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r,1edeni kanun'un yıldönümü
nü de sevinç ve gururla selamlı
yalım: Çünkü şarklı bir cemiyet 
olarak kalmaktan kurtulmak için, 
aldığımız esaslı tedbirlerden biri 
de o idi. 

Cemiyet ve tefekkürü şarklı 
bırakarak, yalnız mekteb pro
gramlarındaki hendese ve hesab, 
fizik ve şimi dersleri ile yeniden 
hayat bulacağım zanneden salta
nat, yalnız ş a r k 1 ı bir dev
let olarak değil, ş a r k l ı olduğu 
için battı. Kurtuluş yolu garblılaş
makta, ve türk milletinin, şark a
lemi içindeki eski şahsiyetini ve 
kudretini, garb alemi içinde yeni
den fethetmesinde idi. 

Uk garbcılar arasında bu ha
kikati sezinmiş olanlar yok değil
di. Fakat hodbin ve despot saray, 
medrese ve softalığı vasıta ve kuv
vet olarak kul1anmağı ~ercih et
mistir. İlk mektebten üniversiteye 
kadar, tefekkürü yuğuracak olan 
dersler, medrese esaslarına bağlı 
kalmıştı. Cemiyet bünyesini ilgi
lendiren kanunlar için de va
ziyet böyle idi. Mukavemet 
o kadar uzun ve sert olmuştur ki 
Sultan Mahmud devrinde, tersa
nede yatsı namazını kıldıktan son
ra İngiliz gemisinde baloya giden 
osmanh nazırlarının giyinmesi 
hakkında söylenen sözler, i922 de 
Ankaradaki ilk balo hakkında 

bazı gazetelerde tekrar edilmiştir. 
Tefekkür ve cemiyet değişmedik

ten sonra, üstünkörü yenileşmeler 
neye yarar? Tefekkür medrese 
zındam ve cemiyet eski çağlar ka
ranlığı içinde mahpus kaldıktan 
sonra, teşrifat ve teşkilat kanun
larından ne çıkar? Kafa ve kadın 
hürriyet bulmadıkça, bütün deği 
şimler cemiyetin kabuğu üstünde 
kalmaktan nasıl kurtulabilir? 

Halbuki zorla tapındırıldığı

mız bu m u k a d d e s 'lerin hiç 
hiri türk değildi. Öz ve saf m i 1 -
1 i 'yi, şark entemasyonallerinden 
ayıran, arayan ve bulan yoktu. 
Şarkçılaı· da, ancak levantenler ka
dar türk ve milli idiler. Felsefede 
şarklı, musikide şarklı, edebiyatta 
!!arklı, cemiyete aid bütün kanun
ların esaslarında şarklı, ve hepsin
de tam bir milliğsizlik. osmanhhk 
bu çıkmazın duvarları arasında 
çarpınıp çırpınıyordu. 

Eski büyüklüğümüz kadaı·, ye· 
ni büyüklüğümüze varacağız. Ke
malizm bir kurtuluşun değil, bü
tün kurtuluşların sentezidir. Eğer 
onun açık ve cesur görüşünden, 

sarsılmaz ve yılmaz azminden, 
kestirme ve bütüncü metodundan, 
g e r i üstüne amansız hücumun
dan ve i 1 e r i üstüne coşkun 
hamlesinden ayrılmazsak, tarih 
bizi iyi hatırlıyacaktır. 

Medeni kanun hu hücum ve 
hamlelerden biri idi. 
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ADIMlZ, ANDIMIZDIR Heryerde 5 kurns - . 

Milletler Cemiyeti paktının . " 
IÇI11 C.H.P. 

Gcnyön k.urulu düıı . 
toıtlandı 

EHE~ll\ ETLİ KARARLAR 

Lordlar kamarasında görüşmeler oldı 
ALOI T"'ord Rennel in tek:lifini hiikôınet 11 \· o-uıı 

•' ~ 
hulnııyor . 

BİLDİRİG Londra, 20 
C.I·l.P. Genel Sekreterliğinden: ( A A 

hfık .. )-
C.H.P. Genyönknrulu a ta ı · Lordlar ka-

toplantısmı yaptı ve aşağıdaki işleri marası, eski 
gorÜ!?erek kararlar verdi. Roma büyük 

l - Bu kış için hazırlanan parti 
elçisi B. Ren-

konferanslarr hakkında gelen haber- neli, milletler 
ler incelenmiş ve bu konferansların cemiyetini da-
her yerde geniş. faydalı tesirler yap- ha tesirli bir 
tığı görülmüştür. 

2 - Bütün parti örgütlerinin hale getirmek 
tetkikine devam edildi. Genyönkurul ıçın cemiyet 
bütün illerde yapılan teftiş neticele- statüsünün ta 
rine göre düzeltilecek işleri tamam- dilini teklif et. 
!atacak eksiklikleri bir bir ilgili yer- miştir. 
lerine yazmak ve ardını kovalamak B. Rennell, 
kararındadır. İtalyan - ha-

3 - Artvin ilinin devlet teşkila- beş anlaşmaz-
tmda aldığı şekle göre Parti duru lığını müna-
munda yapılacak değişiklik kararla§- kaşa etmek is-

tmlmıstrr. temediğini ve 
4 -· Yeni dördüncü ispekterlik fakat kollok-

sınırına giren Plümer ve Kıgi ilc;ele- tif emniyet 
rinin parti kurumlan doğruca Genel fikrinin, mü-
Sekreterliğe bağlı olacaktır. dafaaya layık 

5 - Elazizden başak Harputta olmakla bera-
da Halkevi açılacaktır. Böylece 23 ber, büyük -

Statülerinın değiştirilmesi teklif olıman Milletler cemıyeCinin toplantısından bir göriinlif şubat pazar gi.inü yurtta yeni açıla- suiistimallere-
cak Halkevlerinin sayısı 33 e ve es- de elverişli bulunduğunu söyleye- nın zayıf tarafından biri, muhte- işçi partisinin, milletler cemiyeti.-
kilerle birlikte büti.in Ha1kevlerimi- rek demiştir ki: lif ve moral istihaleleri olan ulus- nin genel prensiplerini tasvib etti-
zin sayısı l )6 ya varmıs. olacaktır. "-Milletler cemiyeti paktı- ların müsavi rey sıfatiyle kabulü ğini, fakat bunların iılalımı göz. 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= wbqkab~u~f~rahdaba~a ~ng~lım~eh~h~z~anm• 

CiORNAt,E DiTAl.YANTN tFSAATl ulusları tecride veya korkuhnağa balif olmadığını bildirmiştir. 
., matuf ittifaklar yapılmasının sı- Hükümet adına cevab veren 

nırsız bir surette serbest bırakıl- B. Stanhop demiştir ki: 

İnı!iliz Bakanlar Komisyonu m1ş olma!llıdır.,, (Sonu 6. ıncı sayfada) 

~ ~ Teklif rze<lir? 

raporunda neler vardı? 
B. Rennell, bu sözlerden sonra 

tekliflerini vermiş ve bunları bir 
çok yabancı devlet adamlarının 
tasvib ettiklerini söylemiştir. bu 
tekliflerde, Cenevrede üç konse
yin kurulması ileri sürülmektedir. rı-ı . h ·r t ·ı· d . aymı~:e gore u ı şaat ııgı ız ış sıyasası-

nı itiharditn düşiirm•·I{ için yapılmıştır. 
Biri Avrupa, öteki Amerika ve 

üçüncüsü de Asya için. Afrika me
selesi sonra münakaşa edilecektir. 

H.oma, 20 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: • 
"' Giornale d'İtalia'' geçen ilkbahaı·. 

da, Habeşistan'daki İngiliz menfaatlet·i · 
ni gözden geçirmeye memur edilen 
bakanlaı·dan mürekkeb komisyonun l"a · 

porundan bazı parçaları, kendi düşün

cesini ilave etmeden neşretmektediı-. 
Bu paı·çalar arasında ezcümle şu 

fıkraya rastlanıyor: 

•· lngiltere'nin, Habeşistandaki men 
faatleı·i, kabineyi, Habeşistanm l taly<l. 
tarafından fethine mani olmağa mecbttı 
edecek kadar hayati değildir.,, 

Ciornale d'ltalia. bu rapordan anla 
şıldığına göre, anlaşmazlığın başlangı. 

