin, bu mesele hak

kında bir kaç hafta içinde bir beyanname 
çıkaracağı sanılıyor. 

Hauptmann 
A vukatı.yla dört saat komqtu 

Trenton, 17 (A.A.) - "Yeni
Jersey., 

Avukat Laöbovitz, Hauptman· 
la dört saat görüşmüştür. Avukat 
mahkô.mun hücresinden ayrılırken 
demittir ki: 

"-Vaziyette terakki var Şim· 
di doğru valiyi görmeye gidiyo-
rum.,, 

Bir çin generah 
Sovyet - JUançuko hiidi:-:elerini 

kaygu verici bulmuyor 

Pekin, 17 (A.A.) - General Dei
rhara, gazetecilere beyanatında, japon 
lamı maksadı şimaldeki bet çin vila
yetini bir blok halinde birleştirmek ol
duğunu bu sebeble, şimali Çindeki gaı 

nizonun kuvvetlendirileceğini söyle -
miş ve Mongol - Mançuko smır hadi
seleri hakkında da durumu kaygu ve
rici bulmadığım, zira sovyetlerin Man· 
çuriyi işgal niyetinde olmadıkları zan
nında bulunduğunu bildirmiştir. 

V ladivo.'ftok' da ki japonlar 
kovulmamlf 

Moskova, 17 (A.A.) - Tas ajansı
nın aldığ'ı haberlere göre, Vladıvua

tokdaki bütün japonlarm kovu il.• •t· 

ğuna dair japon kaynaklarından ~·· 
kan haberler hakikata uygun değiL 
dir. 

Japon tayyareleri geri ı·t.•riltli 

Moakova, 17 (A.A.) - 9 ikinci 
kanunda Sovyet amırmda uçan japon 
tayyareai ile içindeki iki tayyareci bu 
aym 13 ünde Grodivoko istasyonun· 
da japonlara geri verilmiştir. 

·SOVYETLERlN BiR TEKZIRI 
Moskova, 17 (A.A.) - Tu a • 

jansı, Sovyet Rusya ile Siniden ara
sında aiyui, ukeri ve ekonomik bir 
pakt imzalanı:nq bulunduğuna dair 
japon ajanslan tarafından yeniden 
işaa edilen haberleri kati surette ya • 
lanlamağa izinlidir. 

=========================·=================================::;::::::===============:=:================== 
Ankara sehri , 

leme Su k.omisvonundan: 
1 ~ 

l - Ankara şehri dahilinde bir kısım su borusu döşemesi işi ve 
döşenecek su borularile sair malzemenin tedariki kapalı zarf usulıle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin keşif bedeli 9i206 lira 72 kuruştur. 
3 - İstekliler bu işe aid fenni ve münakasa şartnamelerıni, pro· 

1elcrini, mukavele projesini, boru tedarikine aid listeleri ve sair ev. 
rakı 5 lira mukabilinde Ankaradan içme su komi~yonu muhas be 
sinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 9.3.1936 tarihine rastlayan pazartesı 
günu saat on beşte Ankarada Anafartalar caddesindeki Vehbi Koç 
apartımamnın 3 ı.incü katında İçme su komisyonu daıresınde yapı 
lacaktır. -

'> - Teklıf mektupları ihale tarıhı olan 9 3 1936 pazarte i guni.ı 
sa t on dorde kadar Ankarada İçme su komisvonuna makbuz mu. 
ka 'linde verilmiş bulunac tır. 

6 İsteklilerin i 'u ek ıltm ye ı tırak edebılm si ıçın (6111) 
lıra muvakkat temı:11tla eksıltme artnamesınde yazıldı ı veçhıle 
bu gıbı i leri y ptıkların klı tennı ehliyet numune· 
er t ' · ı ) ı 235 

T ,. ~ ·ı B· {at lğıı daıı : 
24 Sı Jt 936 da elcsiltmesi yapılacağı ilan edilen 11249 adet 

nor.nal traver ı rt rnmesınde yapılacak tadilat dolayısiyle ek· 
c;· ioı n tehir edıldigi ılan olunur. (374) 1-616 

h.tııu J.uuuc:t..ı.acı v t!Kcut!U ~auu 8.illla 

Komisyonu ilanları 
ı - Hepsine biçilen ederi on dokuz bin kırk lira olan l<tlJ tane 

yemek masası ile 280 tane yemek sırası. 
2 -.Biçılen ederi on dokuz bin beş yüz dört lira olan 368 tane 

Ukur gardiropu. 
3 - Hepsıne biçilen ederi altı bin dokuz yüz doksan lira olan 

20 tane teneffüsane masası ıle 125 tane tcneffüsane sırası ayrı ayrı 
şartnameler içinde olmak ve 24 mayis 936 tarihıne kadar teslim edil· 
mek şartiyle kapalı zarfla yaptırılacaktır. 