~ U AJ'aJIUJllFS o L"JOJLWO• 

Yeni Romaııımız 
hazırla11111Ca)"a katlar 

uı_Jus 
An·upa <·tldıi)alınm iinlii ~nJİ'li 
)'f'tlc•ri ıaraf nulan kalt'me alrn

ınr~. IH'~ ahı ~iin ~iir<'r<·k 

Küçük hikayeler 
'erect•ktir 

Bugün 
a/1111 cı sayftım ızda ba~l<tycm 

irıµili= e<libi 

Katrin M ensf ild . 
ın 

aflıml..,ki giizd lıikit' t·~inı 
okuyunuz . 

cmda, her iki hükümetin menfaatlerı 
hakkında fikia-ler teati etmek ve bu men 
faatlerin, karşılıklı bir ahenk içinde . 

(Sonu 6. ıncı 'layfada) 

"l Tltı~ H un 

B. Rennell, miHetler cemiyeti
nin yalnız uzlaşma için organize 
edilmesini istemektedir. 

Muhtelif işçilerden B. Snell, 

Dil Y ~'T.ll!lrI 

Tiirkcede 
:JI menfi anlamlar 

HL 
1<Siz» ekiyl~ yapılan <( parasız» llelinıe~inin 
Ptimoloji. morfoloii. fonetik~ ve seınaııtil\: 

lla]{ımıncla n analizi. 
[Dünkü .y~zımızda ç,siz'' miirekkep ekiyle yapılan menfi sözle 
rin analızıne bcqlarnıs ve ilk örnek olarnk "evsiz" kelimesmı 
anlatmış idik. Bugün ,de bu örnekle1den ''parnsız'' kelimesinır. 
analizini yazıyoruz]. ' 

/-'llrusız I. Paranın madeni olması ve 
madenin parlak bulunma 

.ı<elimenin etimolojik şekli ~u (Sonu 2. inci sayfada) 

dur: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(ağ -j ap ar 4- ağ -1 ız) 

Burada dördüncü elemanı _ ke· 
limenin morfolojik şeklinde gô· 
rüldüğü gibi - "as'' diye almama
mızın sebebi, - dünkü yazımı ·-: -i~ 
da izah edildiği üzere . ''sız" mu 
rekkep ekinin ··ığ + ız" dan gel· 
miş olmasıdır. 

(1) Ağ: ana köktür. "Güne~" a· 
na mefhumundan çıkabilen mana
lar arasında ''para"nın telakki 
tarzına göre burada ana köke su 

SOVYET - FIL\NSIZ Jl KTI 

\ E FR \~SIZ RASi. 1 

Gazeteler JJal{t içiıı 
ııe düşünüyorlar? 

P aı-is, 20 ( A. 
A.) - Fransız 

sovyet andlaşına~ 

sının tesiri •hak
kındaki müna
kaşalar devam e
diyor. 

Eko dö Pari 
~azetesinde Ge
neral dö Kastel
nau, iki ordu a · 
rasında yapıla· 

cak bir elbirliği-

Fransada bulunan 
Mare§al Tuhaıevski 

nin muhtemel tesirler.inden dolayı 

kaygı göstermektedir. General diyo(" 
ki: 

"Bir harb olursa, Kızılordunun IJj. 

ze büyük bir yardunda bulunup bu
lunmıyacağınr bilmiyorum; fakat şu. 

nu biliyorum ki, fransız ordusu, her 

türlü idealden ve vatani duyg udan 
mahrum kaldığı takdirde, meydanı 

düşman istilasrna serbest bu-akacak
tır. Yalnız kendimize güvenelim.,, 

Mutedil Ordr gazetesinde B. Büre 

buna karşı şu yazıyı yazmaktadır: 

(Sonu 5. inci sayfada) 

, .. •. 

. ' .. 

,. ... ~ .SJOOlllOOJJA anlamlar verilebilir. · Mersinde kurutulan J abakhane bataklığı {Yazısı 5. inci saytada) 



SAYFA 2 

y_., ....... ı: 

Yeni Dünya: ıx. -Kadın 
J!.11.Weabui erkekle beraber olwı 

,,. "iJuan'' deyince .. erkek" kadar, 
la6ç olmazsa onun da bir i'§tirak payı 
buluaan ··lıtadm" bizim "yeni dün
ya" •erimize mevzu olabilir mi? 

"Kadın" bir ölçümüdür ki, deği
~n ölçülerimiz ve "kıymet hüküm
leri " miz arasında ona da bir yer ve
ril6in ~ 
Şüphe yok ki, "insan" cleiğimiz 

aarnan, bundan, erkek gibi "kadın" -
m da anlaşılması lazımdır. Şu var ki, 
.. matriarkal" aile nizamı arkalarda 
lrnlalıberi, İnşan yaratıcılığım, insan
lık davasını, insan ile tabiat'in kar
tdafması sonunda ortaya çıakn me-
9e1elcrin hallini, hep erkek temsil et
mif tir. Kadın, büyük hayat muade
lainin ortasında hep bir "detay" ola
rak kalmııtır. 

"Kıraliçe kadın", "ana kac:lm", 
.. aevgili kadın", "zevce kadın" gibi 
.fonkayonlara rağmen, cemiyet ni
zamlannm kurulu§unda ve bir ni
:zamdan bir diğerine geçiıte, "ka
dm" m bellibatlı ve iradi bir salahi
yet '\'e mcsuliyet hissesi olmamıştır. 

Gerek sosyal davalarla gerek ise 
politik i§ler ve fen ve ilim dünyası 
ile hu aliıkasızhğı, onu, "'erkek" in 
ark.asında ve .. erkek" in cemiyet gö
rüşlerine tabi bırakmıştır. 

Bugün bile, "kadın .. m cemjyct 
içindeki rolü kon~ulurken, onun 
erk.ekle bir ~ma itiraz e
denlerin sayısı. "kadın" a tam değer 
biçenlerin yanında çok aşkındır. Öy
le ki, kadınlara tam değer ve tam 
hak veren cemiyetlerde dahi, bu iş, 
bir parti ve rey manevrası telakki e
dilmiştir. Ve, ne çok erkekler vardır 
ki , politik aksiyon yahut ideolojik 
miinnkaşa sahalarında, kadm'a tam 
değer biçtikleri halde, kendi kanla
rına tam insan hakkı yani her ba
kımdan beraberlik hakkı tanımak 
bahsinde birkaç asır geridirler. Bu 
da aösterir ki, en modern cemiyetler
de bile, "erkek" ile "kadın" m be
raberliği nazari idrake kendini ka
bul ettirmiş olsa bile ameliyatta, böy
le bir neticeden henüz çok uzaktır. 

Hele savaşöncesi' nde "kadın" 
bir ucundan şövalyenin şapkasına, 
bir ucundan da harem sahibi paşa
nın kavuğuna iliştirebilirsiniz. Ve 
doktorluk, bi.itün dünyada, "kadm"
m fizyolojik kusur ve noksanlannt 
iapat ile meşguldür. Yegane kadın 
hareketi "süfrajetlik" ten ibarettir. 
Ve "süfrajet kadın" ile .. histerik 
kadın" arasında, "erkek" hiç bir 
fark görmez gibidir. 

Modern insanlık, "iş bölümü" nü 
tekamül ettirdikçe, kadın "ev işi" n
den "istihsal işi" ne geçer. Buna el
verişli olan batı cemiyetlerinde, i§çi 
kadın, satıcı kadın, doktor kadın, a
vukat kadın v. s. gibi birçok kadın 
tipleri türer. Bir yandan da "kadın" 
teşrii haklarını kazanır. 

Fakat bu, ''kadın" m kendi ken
dine edindiği bir vaziyet de·ğildir. 
Bunu cemiyetin kendi se\ ki tabiisi 
yapmıştır. Erkeğin bunu ne dereceye 
kadar tasvib ettiği de meçhuldür. 
Netekim, kriz üzerine iş sahası dara
lınca, krizden en çok mi.iteessir olan 
memleketlerde, "kadın" m evin içine 
ricatine ~ahid oluruz. Bazen bu ri
cat bir hezimetten farksızdır. Hele 
faşizm yapmak mecburiyetinde ( 1 ) 
kalan memleketlerde. 

Hemen "erkek", kadın haklarının 
geri alınmasına filozofik bir izah bu
lur. Almanyada mesela, "3 K " lar 
ortaya atılır (2) . Kadın, ana kalma
lıdır. erkeğine bir eş olmalıdır ve 
mutfaktaki ödevinin ~ına dönme
lidir. 

Yukarda da söylemiştik ki. "ka
dın" a sosyal ve politik haklarının 
verilmesine siddetle taraf tar olan er
le: eki "'l' aras~da bile, kendi karrlarrm 
hu uçiizlü muadelenin dışında bı
rakmak istiyenler pek azdır. Demek 
oluyor ki, fa§izm, erkek elinden he-

( 1) Subir \.·e ll'rleidem manasına. 

(2) Kind - Çocuk (focuk yapmak 
•ana.11n.a) 

Küche Mutfak 

Kameradin = Eş ve arJıa4/aş mana
.,na. 

nüz kurtulmamış olan cemiyette er
kek görü~ünü hakinı ilan etmekten 
başka bir şey yapmamıştır. 

Buna mukabil Amerika, İngiltere 
ve Rusya gibi iş bölümiinde büyük 
bir seviyeye yükselmiş olan cemi
yetlerde, kadın, hak beraberliğine 
doğru olan yolunda yürümektedir. 
Ne zamana kadar, hangi noktaya ka
dar. Acaba bu gibi memleketlerde 
de, kadın için bir ricat mukadder de
ğil midir? 

Modern cemiyetin sosyal, ekono
mik ve politik gidişi, şimdiye kadar 
birçok metodlara göre mütalaa edil
miş fakat bunların hi~ birinde, "'ka
dın" Ye "erkek .. e göre bir ayn tet
kik ve mütalaa faslı açılmamıştır. 
En çok en çok, aile üzerinde durul
mustur ki. orada da "kadın" tek ba
şın~ değildir. Bir münasebet'in bir 
unsur· uclur. 

Şurası belliye benzer ki, kadmla
nn yığın halinde ve bütün iş saha
larındaki tecrübe ve muvaffakıyet
lerini ~had ederek gerçek bir kadın
lılc hareketine girişecekleri güne ka
dar, k.adm'm salahiyet ve haklan 
er.kek.in muvafakatine ve olgunlu
ğuna tabi kalacaktır. Bugün İtalya 
ve Almanya gibi çok ileri memleket
lerde bile, erkek'in muvafakatini ge
ri almak suretiyle gösterdiği dönek
lik de bunu göstermiştir. Fakat ka
dm'a verilen hak verilmiş'likten çı
karak alınmış bir hak olmağa baş
larsa, işte o zaman, cemiyeti'in gidi
şi üzerinde, erkek kadar kadın da 
müessir olmağa başlamış demektir. 
Ve hiç şüphe yok ki o zaman, ''ka
dın" ailede, şehirde, memlekette ve 
dünyada, hakta beraber olmasının 
damgasını bütün etik ve estetik ve 
bundan başka da sosyal, ekonomik 
ve politik değerlere vuracaktır. 

Fakat bugünkü cemiyet, henüz 
"erkek" in hakim olduğu bir cemi
yettir. Çünkü bütün düşiinme ve 
duygulanma proseslerinde, pazı'nm, 

haşin ve üstün kuvvetin esası oldu
ğunu görürsünüz. lnsan'm fizik kuv
veti ve bunun hukuk ve ahlak saha
larında yaptığı brutal ihtilatlar, bu 
cemiyette henüz epice kredi bul
maktadır. 

"Erkek" bugün dahi, parası olun
ca, südnine ve dadı tutabildiğini, ço
cuklarını mürebbiyelere teslim ede
bildiğini yahut yatımektebleri'ne 
verdiğini bildiği halde, para kuvveti 
ile kansı ve kendi namına temin ey
lediği bu kolaylıkların bütün bir ce
miyet ölçüsünde bütün analar ve 
bütün babalar için yapılabileceğini 
bir türlü idrakine sığdırmak istemez 
Ye sorar: 
Kadın çalışırsa, çocuklar ne ola

cak? 

Kendisi halbuki, bi.itiin bu kolay~ 
lıklara. ekseriya, daha ~erbest ol
mak ve daha iyi eğlenmek için baş
vurur. 

Paralı ··erkek' · in eğlenmesi için 
ve kansını iyice kendisine tahsis et
mesi için makul ve mümkün olan 
biitün bu işler, cemiyet namına top
tan reddedilir. Çünkü cemiyette, 
bunları yapabilecekler pek az, yapa
mıyacak1ar ise hadsiz hetıabsızdır. Ve 
kadm'ı serbest brrakmıyanlar da 
bunlardır. 

"Kadın" cemiyet i.izerinde hak 
sahibi olsa, o meşhur fizyolojik ku
sur ve noksanlarını kim bilir ne tür
lü sosyal müesseselerle tamamlıya
cak ve fizik kuvvetin üstünliiğü "er
kek" ile "'kadın" arasında mana~ız
laştıkça, "brutal kuvvet" in cemiyet 
işlerimiz üzerinde yaptığı ihtilatlar 
kim bilir ne kadar kolay tasfiye edi
lecektir. 

"Kadın" Ye ''erkek" in hak ve me
suliyet karşısmda beraber olmaları! 
İşte "insan" mefhumunda asli bir 
değişiklik ve '"insan" m yaradılışın
da hakikl kalite tahavvülünii yapa
cak olan hadise, belki de bu olacak
tır. 

insanlığın bugi.lnkii gidişi, buna 
doğrudur. Şurada burada gördiiğü
miiz "3 K" ]ar felsefesi ise, o cemi-

ULUS ll ŞUBAT 1936 CUMA 
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iÇ HABERLER 

IST ANBUL TELEFONLARI 

Muamele vergisi ve 
tüccarlar 

lstanbul, 20, - Bir kısım fabrika
törlerin muamele vergisin tadili hak. 
kında yeniden hükümete müracaat 
etmeleri ihtimal içindedir. 

Gayri mübadil bonoları 
neden düşüyor? 

lstanhul, 20 - Gayri mübadillerin 
bono kıymetlerinin düş~esinden şi
kayetleri üzerine beyanatta bulunan 
satıf komisyon reisi: "Elimizde bulu
nan firari emlikini yavat yavaş satrşa 
çıkanyoruz. Fakat talih çıkmıyor. 

Fakat kabahat da bizim değildir.,. 
dedi. 

Gayri mübadiller de bilhassa sab

ıa çıkarılan mallara alnıamıyacak 
kadar yüksek kıymet konduğunu söy
lemektedirler. 

B. Atıfm söyledikleri 
lstanbul, 20 - Buğday yolsuzlu

iunu yeniden ve şurayı de.rletin •'' -
rektiflerine göre tetkik etmek Üzere 
lstanbula gelen Ziraat vekaleti müs
teıan Atı{ beyanatında: 

"- lstanbuldaki işimin son tahki
lrabn dısi~inin itmammdan ibaret ola
cağını, on on beı gün kadar süreceği
ni. bu safhada hazine zararının teshil 
edileceğ'ini ve mütehassularm verdik
leri raporlara göre vekaletçe memle
ketin gelecek ziraat siyasetine istika
met verecek bir teşkilat kanunu pro
jesi hazırlanacağını ve yakında Ka
m.ulaya verileceğini söyledi. 

Gelecek mütehassıslar 
lstanbul, 20 - Havuzlar idaresi 

ve deniz yolları işletmesi Almanya
dan iki mütehassıs getirtmPğe karar 
vermittir. 

Atatürk le 
'Litvaııya Cumur rei~i 

ara~ıncla 
Litvanya Reisicumhuru M. Anta

nas Metona 'ya milli bayramları dola· 
yrsiyle Atatürk tarafından bir tebrik 
telgrafı çelt:ilmi~ ve bu telgrafa müşa· 
rünileyh tarafından teşekkürü muta
zammrn cevab İta edilmiştir. 

Basbakı11mız ....... 

İstanh11lda 
İstanbul, 20 (A.A.) - Batbakan 

lsm_ t lnönü, bu sabah beraberinde 

Adliye bakam Şükrü Saraçoğfu oldu· 
ğu halde ekspreste şehrimize gelmiş_ 
tir. 

Başbakan istasyonda, dış itleri ba· 
kam Tevfik Rüştiı Arasla, lstanbulda 
bulunan saylavlar, f stanbul valisi, Ü· 

çüncü kolordu, İstanbul, birinci fır. 
ka ve deniz kumandanlarr, emniyet 

direktörü, üniversite rektörü, da.ıre

ler ve kurumlar direktörleri ve bir
çok zatlar tarafından karşılanmıftır. 

Başbakan motörle, doğruca Dol
mabahçe sarayına gitmiştir. 

Tarla farelerinin kökü 
kesildi 

Ankara yöresinde, bundan bir 
müddet önce, mevzii olarak, tarla fa. 
releri görülmüştü. Ankara Ziraat di-

rektörlüğü, nıezruata zarar veren, 
bu farelerin kökünü tamamiyle kes• 

mek Üzeı·e esaslı bir savaş açmıı ve 
bu savaş muvaffakiy~tle sona ermiş
tir. 