4 - Birincinin ilk ınanç parası 1428, ikincinin ilk inan~ parası 
1463 ve üçüncünün ilk inanç parası 525 lradır. 

5 - Sarnameler parası kar~ılığında komisyndan verilir. 
6 - İhalesi 20 şubat 936 perşembe günü saat 15 tedir. 
7 - Hepsine bırden yap lacak teklıfler kabul olunacağı gib ayn, 

ayn tekl"fler de kabul edilec ktir. 
8 - Eksiltmelere g rece d r'n kanuni ilk ınançl n ile bel elerL 

ve teklif m ktunl rın ih le bir aat eve! M. M. V. 
satın alma komis 1- 20 

Ba~ - Diş - Romatizma - Cri pe karşı enısal"izclir. 
:\1a\i etiketli kutudaki HA SKALI\l~N' i isteyiuiz. 

Hava (\.urumu 

Bli"YlTK PlY ~~ N GOSU 
Şimdiye kada' binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci keşide 11 Mart 936 dadır. 

llüviilt ikramiye 3 
,i ~adır 

Aynca· 15.000 12 000 ı O 000 liralık 
ikramiyelerle 20.0 'O liralık bir 

mük"fat varchr. 

o 11 ıu ıı-. 

• 



Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

ı _Askeri konakta yaptırılacak <:>lan elektrik ~esisatı 10 ?1art 936 
1arihine müsadif salt günü saat on bırde açık eksıltme urctıyle yap· 
nnlacaktır. .. •. _ .. 

2 - Şartname ve kes.fi komisyonumuzda her gun gorülur. 
3 - Keşfi 164 lira is kuruş olup teminatı muvakkatesi 12 lira 

3.!i kuruştur. . . . 
4 - Açık eksiltm~ iştirak edcceklerın ehlı.y~ı__~me ve tcmınatı 1?u

kkate makbuzları ıle Ankara levazım amırlıgı satın alma komıs-
yonuna glmeleri. (377) 1-619 

İLAN 
Kıtaat ihtiyacı için 300000 kilo ikinci nevi fahri~~ u?u.na. 15 .. ~.936 

r.llJDartesi günü talih olmadığından kapalı zarf usuli ıle ıki?c.ı muna
kasası9.3.936 pazartesi günü saat ona ıızatılnuştır. 11k tennnau 2925 
liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin muayyen gün ve saatten bir saat evel kanunun 
32, 33, 34. üncü maddeleri mucibince zarflarını vermiş olması lazım
d;r. Münakasa Erzurum kor satın alma komisyonunda yapılacaktır 

(388) 1-628 

İLAN 
ı - Kırıkkale askeri san'at mektepleri elektrik tesisatı bir ay 

:mfında pazarlık ile yaptırılacaktır. 
2 - İlk pazarlık 29 şubat 936 tarihine müsadif cumartesi günü 

at onda yapılacaktu. 
3 - Şartnamesi ve keşfi pazarlığın yapı!ac'ağı Ankara levazım 

amırliği satın alma komisyonunda her gün görülür. . 
4 - Tesisatın keşfi 1997 lira 52 kuruş olup teminatı muvakkatesı 

J .e:g lira 88 kuruştur. 
5 - Pazarlığa iştirak edeceklerin ehliyetname ve teminatı mu

vt!kkate makbuzları ile komisvonumuza gelmeleri. (387) 1-620 

\ 7, kıflar U111um lüdiirlü~hJ(1eıı: 
Lira Kr. 

Muhammen kıymeti 718 
Muvakkat teminat 54 
Bozkurt mahallesinde kabrMitan sokağında 259 metre murabl)a 

c;ısa evelce isteklisine 821 lira bedel ile ihale edildiği halde bede
lini vermediğinden ihale feShedilerek yeniden on beş gün müddet
le açılt artırmaya çıkanlmıştır lsetklilerin ihale günü olan 21-2-
936 cuma günü saat on beşe kadar yukarda yazılı temin~t paralariy· 
le beraber ikinci Vakıf apartımanda Evkaf Varidat l\.üdürlüğüne 
gelmeleri. (305) t-502 

arat·ahc~1 Hara ,ı i\lüdürJüğündeıı: 
1-Mart-936 tarıhinden sağımın sonuna kadar istihsal olunacak 

h<ırc.. yayla ve ova koyun sütleri 25 şubat 936 sah günü saat on beşte 
Bursa baytar müdürlüğünde alen~ arttırma usulu ile atılacaktır. 
Beher litresine (yedi) kuruş muhammen kıymet takdir edilmiştir. 
1 teklilerin beş yüz lira muvakkat teminatlariyle bir1ikte artırma 
gimiı Bursa baytar müdürHiğünde teşel:kül edecek satış komisyo-
nuna müracaatları ilan olunur. 264 1-428 