<'Ulus,, un Dil Yazıları 
(Bap 1. inci sayfada) 

sı mülahazasiyle t§ık, par
laklık; 

11. Paranın gıda tedarikine ya
raması bakımından gıda; 

Hl. Paranın temin ettiği hayat 
kolaylığı dütüncesiyle çok
luk, bolluk. 

(2) Ap: Ana kök mefhumunu 
-üzerine alarak tecelli ve temessül 
ettiren elemandır. Ana kök ma
naları bir süje veya obje üzerinde 
tecessüm ederek muayyen bir var
lık almıştır. 

Ana kök, kendisini temsil eden 
bu elemanla kaynaşarak (ağ -t
ap = ağap = ap) olur. Bu (ap) 
unsurunda ana kök mefhumları
nın bulunduğunu şu kelimeler bi
ze gösteriyor: 

J. - Apak - semin (bu sö
zün iki manası vardır: 
biri kıymetli, çok değer
li· öteki de semiz, şiş
U:an. Her iki mana 
ana kökün çokluk, bol
luk, gıda anlamlariyle 
uyuşmaktadır). 

il. -· Aparı = hayret nidası 
(ki bolluğun, çokluğun, 
yahut ışığın, parlaklı
ğın önünde duyulan se
vinç ve hayreti göste
rir). 

111. - Aparmak = iktıtaf et
mek, kabzetmek, al--------

!. - Derleme ii§leri. ( "Se
min" sözünün bizim "se
miz" ile yakmlrğr görü
lüyor). 

11. - Derleme fişleri ("Aha
rı,. ve "obi" şekilleri de 
vardır). 

III. - Derleme fişleri. 

yetlerin tarihin seyri içinde yapmağa 
mecbur kaldıkları umumi gerileyişin 
bir safhasından ve bir emaresinden 
ibarettir. 

Burhan BELGE 

mak, ele geçirmek (ki 
kı.ymetli bir şeye el koy
mak, bir gıda edinmek 
manalariyle uyuşmak
tadır). 

iV. - Apartmak = iğtinam 
etmek ( yukarıkinin 
müteaddi şeklidir). 

( 3) Ar: Ana kök mefhumunun, 
onu temsil edne süje veya obje ü
zerinde tekarrür ve temerküz et
tiğini gösteren (. + r) ekidir. 

(4) Ağ: Kelimeyi tamamlıyan, 
tayin ve ifade eden, isimlendiren 
ektir. 

Buraya kadar olan analiz, bize 
(para) kelimesini veriyon (Ağ -t
ap .ı.. ar + ağ = ağaparağ) şek
linde, ana kök kendisini temsil e
den elemanla kaynaşarak ve baş 
vokal ile son konson düşerek ke· 
lime (Parn} şeklini afmış olur. 

Şu halde, (Para): "üzerinde 
ışık, parlaklık, bolluk, çokluk, gı · 
da tekarrür ve temerküz eden bir 
objenin adı" olmuş olur. 

Hangi bakımdan bakılnsa :,a
kılsın, (para) nm manası da bun
dan ibarett.ır. 

Not: 1. - Son (ağ) eleınamn
dan önceki kısnn, (apar) kelime · 
sini vermektedir. Bu söze .>İr 
( am) süjesi ile bir (ak) ifade eki 
getirirsek kelime (aparmak) olur 
ki, bu da ''bolluğun, çokluğun, 
gıdanın bir süje üzerinde tekar
rür ve temerküzünün ifadesi'' dir. 

(Apar) ile ( amak) arasına bir 
de (at) failiyet eki gelirse kelime 
(apartmak) şeklini alır ve "bir 
failin bir süje üzerinde bolluğu, 
çokluğu, gıdayı tekarrür ve te
merküz ettirdiğini'' anfatır. 

Not: 2. - (Para) kelimesinin 
sonundaki ( ğ), şu değişmelere uğ
rayabilir: 

1. - Deskriptif gramerde me
fuliyet eki a.dını alan - (ığ) 
ve (ağ) eklerinin önünde 
( y) olur. (Parağığ = pa-

IV. - Derleme fişleri. 

Ölçü ve ayarlar dirc!:~Ör· 
lüğünde değişiklik 

Ölçüler umum direktö-:-ü B. Be· 
kir Sıdkı, Sanayi fen heyeti a:-a
lığına nakledilmiştir. Bakanlık hu· 
kuk mÜ§aviri B. Ziya Yürük ö!ç:.i
ler umum direktörliiğüne vei ·•··k 
edecektir. Merkezi lstanbulda bu
lunan, Marmara mıntakası ölçii ve 
ayarlar baş müf eltişi, BB. Orhan, 
müfettiş Celal ve Ege mır' • .o
dan Aladdin azledilmislenfü. 

Acıklı bir ölüm 
Şehrimizin tanınmış a~·uk. tl r n· 

dan B. Salih Sırrı dün ansızm ölm~~

tür. istiklal savafının ilk günleri.-ıden· 

beri vilayet umumi medisi ve t~ .,'<!r 
milli teşekküllerde vazife~ini geren 
değerJi bir iti adamımızdı. Kederh z.
ilesine başınız sağ olsun, der.i;r. 

Vitrin müsabakasında 
kazananlar 

Yerli malı haftasın~a yapılan 
vitrin müsabakasında kazanan nıü 
esseselerin madalyaları kınacı ha
nındaki ticaret odasında bugün 
saat 10.5 da verilecektir. 

KONFERANS 
lstanbul Hukuk fakül.terinden 

Ordinaryüs profesör B. Kroz.al 
şehrimize gelecektir. Profesör Hu
kuk ilmini yayma kuurmunun ter
tip ettiği seri konferanslardan 12 
inc:Uini verecektir. 

Uev.zu: Fran~ız 'devlet urıuı ;.;ıi .... 
lmdlnrında görülen yeni. 

temayüller 

rayı) ve (parağağ =para 
ya) gibL 

il. - Deskriptif garemrde mu• 
zaf ıileyb eki denilen - ( rn) 
eki önünde (n) olur. (Pa
rağın = paranın) gibi. 

ili. - Deskriptif gramerde mu• 
zaf eki denilen - ( ığ) önün· 
de ( •) olur. (Parağı = pa· 
raıı) gibi. 

Not: 3. - (Parasız) kelimesi .. 
ni tamamlamak üzere !imdi bu 
( pcırağ) kelimesinin M>DWla son 
eki getirelim: 

(5) iz: Kelime mefhumunu 
(ego) dan çok uzak bir ~abaya 
atarak, bunun bahıedilen zatin 
veya §eyin çok uzağında kaldığı
m, yani o tahsm veya §eyin para 
ile ilişiği olmadığını anlatan ek
tir. 

Bu ekin önünde de kelimenin 
son konsonu olan ( ğ), yiae ( s) ye 
tahavvül ederek kelime ( parağız 
= parasız) olur. 

(Parasız) demek, "boluğun, 
çokluğun, ışığın, aydınlığrn1 gıda
nın üzerinde temerküz ettiği ob
jenin kendinden çok uzak bir sa
hada kalmış olduğu süje veya ob
je" demek olur. 

Hatıra. - Burada (süje) ve~ a 
(obje) demekten maksad, (para
sız) sözünün gerek şahEi ve gerek 
şeyi hakkında da lrnllanılacagını 
göstermektedir. Çünkü (paraıuz 
adam) dediğimi4' g•bi (para:ıı.ız 
alınmış bir şey) de deriz. O halde 
(parasız adam) demek, "paı·a<lan 
uzak kalmış olan -yani kendisinde 
para olmıyan - bir &dam" demek 
olduğu gibi, "parasız alınmış şey" 
demek de •'almışı paradan uzak 
olan - yani para ile alınmış oln11-
yan • §ey'' demek olur. 

Görülüyor ki bu .. parasız sön~n 
de de menfi anlamını veren sadtce 
(ız) ekinden yani (11'. +z) ele
manından batka bir Ş'!Y def.ildir. fil 

I. N. DiLMEN 

[1] "Sız" ekiniıı ha.~k;ı örnekle
ri olan "gönüliiüz" ve "uıgun ı:z" 
kelimelcriııiıı amıli.:leri··i dı• y.ı
rm yazacağız. 
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1n1.:ılab ı·t• lstil..·l/il 1wnfermı ... ları ılofo~·ı ... i_vle: /. 

ANl(ARA - ÇANl{IRI 
ESKi ÇANKJRI AUETLEHi 

Yirmi ~ene kadar oluyor; baba
sının mutasarrıf ohu-ak bulunduğu 
Çankın'da tatilini geçirmeğe giden 
bir arkadasımm bana Ankara'dan 
şöyle yazd~ğım hatzrlıyorum: "Bu
rada toplananlar, altı yaylı ile, yarın 
alacakaranlrkta, yola çıkacağız. Ba
bamın gönderdiği iki jandarma yü
reğime biraz su serpiyor. Fakat dağ· 
lar, ovalar aşmamız ve iki geceyi 
hanlarda geçirmemiz lazım. Mektu
bumu aldığın sırada - şayet başımıza 
bir kaza gelmezse - ben de Çankm' · 
ya varmış bulunacağım ... " 

On dördü yirmi geçe Ankara is
tasyonundan kalkan tren beni, kü
çük - büyük birçok merkezlerde du
ra dura, altı saat on dakikada Çan
kırı'ya götürdü. 

Mesafelerimiz hesab edilemiye· 
cek kadar kısalmıştır. Yirmi yıl ön
ceki üç günlük korkulu, türlü yor
gunluklu yolu, eksiksiz bir huzur 
içinde, bugün altı saatte alıyoruz. 
Görüşümüzde, anlayışımızda. yaşa 
yışımızda da bu nisbette değişiklik 
ler olmuş mudur~ 

İki konferansın karşıma çıkara
cağı kalabalığın yüzünden, kılığın· 
dan, halinden anlamak istediklerimi 
okumak kabil değilmi ~ 

* *"' 
Çankırılı Hasan Üçok'un "Çan

kırı tarih ve halkiyatı .. adındaki ese
ri eski Çankm'yı bize şöyle anlatı
yor: 

" ••• Kua uz ı:sırığmda, Çankırı
da, Emir Süleyman oğlu ailesin
den biraz yuika ekmeği ve biraz 
da tuz alınarak yidirince kuduz 
sirayet etmezmi§! ... " Sayıta 104. 

" •.• Çocuk uyurken neies dar
lığı gösterdiği takdirde. Kurban 
bayramı günü, kurban kesilirken, 
çocugun da elleri, ayakları bağ
lanarak kurbanın karşısına ya
tırılır. Giıya çocuk da kesiliyor
muş gibi, tekbir getirilerek bıça
ğın arn.ası üç defa çocuğa çalınır, 
sonra bağlan çözülürmüş ... " Sayı· 
ta 158. 

·· ... Hava Çdlgını ( umumı zaat, 
dermansızlık) olursa söğüd yap
rağının bir mıkdarmı ezerler; bu
na sarmısak, uane, kaymaksız yo
ğurt, sırke karıştıraraJc ezilmemış 
söğüd yaprağına batırırlar ve ya
huc tane kıbrıs (nebati kırmızı 
boya;, ıımon suyu ile karı.ştcrarak 
frerler ... " Sayıta 161. 

" .•. Subyan mektebi erinde ılk 
011.utuıan he(;e/eı §Öyledir: Elif 
Okla!;aie gıbi; He Yanı yatık, 

1'e - uııa benzer; Se - ona benzer, 
Cım - karnı yarrk; Ha - onaben
zer... ı<.ı - çengel gibi; Ze - ona 
benzer; Sad - deve dudaklı ... Tı -
tav§an kulaklı .• :· Sayıta 171. 

· ... Dın mensublarının, öteden
beri, memleket üzerinde büyük 
nüfuzıarı olduğundan halkın ço
ğu bu sınııa mensub olmayı bu 
§erei bilir, dünya ve ahirette re
fahın ancak hocalara mahsus ol· 
aug,wu sanırlardı. Bunun içındir 
kı buçok ana ve babaların tek kay 
gılaı. çocuklarını hafız çıkarmak· 
tan ibaret olurdu ... " Sayıla 205. 

" .. ~ O vakitki zihmyete göre 
bir çocuk hafız çıktımı hayatını 

kazanmış olurdu. Hele sesi ve o
kuyuşu güzel olanlar zengin bile 
olurlardı. Mevlud okur, sebilcilik 
yapar (muharrem ayında kerbe
la vakasını musavver mersiyeleı 

okuyaıdk su satmak) tekkelerde 
zakirlik, remcidcilik ederler, bu 
suretle geçınirlerdi. Bunların 

ilim/en yalnız ezberden kur'an o
kumaktan ibaretti. Dört satır ya 
Zl yazmakatn ve okumaktan aciz-
di/er ... " Sayı fa 208. 

" ... Evlenme çağındaki kızlar 
gerkef işlerler, oya yaptır/ar, ye· 
mek pı~zrırleı, ev temizliğine ba
karlar ve katiyen çarşı pazar gör
nn diklcrı gibi eğlence yerlerinin 
isı:nlerini bile işitemez/erdi. Bu 
gibi kızl:ıra (kütüğü dibinde bü-

•• "'T1ii~) 1er1Prd;. Bunlar yalnrz 

mahalle mekteblerinde ancak na
maz surelerini bellerler, başka o
kuma bilmezlerdi. .. " Sayıla 228. 

" ... Kadınlar ve erkekler ara
sında bu suretle ni§an merasimı 
bittikten sonra kız maddeten oğ 
lan taralınm tahakkümü alttna 
girmiş olur. O günden itibaren 
oğlamn anasma gelinlik etmeye 
başlardı ... Gelinlik, gelin olan kı
zın kaymanasma ve kayınbabası· 
na katiyen söz söylememesidir. 
Bir zaruret üzerine cevab vermek 
lazımgelse bile mutlaka kısık ses
le cevab vermek adettir ... " Sayıla 
231. 

" ... Hicaza gıdecek zat ... kaS: 
karısc varsa (dörde kadar evleni
lirdi) kadınlan kınalar yakar, sü.s
lenirlerdi ... " Sayıla 315. 

" ... Kıtlık başgösterdimi her
kesi bir dedikodu alır, memleket
te meyhaneler kapanır, hokkabaz 
tiyatrocu. sazcı gibi oyuncular 
varsa bu ~eamet bunlara yükleti
lirdL.'' Sayıla 32. 

Bir başkası, "Sıvas veya Kayse · 
ri, yahut Erzincan tarih ve halkiya
tı" m yazsaydı, vaktiyle en ileri sa· 
yılan kasabalarımızda bile Hasaı 
Üçok'un anlattıklarına benzer nele
rimiz olduğu anlaşılırdı. Bunlar yal
nız Çankm'ya mahsus acayiblikler 
değildi. Osmanlı imparatorluğunun 
merkezi olan lstanbulda bile, daha 
kaç sene öncesine kadar, kimler ne
lere inanmaz ve hayat ne şekillere 
bürün mezeli! 

Yıllarca kapalı kalmış bir muhi· 
te gidiyordum. Demiryolu, bir oksi· 
jen borusu gibi. buraya henüz taze 
hava veriyordu. 

Nallıhan'ı geçtikten sonra tren 
karanlıkJ;ıra dalmıştı. Zaman zaman 
istasyonlarda durarak Çankmya yak 
}aşıyorduk. Koca bir istifham i~re
ti gözlerimin önünde iğilip bükülii 
yordu: Çankm' da ne ile karşılaşa 
raktnn? 

Nasuhi BAYDAR 

Suri.yede 
Memleket eşrafı ile askeri idflrt 
arasında l(Öriişmeler lm~ladı 

Kudüs, 20 (A.A.) - Şamdan 
bildirildiğine göre, Şamdaki fran· 
sız askeri idaresi ile bir kısım şanı 
eşrafı arasında, hala devam etmek
te olan umumi grevin nihayetlen 
dirilmesi için görüşmelere başlan
mıştır. Bu görüşmelere esas olarak 
1926 karışıklıkları sonunda kovu
lan suriyeli liderler lehine umumi 
bir af ilanı ileri sürülmektedir. Bu 
isteğin kabul edileceği sanılmak· 
tadır. fakat bugünkü umumi grev
in liderleri hakkında da umumi bir 
af yapılması hakkındaki isteğin 
fransızlarca kabul edilmesi ihtima· 
li pek yoktur. 

Hauptmann'ın avukatr 

Artık müekkilinin işlerile 
u ğrtıfmıyaca k 

Trenton, 20 (A.A.) - Haupl
mann'ın avukatı B. Leibovitz mü
ekkilile beş saat süren bir görüş
meden sonra kendi•iyle konuşan 
gazetecilere: 

"- Artık bu itte rol oynamak 
istemiyorum, bu adamın avukatlı
ğmı yapmaktan kaçmıyorum." de
miştir. 