Devlet üemiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü satmalma 1~nmisyonu ilanları 

İLAN 
Beherinin muhammen beldi 162 kuruş 31 santim olan 140.000 

ıcınt: kayın travers 9/ Mart/1936 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
2m-f usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 12606,70 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
l4 e ltadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnamekr beheri 1135 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydar-
~ş veznelerinde satılmaktadır. (365) 1-615 

A.ııkara :8eledıye ~eısliğı llan!arı 
lLAN 

1 - Yenişehirde 1164 üncü adanın 3 sayılı parselinde Tekirdağı 
L<ıylavı Faik Öztürke ıaid arsa ile şuyulandınlan belediye malı (20 l) 
M:.ı yer açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (J005) liradır. 
3 - Muvakkat teminatt (75.38) liradır. 
4 - Şartname ve haritasını görmek isteyenler her gün muhasebe. 

1 t gelebilirler. 
5 - İhale 9.3.936 pazartesi günü saat on ueşde muhasebede yapı-

lc.cakur. (387) 1---027 

İLAN 
l - Yeni.şehirde 1056 met 

adanın 5 sayılı pars:linde add 
f zlası ( 1 O) M 2 l>.!•ediye malı yer 
açık artırma ile satınktır. 

2 - Muhammen bedeli ( 40) 
ıradır. 

3 - Muvakkat teminatı (3) 
liradır. 

4 - Şartname ve haritasını 
görmek isteyenler her gün muha · 
seb~ye gelebilirler. 

5 - İhale 28.2.936 cumagünü 
saat onbeşte artırma ve eksiltme 
komiııvonunda yapılacaktır. 

(337) 1~552 

i'lilli i\lüdaf aa Ve kale ti 
Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli yüzbin beşyüz lira olan üçyüz Ton 
ntnzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 9 - Mart -
C.36 pazartsi günü ~aat on üç buçukta Ankarada Milli Müdafaa Ve· 

dleti binasında yapılacaktır. 
l - 503 kuruş mukabilinde şartnamesini almak istiyenlerin her 

~n. Münakasasma gireceklerin de 9 - Mart - 936 günü saat 13,5 de 
(62i5) liralık teminat mektupları ve 2490 numaralı kanunun ahka· 
mı ciahilinde vesikalarile komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 9 - Mart - 936 günü saat 13 e kadar Komisyona ve-
rılmiş bulunacaktır. (363) 1-614 

nkaı'a. P.T.T, 
Başnıüclürlüğünden : 

~nkara - Kayseri Telefon devresi yolunun inşasına muktazi 
1228 tclg direği 11-2-936 gününden itibaren Kızılca Hamamda açık 
t k ıltmeye çıkarılmıştır. Bir direğin muhammen bedeli 4 liradır. 
Muvakkat teminat 368 lira 40 kurustur. 

Buna ait şartname Basmüdürfüğümüz yazı işleri Brosunda ve 
J~ Hamam P . T. T. merkezinde her gün görülebilir. 

isteklilerin 26-2-936 çar~amba günü saat 15 de K . Hamamda 
m • .. •·kil komisyona müracaatlaT'ı. (364) 1-576 

ULU~ 

11936 ilkbahar tEiPZiG Panay r 1 
1 Martta ba hyor 

Alman ~imendiferlcri iicrct - I' 
leriııde yüzde 60 tenzilat 

Her nevi taf .silat icin: GalatT Ahen 
Münib ha.nmda nriıhendis H. Zecksrte 

Posto kutusu 1076 veyahud IHPZlGER M ~T · 
Leipzig Allemagne idaresine müracaat. 

Aııliara \ 7 al iliğinden : 
Eski yangın yerinde Çakırlar mahallesinde Hususi ıdare) e aid 

hanenin ta:niratı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 641 
liradır. 

İhale 20-2-936 perşembe günü saat 15 te vılayet daimi enciime 
ninde yapılacaktır. 