8. Leibovitz, Hauptmann'ı suçlu 
sanıp sanmadığına dair bir şey 
söylemek istememiş ancak demiş
tir ki: 

"- Hauptmann son kozunu 
oynadığını ve oyunu kaybettiğini 
pek iyi biliyor. Şimdi yapacağı en 
iyi şey, hu iğrenç cinayette oyna
dığı rol hakkında tam bir itirafta 
bulunmaktır.,, 

Görüşmenin sonuna kadar, Ha-ı 
uptmann'ın katiyen suçsuz oldu
ğunu iddia ettiği söylenmektedir . 

ULUS SAYFA3 

DIŞ HABERLER 
Y"EN l İSP l\\OL 

K~BINESt Kl Rl LIH. 

HaJk B. ı\zana vı . 
alliıslavor. 

., J 
Madrid, 20 (A.A.) -Yeni kabine 

~öyle kurulmuştur: 

Başbakan: B. Manuel Azana, 
Sü bakanı: General Maskelet, 
Deniz hakanı: B. Joze Giral 
Adliye hakanı; B. Antonio Lanı., 
iç bakanı: B. Amos Salvador, 
Kültür bakanı: B. Marselino Do· 

mingo, 

finans bakanı~ B. Gahriyel Fran 
ko, 

Dış bakanJ: B. Augusto Barçia, 
Bavındırlık bakanı: B. Çezares 

Kiroya, 

Tarım bakam: 8. Ruiz, 
Tecim bakanı: B. Plaçido Alvarez 

Buyila, 

iş bakanı: B. Enı·igue Ramos, 
Yeni bakan tarın çoğu sol cenah 

cumariyet partisine men~upturlar. 

f~ski habine neden {ekildi? 
Madrid, 20 (A.A.) - Kabineyi 

kurmaya memur edilen B Azana, B. 
Yalladares'in yeni karıııkhklar çık· 

mak tehlikesi karşısında istifa etmek 
mecburiyetinde kaldığını söylemittir. 

Öte taraftan, seçilen sol cenah 
mebuslarmm 246 dan fazla olduğu 
ve böylece ekseriyetin .sol cenah par· 
tilerinin elinde bulunduğu haber a· 
lınmıştır. 

Halk yeru hii.kiimeti alkı§lıyor 
Madrid, 20 (A.A.) - Puetra Del 

Sol meydanında biriken büyük biı

halk yığını hükümeti alkışlamııtır. 
Başbakanlık balkonuna çıkan B. 

Azana, kalabalığa hitab ile: 
"- Yarm, 12 nisan 1931 tarihin· 

deki bütün cwnuriyetçi belediyeler 
yerlerine iade ohınacak ve korteıler 
açılır açılmaz, hükümet umumi af i· 
lamnı istiyecektir.,. demiştir. 

Kanlı !."lll"pışmalar 

Madrid, 20 (A.A.) - Dün akıam 
Kuatros Kaminos mahallesinde kanlı 
vuruşmalar olmuş, halk kll'alcılar ku· 
lübüne hücum etmİ§tİl'. Vurulanların 
sayısı henüz belli değildir. 

AMERİKA HÜKÜMETlNE 

YAPILAN BİR TEKL1I•, 

F,ransa Amerikadan 
gemi tonajlarını 
azaltmasıın istivor. 

Londra, 20 (A. A.) - Fransa hü 
kfuneti Vaşington elçisi vasrtasiyle 
büyük harp gemileri tonilatolarmm 
azaltılmasma razı ol"llasını Amerika 
hükfimetinden deniz konferansı g().. 
rüşmeleri dışında olarak ı ica ebniştir. 

lmeril.t1 frmısız teklifini 
kaimi ı•ı((J(•pJı· mi? 

Vaşington, 20 ( A. A.) - Bazı 
Amerikan mahfilleri, Fransız hi.iku
metinin zırhlılar hal<kındaki tesebhü
sünü, F ransanın ikisi ortası bir hal 
arzı kabıtl edeceği şeklinde tefsir et

mek•,.,l;rler. 
B. Hul, bizzat deniz konferansı 

dışında Londra, Paris ve Vaşington 
arasında üç taraflı görüşmeler yapıl
dığını söylemiştir. Bu görüşmelerin 
gayesi meselenin a.vdmlarunasıdır ve 
lronf Pransa giren devletlerin hitgileri 
altında cerevan etmektedir. Bu gö
rüsmeler bitince, konferans nonnal 
çalı~-nalarma tekrar haslıvacaktır. 

35.flOO •,mfok ~ırhlılcır 
fiizrtm1ıı ,,fir::ı;;vor 

Vaşington. 20 ( A. A.) - Deniz 
Bakam muavini B. Hanri Ruzvelt, 
gazetelere beyanatmda, 35 bin ton
luk zrrhlılann memleket için lüzumlu 
bir tip oldnihı kanaatinde bulunduğu· ı 
nu söylemiştir. 

Bu hevanat, F rans•zlarm z"'hlr1~r 
hakkındaki tP-ldifine resmi olmıyan 1 
bir cevap sa,nlnıaktı:ıdrr. 

iTALYA - HAHES 1-IARBI 
' 

Cenubta ehemiyetli muharebeler olduğu söyle
niyor. Şimalde i talyanlar ha beş ordularını 

dağrtmağa r'alrşryorlar . 
Londra, 20 (A.A.) - Royter 

Ajansı hususi muhabirlerinin harb 
raporlarından alınmıştır: 

Ogadenden durum hakkında 
açık hiç bir haber alınmamıştır. 
Fakat israrla dönen şayialara gö
re Sasabenah bölgesinde ehemİ· 
yetti muharebeler olmaktadır. Ge
neral Graziananm Çiçigaya doğ
ru bir taarruza girişmiş olup ol
madığı merak edilmektedir. 

Somali cephesinde, İtalyan tay
yareleri, Ras dcsta ordusunun ge
neral Sahlenin kumandasında top
lanmaya ve tahaffüde çalııan ha
beş kollannıboyuna bombaya tut. 
maktadır. Bu cepheJeki habet 
mevzileri de bombardıman edil
mittir. 

Şimal cephesinde, italyanlar 
muzafferiyetlerini iıtismare de
vam etmekte ve Makallenin cenu· 
bunda ve batı cenubunda Gaela 
bölgesini İşgal etmekle Ras Sey
yum ve Ras Kassa ordularının iaşe
lerine engel olmaya veya hiç ol
mazsa bunların bulundukları yer· 
lerde iaıelerini temin edebilmek 
için küçük müfrezelere ayrdmak 
zorunda bırakmaya çalışmakta· 
dırlar. 

Habeş hiikiimetintlen ses yok 

Royter Ajansının Adisababa
daki muhabirinden 

Habeş hükümeti Makalle mu
harebesi hakkında henüz biç bir 
şey söylememektedir. Adisababa
da sanıldığına göre, İtalyanların 
bundan sonraki hedefi Senda ola
caktır. Benda, Danakil çölünü kon· 
trol eden Maka ile etraf mdaki dağ-

lara kadar uzanan yayla üzerinde 
ehemiyetli bir strateji noktasıdu. 

Habeş hükümeti, lebistanh dok. 
tor Maksimilisus Belan ile muavmi 
Hecuska T oedenze'nin &tal yanlar 
tarafından yakalanarak İtalya yo
lu ile Lehistana gönderilmelenoi 
Cenevrede protesto etmek niyetin
dedir. 

Habeş kızılhaçı hizmetinde bu 
lunan bu iki lehli pazartesi günü 
Amba-Aradam dağı üzerinde bir 
mağarada bulunmuşlardır. ltal7an 
topçuları şimal cephesindeki babeı 
mevzilerini bombardıman etmit
lerdir. Adisababada bu bombardı
mandan yeni bir İtalyan ileri hare
ketinin pekyakm olduğu suretin
de tefsir edilmektedir. Bu hareke
tin önüne geçmek için, Ras Seyyum 
Ras Kassaya çabucak büyük yar
dım krtaları gönderilmiştir. 

Dün Adisababa sokaklarında 
kolonyal şapkalı İtalyan kaçakları 
görülmüştür. 

Habeş hükümeti, İtalyan barb 
esirlerine iyi muamele yapıldığını 
isbat için, geçen ay alman ve A.dis 
ababada mevkuf bulunan bir İtal
yan subayını Dessieye göndermiıı.
tir. Subay orada esir bulunan Ya
tanda.şiarını ziyaret etmes;ne i-zin 
verilecektir. 

ltalyan resmi lıarb wbliii 

Roma, 20 (A.A.) -131 numa· 
ralı resmi harb tebliği: 

Birinci kolordu, cenuba doğru 
yürüyü9üne tekrar başlamışlardır. 
Tayyare kuvvetlerimiz, düşmana 
hiç bir fırsat vermemektedirler. 
Somali cephesinde kayda değer 
hiç hir sey yoktur. 

İZVESTIA'Nl N BIR YAZISI 

Sovyet- Japon sın trı üzeriııde çıkan 
hadiselerin asıl sehepleri nelerdir? 

Moskova, 20 (A.A.) - ı aı aJanıı 

bildinyor: Japon askeri makamlarının 

Sovyet Ruıya ile Mançuko arasında "'&a 

bit bir ıtınır tayini lüzumu,, hakkmdakı 
isteklerini tehiı· edee lzvestia ~az 
si diyor ki: 

Son yıllar içinde Sovyet Rusya ile 
Japonya araaındaki münasebeberin nor 
mal bir hale gelmesi içın yapıJan büti.ıı• 
gayretleri yıkmağa raJışan japon ask 
~ makam•an, Çin §aJ'k deıniryol 

sablması hakkındaki anlaşmayı çok k5-
tü bir surette karşılamışlar .,e sınn· . 

kişmeleı inin halli için muhtelit 

miteleri kunılması hakkındaki teklifin 
Sovyet Rusya hükümeti t;m~fından ka. 
bul edilmesinden ziyadesiyle korkuyp 
düşmüşlerdir. 

Halbuki bu teklif, ilk det<.. olarak Jd 

pon hukümeti tarafından ileri atı 

tır. Fakat ne yazık ki japon hüktimetı 

sonrauan bu teklifin icr3 mvkian!' ko. 
maaı arzusunu göatermemi~tir. 19. 
ağustosunda, Sovyet Rusya, Japon hü 

kümetıne bu muhtelit komitelerin sta 
~üleri hakkında etraflı bir proje ver. 
Fakat, 4İrndiye kadar buna tuçf.ir 
vab ;,mıadı. <;uııkü o zamaıı Jap n 
kerı nınkamJarı, !:>ovyet Rusya ile Mao 
çuko .u·asında tesbit edilmiş bir sın 

bulunmctdığı tezini ileri atarak, nuht 

lit konute kurulması teklıiim. yıkmağ<. 

koyuldı.ııar. 
0 l'ne bır sarih sınn bulun 

ma<l.ğ idJiası iledir ki, Kua"1tung ordu 
su kurmayı, Sovyet Rusya topraklarına 
yapılan te .;·~ \.deri haklı göstermeğ. 

çal•:ıtı. Göriil"" or kl. ııarih bir s· .. •rı 

bu1uıı ııayışı iôdias,, Sovyet Rusya il 
Japonya arasındaki münasebetlerin 
ıınrt>H~ hallini istemf'ğt> ve bun~ '" so 
ra yapuması ihtimali olan başka l" 
vüzleri hakh ~öst"rm*"k ist0 yen bugi: 
it"\ ~iyeti devam ettirmek a.-•1sundP 
bnh1nım m,,.J..t;llerden e,,h .... ~kt .. ~ir 

lzvestia gazetesi, Kua.ntung ordusu 
kurmayının kendi iddialarını haklı go 

termak İçin ileri sürdükleri Pekin .e 
Mukden anlaşm~''\nnın bu husu ".i 

:-ıadd~umni sayar:tk diyor ki: 

" Bu maddelerde mevzuu bahsOl•o 

şey, ·sınır tayini,, değil, fakat "!' 

yeniden tahdidi'' keyfiyetidir. "" .fa İs· 
bat edet ki. toprak üzeri.,de tesbi edil

miş sarb bir sınır vardır. 

Yeniden tahdidi, harab olmuş bu -

lunan ıınır taşlarını yeniden dinr ~ n 

lüzumu olursa bunların miktarını ço • 

ğaltma&ı. demektir. Bundan başka Pe

kin vt: Mukden anlaşmalara, yeni bir 

tahdicı yapılıncıya kadaı ~imdıki sımr.

saygı gösteı-ilmesi hakk.nda da a<; · \'e 

kuvvetli hukumten İhtıva etmekte ,, . 

Hazı yerjerde fiJh.ıkıka sınır to.§ları diaş 

müş vt: yahud kayooımu~tuı ı:. .. ı:ı 

bunların yeniden dıkumeSI ve ya.ıı.aa 

miktarıarırun çoğaJlılması lilzımsa, 1111 

yenid,....ı tahdid işi için de be. !eyde• 

once '4'İıkün lazımdır. Yoksa ou iş, te • 
cavüz .JunlarJ ve mermi ate~lcri altıı•· 

da y~pılamaz. 

Mubakknk olan birşey \'Usa, o "-, 

bu akıııların yaptlmasındaki seb-:bin M

nırların tahdid edilmemış olmasından 

ilerı gelmediğidir. Bu akınıaı, aırf suur
iarda Dır açıklık olınadığı hissini w-er • 

mek auretiyle bunların değittirilınesini 
mecbııri krlmakbr. Fakat 5o•yet P·ı 

ya böyle bir şantaja meydan vermiye . 
cektir. 

Hiç kimse, Sovyet Rusya hükümeti· 
rıi, halU lazımgelen bütün meaelelenk 

'>ir anlaşmaya vannAk kin iyi niyetltt 
taşırnam:>k1R suçlayamaz. f l'k"'lt öteki 
taraf:n da aynı iyi niyetleri göster. ı:İ 
1~1:'"" ıreh\"IP1ctt>-'İr .. 

• 
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Yol ve Mektep Yabancı gazetelerde okuduklarımız - ' 
G~erken uç saatte aldıgı Nig

d . Ak ... aray :>olu üzerinde, oto
mobil, arada yagan kar yüzünden 
donu te altı saatten fazla boca
Jac.h. Aynı mesafeyi, muntazam 
bir şose ile bir buçuk saate indir
mek kabildir. Burada memleketin 
en esaslı dcrdlerinden biri olan 
yol ihtıyacma dokunuyoruz. Bo
zuk bir} ol, mesareleri hesabsız u 
zatmakla kalını} or, üzerinde işli 
yen butun nakil vasıtaları içm gbr 
dügu tahrıb edicı rolden ba~ka, 
hususıyle KJŞ me\ sıınınoe, karın 
veya yagmurun biraz fazlaca yag
ması halinde ya g dış - gelişi büs 
bütün clurduru_>or, yahut da çok 
sıkıntılı e h· tC tehlikeli bir hale 
koyuyor. 

Asıı lar"'a muudct, bu memlc
~etın beceriksiz idare adamları
nın elinde yerinde sayması ve haı
km her türlü teşebbüs kabiliyeti 
ni öldüren derin bir uyuşukluğun 
u<stırumu i ınde ) a amabı, yurdu, 
hc-ı ey gıbi, heıyat taşıyan kanın 
cereyan edecegi damarlardan 
mahrum bıraktı. 

Anadolu'nwı herhangı bir par 
çasma göz aumz, ilk fetih devirle
rinin bıraktığı eserler yanında, 

Jl ... atı ,.nal • .u·ı 
muriyet devrinde yapıldığını go 
receksiniL.. Arada uzun. çok uzun 
siırmüş bir karanlık ve boşluk dev 
resi vardır. Fakat ihtiyaçlarımıL. 
o Kadar t>üyüktür ki elde ettiği 
miz neticelerin bizi doyurmasına 
daha cok zaman imkan olmıya 
caktır. 

Her yıl, vilayet budcelerının 
yol fasıllarına. eski şoselerin ta 
miri yanında yeniden açılacak 
yollar için ehemiyetli krediler 
konmaktadır. Her yıl milyonlarca 
mükellef işçi, kendilerine yaptın· 
lacak işler için hazır durmakta 
dıı. Fakat bu imkanlardan, teknik 
bilb;ıerin ve mevcud unsurların 

yetcrsızligi dolayısıyle gerektiğı 
kadar faydalanılamadığını da söy
Jemeliyiz. En mühim eksik pro- ı 
gramsızlıktır. Çoğun, bir yıl zar
fında yapılacak işlerin neler ol 
duğu ve nereden başlanarak ne 
mikdar yol yapılabileceği göz ö
niin..!e tutulmadan gelişi güıel 
giri~ilen teşebbüsler, bin;ok i va· 
sıtalarınm hoşa harcanması neti
cesini vermektedir. 