İhaleye girmek için 48 lira 10 kuruşluk muvakkat teminat ı·e· 
rilmesi sarttır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin Hususi muhasebe Direktörlü 
ğünde görebilecekleri ilan olunur. (257) 1--457 

Janflarma f ;~n~ I Konı u tanlıfrı n· 
kara Satınalnıa l\..omisyon undan: ., 

1 - Eldeki vasıflarına uygun ( 1500) kilo Eğer sabunu eksilt· 
meye konulmuştur. Eksiltmesi 29-Z-936 cumartesi gümi saat (10) 
da Ankarada Jandarma Genel Komutanlığı kurağında satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. • 

2 - ( 1500) kilosuna (750) Hr.ı. değer bici len sabun artnamcsi 
parasız olarak komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltme pazarlığım: girmek istiyenlerin (56) lira (25) ku· 
ruşluk teminat mektubu ile gün ve •matında komisyona ha vurma-
ları. (321) 1-557 

inhisarlar unıun1 IJ 

ı - İzmirde Çamaltı tuzlasında yapılacak 34797 lira 66 kuru!': 
keşif bedelli 6 tane ev, bir mektep ve bir re\•ir binaları topluca ka· 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konmustur. 

2 - Eksiltme 21 ubat 936 cuma günü :>aat 11 de Kabata t İn
hisarlar binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ı609 lira 82 kuruştur. 

4 - İstekliler ihaleden en az beş gün eı·vel İnhisarlar inşaat 
şubesine gelerek diplomalı mimar ve Mühenrtis olduklarını ve ev· 
velce en az. 20.000 liralık bina isi vaptıklarını mukavele ve kabul 
raporu suretleriyle ispat ettikten ve Fenni ehliyet \'esikası aldık
tan sonra 173 kuruş mukabiJ;nde eksiltme evrakrnı istiyebilirler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarflar iha:e günü saat tam 10 na 
kadar komisyon Reisliğin,. makbuz muk::?bilinrle verilmi olmalı-
dır. (572) 1-438 

I lilli 
Deniz merkez satrnalma komisyonundan 

1 - Tahmin edilen bedeli 90.000 lira olan 5000 Ton Veleş Kar
dif kömürünün kapalı zarfla münakasasr 2 - Mart - 936 pazartesi 
günü saat 14 te Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

2 - 450 kuruş mukabilinde verilen .şartnamesini almak istiyen
lerin her gün, münakasaya i~tirak edeceklerin de yevmi mezk6rde 
5750 Iirahk teminat mektupları ve Z490 numaralı kanuna göre bel
ge !erile komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 2 . Mart - 936 günü azami saat 13 e kadar komis-
yona ~erilmiş bulunacaktır. (325) l-559 ------
EJ,EKTRİK TR8tSATI 
To--\1a B~Jediye~inden: 

J 

1 - Tosya kasabasının Elektrik tesisa'tl Nafıa Vekaletince mu
saddak proje ve şartnamesi mucibince kapalı zarf ile yeniden ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu tesisat 3 kısma ayrılmıştır. 
Birinci kısım: Kanal. su mehaz tertibatı, su köşku, cebri boru 

mesnetleri, alt kanal tes\•iyesi, santral binası, 
makina temelleri, ve muhavvi1e merkezi binası 
ve bunların tefenüatımn tesis ve inşası. 

İkinci kısım: 108 beygir kuvvetinde franliis türbin, cebri bo
ru ve bunların bilcümle tcferrüat ve montajL 

Üçüncü kısım: Santral binasına ve muhavvile merkezine ait teç
hizat ile havai hat ve yer altı kablosu, yalnız a
ğaç direkler hariç oltnz.k üzere şebeke ve bun
ların bütün teferrüatile montajları. 

3 - Bunlardan birinci kısmın keşif bedeli (5827,5) ikinci kıs
mın (7300) üçüncü kısmın (27446) liradır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: A - Eksiltme şartnameleri, 
B - Mukavele projeleri, C - Fenni şartnameler, D - Proje ve 
planlar, E - Keşifnameler ve teferrüatı. 

5 - İstekliler bu evrakı Tosya belediyesinde görebilecekleri 
gibi bedeli mukabilinde l stanbulda Taksimde istiklal apartınunın
da elektrik mühendisi Hasan Haletten alabilirler. 

6 - Eksiltme 12 ŞUBAT 936 tarihinden itibaren (45) gün o
lup eksiltme 27 MART 936 tarihine müsadif cuma saat 15 de Tos
ya belediye binasında yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ke if bedeJierinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırma
lan ~ya '2490 No. kanunun tarifatı dairesinde bir Banka mektubu 
yahut sair teminat göstermeleri ve şimdiye kadar bu gibi işleri 
yaptıklarını ve bu h usustaki fenni kabiliyetlerini gösterir vesika 
ibraz eylemeleri ve bunlar bir şirketi temsil edivorlarsa musaddak 
vekaletname ve mukayyet bulundukları ticaret odası veya mahke
mesinden son tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

Fenni ehliyet "ttsikasmrn Nafıadan istihsali için eksiltme gü
nünden en az 8 gün evci müracaat 15zımdır. 

8 - Teklif mektupları 6 cı maddede yazılı saatten bir saat evel 
belediye dairesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet mezkur saate kadar gelmiş ve dış nrfrnın mühür 
mumu ile kapatılmış olması şarttır. 

9 - İşbu tesisatın heyet i umumiyesi için verilecek teklifler da
hi kabul olunur. 

10 - T eklif mektuplarının 2490 No. kanunun tarifatma ve hil· 
kümlerine uygun olarak hazırlanmış olması sarttır. 

1 -56~ 

r .l k 
Yenişehirde Hilaliahmer Mer

kezinin karşı sırasında. asfalt 
cadde ü.z.erindt kaloriferli ve 
her türlil konforlu 49/l nu • 
maralı Foto apartımanında kira
lrk daireler vardır. Kapıcıya mü
racaat. Telefon 3002 ve 2002 

Dr. t 'f.l\1S'iıı 

Nasır ilacı 

"En e_Jci nasırlan bıle pek kıc:.a 
bir zamanda tamamen ve koldırı
den çıkanr 

Umumi deposu f ngıh.ı Kan 
zuk ec7.anesi, her eczanede buJu 
nur, c.iddı vt: müessı· hir n cır 

ilacıd•r 

.. ı .. ı·rı hılırili:tlaı l nııııı 

\1iiıliirliii!;ii "'İalırıalmu 

Komi .. ' o" u tl:lrıları 

MÜTEAHHİT NAM VE 
HESABINA 

1250 kılo vakete 
200 Kilo Salamastrahk köseıe 

Tahmin edilen bedeli (2525) 
lira olan yukard mikdan ve 
cinsi yazılı malzeme askeri Fab
rikalar Umum Miıdurluğü satm 
alma komisyonunca 9 mart 936 
tarihinde pazaı tcsi giıniı saat 15 
de açık eksiltme ile ihale edile 
cektir. Sartname parasız olarak 
komisvondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ( 189) lİ· 
ra (38) kuruş, ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
ki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. ( 356) 

SAYFA 7 

:~~l!SlilôS!llS':lmii~~~~~~~~ ~ ., 

lLAN ŞAKTl.AIU ~ 
Beher BebCJ ..J 

Sayıfa Santimi Savrla Santirrı ~ 

2 300 3 zoc 
4 150 s lOf 
6 80 7 40 
8 30 kuruştur 

1 - Havıı işlerine ve ven 
çıkan kitaıılara ;ıid iHinl:>rdan 
% 15 tenzilat vapıln 

l - Zavi ilan 'twd,.lleri rnak 
~ ru vilz otuz kuruştur 

3 - Tebrik teşeklcür evlen 
"il ... vefat ve katı ataka ila!'lla 
rrndan maktmın hes lira alınır 

.\BO'I F Sı.\ HTI. \Hl 
liiddet n;ıhılıie H:ırıctt 

Semliği 17 l .mı 30 
I; A vlıl?ı 9 16 
1 A vlıe-ı 5 9 

Prısta urıeti eönıi .. ril,.,.·· 

Doktor 

\ 1 i 1 a ruf i in ' , P r 
IJEHl F'l ~ENGl VE B El '() 

CUKl UCU t.JASTAI JKl A~I 
MO fEH AS~l~l 

l'ahakhane r...-ıdcJ,. • '\Ol"'"~" o\ 1. 
·ınta.s ·Q!.ı:"k Nn l7 lhc;talaı m 
herf{ün 9 13 Jr ı 'i ın vP kıırlJJı 
l<;ılm 1 erle ı ,..,, ı .. '"" 1 "0g 

, .. 
nastalıkıarı mıitehd ı ı 

taif 
, . . . . 
• ı r n 11 

Saoık ı-:sı.ı chı ~ kcı ı ha 
tarı .. sı ~öz hekimi 

Balıkpazarı Cıkırıkcılaı yo 
'ktısı.r alt ~ ındıı e ki ıanrhı 

ma kom t "llı~ı bına ındcı 
No 4'-

, nııı hıı taların 

arbi} ~ ol ulu (_lığ d· 11: 

l - Bu sene Harbiye okuluna ve As. Hakim ve Mu.:.llim sını

fına Milli Müdafaa vekaletinin göstereceği nisbetiçinde türk tale
be kayıt ve kabul olunacaktır. Kayid ve kabul şartlan aşağıdadır .. 

A) Liselerden olgwıluk imtihanı vererek mezun olanlar Harbı
ye okuluna gil'ebilirler. Bunlardan bir sen,e sonra müracaat eden
ler imtihansız, iki veya daha ziyade sene sonra müracaat edenler 
As. liselerden birine olgunluk (bakalorya) imtihanına tabi tutulur
lar. Lise mezunlarından gayri, sınıf ve ihtisas okulları ... e liselere 
muadil oldukları kültür bakanlığınca tasdik edilmiş olan ekalliyet 
\"C ecnebi okullarından mezun olan Türk talebe As. liselerin birin
de olgunluk imtihanı geçim1edikçe ve Türk diline tam vakıf olma
dıkça ha~biye okuluna kabul edilmezler. 

B) Ana vatan dışından okula girmek istiyen Tiırk takbninde 
As. liselerden birinde bakalorya imtihanı vermeleri Türk diline 
vakıf ve Türk tabiiyetinde olmaları JazımJır. Olmıyanlar bir sene 
zarfında Türk tabiiyetine geçeceğine dair bir senet verirler. (Bir 
sene zarfında tabiiyetini değiştirmiyenler olursa okula masrafı 
kendilerinden alınarak okuldan çıkarılırlar.) 

C) İstekliler ( 16) yaşını bitirmiş ve (23) yaşına henüz girme
miş olmak.) 

D) Üniversitede okurken As. Hakim ve muallim olmak i ti) en 
talebeden birinci sınıfa ginnek istiyenlerin en yukarı (22) ikinci 
sınıfa (23) Uçüncü sınıfa (24) yaşlarını bitirmiş olmaları lazımC:ır. 

E) Vücudunun teşekkülatı ve sıhhatı (tam teşekküllü hey ti 
sıhbiyece yapılan muayenede) orduda ve her iklimde faal hizmcıe 
müsait bulunmak. 

F) Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiç bir fena hali ve fena şoh· 
retler sahibi olmadığına dair vesaik göstermek. (İcabında O kul K. 
lığınca muhtelif kanallarla yapılacak tahkikat neticesi müsbet çık
tığı takdirde okula kayıt ve kabul olunur. Menfi zuhurunda ı e 
kabul olunmaz. Müracaat edenler bu hususta hiç bir hak talebinde 
bulunamazlar). • 

2 - Birinci maddcdekı şartları haiz olanlardan İstanbulda bu
lunanlar her sene Mart başından Temmuz nihayetine kadar doğru
dan doğruya harbiye okulu K. lığına ve İstanbul haricinde bulu
nanlar bulundukları yederin en büyük askeri K. nına "eya askerlık 
şubesi başkanlığına en geç Temmuz nihayetinde Harbiye okulun
da bulunacak veçhile istida ile müracaat ederler. lstidalarına a«a
ğıda yazılı kağıt ve vesikalanru bağlarlar. 

a) Nufus tezkeresi veya musaddak sunti. 
b) Mütehassıs tam bir heyeti sıhhiye tarafından miısaddak sıh· 

hat ve aşı vesikaları (aşı vesikaları olmıyanlara askeri hekimlerce 
aşı yaptırılır.) 

c) Mezun bulunduğu okulun şehadetnamesi ve okulun vcrecegi 
resmi hüsnühal kağldL 

d) Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar, niıamlar 
ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğini natık velisinin ve 
kendisinin birer tcahbüd senedi, saralı, uyku halinde gezer, sidik· 
li, bayılmak ve çırpınmak hastalığına müptela olmadıklarına dair 
taliplerin velilerinin teahhütnamelcri. 

Bu gibi hastalıklardan birile okula girmezden evel malul oldu
ğu bilahare anlaşılan talebe okuldan çıkarılır. Ve o talebe için sar-
fedilcn bütün masraflar ~lisine tazmin ettirilir. (352) l-584 

Anliar a · ı lla)1hğındaıı : 
1 - !smet Paşa Kız Enstitüsünde mevcut anbar ve d poy 

mekan, anbar, raf ve saire yapılacak. Bedeli 999 lira 35 kur 
2 - Fenni şartnamelerini görmek isti) enler her gün a 

racat edebilirler. 

3 - Açık eksiltme \·c ihalesi 27.2.956 perşembe g 
okullar myışmanl.ığmda yapılacakt1r. 

4 - Teminat '"' hra 95 kuruştur. 
5 - İHln bedeli mütt"ahhide .. ittir. ;'~) 
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i Ankara ·Yerli Mallar Pazarı i - -- -- = - = - = -- -- -
~ 22 Sonkinun 936 tarihli kupon sah· pleri yüzde yüzl 
~ ~ 

1 j ra miyeler · ni almak Üzere pazarımıza müracaatları rica İ 
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Ankara Defterdarlığından: Ankara Defterdarlığından: 
Sefteaı 

933 
933 

934 

934 
934 

934 

934 

934 

934 

935 

935 
935 

tarh 
No. 

1064 
1035 

812 

335 
335 

1 
377 

377 
1 

816 -ı 
H. 

11 

s 
31 

Hesap 
No. 
'98 
S16 

707 

678: 
118 

&18 

818 

, .. 
1138 

1114 
31 

Vergisı 

112,20 
34,65 

15,81 

24,00 
12,53 

20,00 

10,94 

01,l1 

10,-00 

3,75 
ll,25 

cezası 

16,83 

3,16 

4,80 
2,50 

4,00 

1,64 2,52 

21 

1,SO 

i,41 ı,zs 

56 86 
1,69 2,59 

Mükellefin adı 
adresi, sanatı 

Halit Ziya Koyun pazarı ciyerci 
Hüseyin oğlu Tevfik, Saraç-

tarda kahveci 
18.98 Osman Galip ve Ahmet Kcma. 

)ettin, ~ocuksarayı kunduracı 
28,80 Mehmet nayet Ço. S. Bakkal. 
15,03 Mehmet İnayet Ço. S. Bakkal, 

24,00 Mustafa oglu Halit, Hilal ı;o. 
kak wndura tamircisi 

15,10 Mustafa oğlu Halit, Hilal so-
kak .kundura tamircııı 

1,64 Mevlüt oğlu Mustafa, Ta&ak-
laane kahveci 

13,'80 Hacı Muıtafa oğlu Mehmet, 
Yenice mabatteıi, agı 

13,52 Murtaza ve Riitril, Yenice otel, 
ıokak terzi 

5,17 Remzi Yenice otel sokak sebzeci 
15,53 Recep oğlu Ahmet, Haymana 

sokak kundura tamircisi 

Yegen B. malıye şubesinde kayıdlı aanat ve flca ret adreslerinde ara9tırıldıkları halde bulunamıyan 
yukarıda isimleri yaulı mükelleflerin namlarına 933, 934 ve 935 senelerine mahsucı olarak tarhedilen 
ve ayrı ayrı ıkarşılarınCS. gpaterilen kazanç ve buhran vergilerite ceza zamları hakkında ilin tarihinden 
itibaren 30 gün itiraz aıü(ldeti hesab edilmek ilzere gazete ile yapılan işbu ilanın hukuk muhakemeleri 
usulü kanunu hükümlerine gör tebliğ yerine geçeceği bıldiritir. (~4} 1-624 

imar lüdürlüğünden : 
Kimden istimlak Ada Parsel MuhammeQ bedel 

edildiği Mahalleıi Sokagı No. No. LİRA 
Mehmet Akfemeettin Bendderesi 33 3 50 
Mehmet Akfemaettin Benddereai 33 4 50 

Ali kızı Hatice İJ)ulib Tabı.konak 45 25 20 
Emine talı:ıltb Tahtakonak 50 12 15 

Yukarıda kayıtları çıkarılan evlerin anıkazlara 2.mart.936 puartesi günü saat 15 de bilmüzayeck sa· 
ılacağından taliplerin İmJr müdürlüğündeki Jromiıyona müracaatları. (380) 1-621 

Ankara Defterdarlığından : 
Senesi 

932 
93J 
933 

İhbarnamenin 
cılt qrak No 

16 11 
25 57 
20 60 

Vergisı 

Lıra K 
7 16 

36 00 
2 10 

Ceza ı 
Lira K. 
i 1 

Tarh 
No 
288 

10 -
105 

Hesap 
No. JI 

Yol miıteahhıdi Hasan 
1229 Terzi Belkı 
1743 Köftecı Mehm~ t oglu 

Me.h.-net Ali 
933 8 83 63 00 105.3 789 Menteş Fahri 

Yukanda adları yasılı •ten B. tllbeei mlbllef leriadea 4 fAhs n adreai bıtinemedigindcn ilan tarı· 
hinden itibaren SO sin sadafda ldru ...... elmalı prtiyl~ ihı.maınesi teblie mllkamına kaim olmak 
ükc.,.,. itin olunur. (311) l-UI 

İhbarname Mükellefin Ticarethanenia 
p Tarh Hesap cilt evrak Matrahı Vergisi ADI Sanatı mevkii 

1198 1121 9 63 18 00 8 10 Alioğlu Mustafa Marangoz H&cıdoğan 
1196 1770 19 22 1 50 33 70 Cezalı Edmaa Seyyar marango.ı: Mukaddem M. 
1218 753 ıs 20 235 00 105 75 Cemil ve M. Şakir İllnat acentMı Mevsim a<.' ok 

Yukarıda adları yazılı Yeğen B. şube•i mükellef terinden üç şahsın adreıi belli oladııtından ilin ta
rihinden itibaren 30 gün zarfında itiraz hakkı olmak şartiyle ihbarnameleri teblif mabmma kaim atmak 
üzere ilan olunur. (385) 1-625 

Fransızca ve 

İngilizce ders 
İngilizce, franaızca, tflrkçe 

daktilo ve ingilbce, franıuca 

stenografi bilen bir Bayan 81· 
leden sonra bir dairede çalıtmak 
istiyor~ Ayrıca franııaca ve in· 
gilizce ders de verir. Her gün 
öğleye kadar Ankara Husuıt bi
zim mektebin ingilizce öğretme· 
nine müracaat. Tel: 2459 

1-467 

lmtiyu ..... aahlbi ve Ba.,.,.u .. ' .... 
hrarrlrl Falih Rıfkr ATA y_. -- .. , Umumi neıriyatr idare eden 
Vaı1'J11Üi MUdil;U NİİUlü 1 

öAYDAR 
Çantm Cldd~ıı civıt1nd• 

ılflluı Bııımıvlnde baııtmı~ 

""· il l 

Iilli Müdafaa Vekileti 
Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 

l - Tahmin edilen bedeli yüz kırk bin Ura olan üçyiiı:elli foa. 
Benzin kapalı carfla münaıkuaya kommqıtar. lllnabu 1. Mart• 
936 pazartesi glinü saat 15 de Ankarada lılllll Mfldfaa Vekileti bi
naanda yapılacaktır. 

2 - Yedi lira bedel mukabilinde şartnamesini almak isteyenle
rin her gün münakucuıına gireceklerin de 9 • Mart- 936 güntı saat 
15 de (7350) liralık teminat mektupları ve 2490 aumaralı kanunun. 
ahklmı dahilinde vesikalarile komisyona müracaattan. 

3 - Zarflar 9 • Mart • 936 günU saat 14 e kadar komisyona ve-
rilmiş bulunacaktır. (362) 1-613 

nkara Ticaret Oda ı icilli Ti
caret lemurluğundan: 

Ankara vilayetinde semtinde İnönü mahaJeı4nde Orbay 10k~· 
gında 3 numaralı evde oturan ve T. C. ab'umdalı olup Ankarada 
Koyunpazarında çarıısında 7 numaralı mahalli ibmetglhı ticad 
ıttihaz ederek 932 tarihindenberi Manifaturacılıkla ticaretiyle işti· 
ıaı eden ve Ticaret Odasının 1472 ıicil numarumda mukayyet bu· 
JLtnan Sabri Orçan'ın unvanı ticareti Sabrı Orçan olarak teacil edil· 
daif gıbl bu unvanın imza ,ekH de Ticaret kanununun 42 inci mad
desi m.ueibince dairece 14-2-936 tarihinde tescil edilditf ilan olu-
nur. t-611 

1 SİNEMALAR 
1 . ( YENi J 

BUGÜN BU GECE 
Beyaz perdefle bu derece güzel ve. 

nefis bir eser görülmemiştir. 

YARALI KUŞ 
Atk - Heyecan ve ibtiru filml 

Canlandıran: P4ULA WESSEL l 

BUGÜN BU GECE 
(KULO~J 

Muazzam • Mülhit ve heyecanlı 
sahnelerle dolu büyük Fransızca 

sözlü 

Hindistan KahramarA: 