Birçok yollar üzerind~. aynı 
zamanda başlanılan çalışmalar, 
kredi veya eldeki malzeme bitin 
ce durmakta, ve yeni kredi temin 
C".dilip işe .ı. \'am edilinciye kadar, 
yol eskisinden daha bozuk bir haı 
~ıe kalmaktadır. Taş döküldükten 
.Jnra aylarca ve bazen senelerce, 

silindiraj bekliyen şoselerde za
rı.anla bu taşlar etrafa yayılmak . 
ta ve otomobillerin lastikleri bo
~uboşuna oozularak içindekiler 
lüzumsuz bir sarsıntıya maruz 
kalmaktadırlar. 

Herhalde işi planlı bir şekilde 
tutmak ve ana yollardan baslıya 
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rak ancak bir şose tamamlandık
tan sonra dığerine geçmek ve hu
susiyle vil~yetler arasında daima 
ihtil.:ıf mev.zuu olan ana yolJar 
için merkezden direktif vermek, 
.... ayındırlık hareketlerimizin en 
başında gelen yol çalışmalarımız
dan tam o'r verim almak imkanını 
verecektir. 

Y ulun fcınıbaşında hatıra ge 
ten bir ana ihtiyaç da mekteb ve 
hususiyle koy !llektebidir. Nigde 
'len Aksarcıy'a dönerken biraz 
ısınmak · ç,n mola verdiğimiz Ta'J
pırar da ıtuy mektebine indik. 01-
dukç..i bakımsız olan bu mektebte 
oir koylil:ı .n soylediği sözler be 
ni çok düşündürdü. Diyordu ki: 
"Mektebin yem ve iyi bir şe de 
kıonması köylüden bekleniyor. Fa 
kat köylüler kendiliklerinden hic 
hır ~ey yapmazlar. İş biraz sıkı 
ı1.1tulsa bu köyün iyi bir mekteo 
vapmsaı işten bile değildir''. 

Gene dava eleman meselesine 
:la yanı) or. Esasen her yapıcılık 
ve yaratıcılık hareketinin sırrı. e
nerjik ve inanlı bir ruhta toplan
maz mı? 

Kalbi yurd aşkiyle ve yarat 
mal, hırsiyle çarpan cumuriyet ve 
de, rim çocuklarının sayısı co0aı 

du.:ça. eleman meselesi · gitgıde 
ehemiyetini kaybedecek ve bu
günkü ruyalarıınızm gerçekle~ 

mesi için gereken imkanlar temın 
eaiımiş olacaktır. Fakat o zama
na kadar bütün idare adamların 
dan biraz daha canlılık ve faali} et 
beklemek de elbette ki hakkımız 
dır. 

YAŞAR NABİ 

DoKtoı .ıaı H.ı.J.!L .. e::tı a::s.ı.nda 
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cadelesinden Refet, Haydarpa§a sarı 

hastalıklar hastanesi asistanlıgına 

Tafköprü hük.ümet doktoru Re~d, 

Sanuun emrazı zühreviye muayene 

doktorluiuna Sıvaı frengi mücadele· 
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UZAK DOGUYA DiKKAT! 
v~1et Ru ya ve Japonya ara~ındaki gerµ-i n l~k i\ vru pa 

gazetelerini ~ok nıeşgul ediyor. 
16 şubat tarihli Le Tenıps 8a:z.ete

ainin başyazısından: 

Ru. yu ı:e J(lp01ı~·t1 

Tokyo ile Moskova arasındaki mÜ· 
naaebetlerin gerginliği, uzak farkta 
sulhun devamı hususunda bir kere 
daha enditeler doğuruyor. İç "e dış 
Mongolistan sınırlarında vukua gelen 
hadiseler oldukça §iddetli polemik· 
lere meydan veriyor, ve vahim bir 
kavganın çıkmasından korkmak 1yer. 
sız değildir. Moskovada, Japonya, 
bütün ku,vetleriyle himaye ettigı 

Mançuko ile Sovyet Rusya arasında 

açık bir sava§ çıkarmaya çalı§makla 
itham edilmektedir. Mançuko tara
fından da, Sovyet hükümetine haddi
ni bildirmek için Japonyamn vakit 
kaybetmeden la:zımgelen tedbirleri 
alması lüzumu ileri aürülüyoı·. Bütün 
bunlar, iki sene önce, Şark Çin de
miryolu meselesinin sebeb olduğu 

gerginlik zamanındaki aynı havayı 

yeniden yaratmaya yardım ediyor. l;)u 

tehdidin karşısında, sakinlik ve so· 
ğuk kanlılık gostermek ve her ih,ilaf· 
tan sonra, her iki hükümet de ger 

çekten harbı ıstemedikleri için, ruı. 

japon güçlüklerinin nasıl halleôilmış 
olduklarını hatırlamak lazımdır. 

bugun sınır kavgaları dıKkati çek· 
mesı lazımgeıen Jartıar içınde fazla· 
laşıyor. !Sovyel hükumeti, Sovyet 
l'\ıançu kHalarını geçen ay Sovyet top 
ragına gumış olmakla İlham etm~ı. 
teuır. Uıe yandan J as aJansı, 12 şu 
bat gunu 500 neferlik mı ralyözlerle 
51lahlı bir Japon • mançu kıtasının akı 
ta} yare ıle beraber Mogol sınırını ge· 
çerek 7 kilometre içerde bulunan 
Bulum • Dersum karakoluna taarruz 
ettigini haber verdi. Mogol sınır bek 

çileri gerı çekılmeye mecbur kalmış· 
lar, fakat İmdad gelince, Mogol topr· 
ğında ilerlemiş olan kuvvetleri Man
çuriye doğru geri atmıtlardır. Dı§ 

Moğoliıtanın halkçı hükumeti bu sı. 
nır tecavüzünü derhal proteato etmit 
ve mesuliyetleri teabit ederek aynı 

halin tekrarlanmasına mani olmak 
için bir tahkikat yapılmasını istemiş 
tir. Rusların anlattıkları budur. Fa· 
kat mançulara ıore hidi~e bambaıka 
türlü geçmi~tir: Bu kaynaktan gelen 
haberler Japon • Mançu kıtalaranın, 
sonki.nunda vukua gelen hadiseleı 

den .onra Moıolların i§gal ebnİf ol. 
dukları Olahodkayı geri almaya mu. 
vaffak olduklarım ve kavgaya aovyet 
askeri tayyarelerinin de i,tirak ettik 
!erini bildiriyor. 

Bu haberleri okurken insan hakikı 
bir harbtan bahaedildiği hissini alı
yor; fakat hadiselerin tam ıümulü 
hakkında bir fikir edinmek için İf ve 
dıt Mogolistanın sınırlarındaki vazi
yeti hesaba katmak lazımdır. Burada 

s.nır, toprak Üzerinde iyice tahdid e
dilmİ§tir, bu yüzden, biraz stratejik 
ehemiyeti olan yerler yüzünden ka\'
galar çıkmaktadır. Her iki tarafta da, 
komşu topraklar üzerinde kabil ol 
duğu kadar ilerliyerek bir İşgal olutu 
yapmaya meyletmektedirler. Sınır 

tam bir surette tahdid edilmedikçe 
vaziyet degişmiyecektir. Tokyo, uzun 
zaman Önce. bu tahdide girişmeyi tek· 
lif etmişse de Mosko"'a, vukua gelen 
hadiseleri muhtelif komisyonlar vası. 
tasiyle halletmek usulünü tercih ede
rek şimdiye kadar buna yanaımnmış 
tır. Gerek Sovyet tarafında, gerek 
Mançuko tarafında, mesuliyetler ne 

olursa olsun, bu yüzden, Mançuko ile 
Sovyetler Birliği arasında husule ge 
len gerginlik, Moıkova ve Tokyo hü
kümetlerinin önüne geçmeye muvaf
fak olamıyacağı tehlikeler de doğu
rabilir. 

Dairen'den gelen \'e Japon - ~11\n

çu kıtalarının, Mogollan istila etmek 
·~~edikleri yerlerden koğmak için ~ı-
ni:;. ölçüde bir harekete hazırlandık· 

11\•mı bildiren gazete haberlerini bü
)'\Jk bir ihtiyatla karşılamak gerektir. 
Tokynda. dış bakanlığı namına roz 
ıi;ylemi-ve yetkili bir zat, mançular 
tarafından verilmit ve Sovyet Rusy., 
tarafmdan dış Mogolistan hüküm'!ti
nin :o.yasasına yapılacak yardımların 

ilan cdilmit bir harb telakki edı1.-ce
ğini bilc.liren beyanat hususunda lıiç 

olan japon generali Doyhara, 12 şu· 
de endişe edilmediğini söyJemiıtir. 

Bu zat ilave ederek demittir ki: 
"Şimdi bilhassa bir propaganda harbı 
yapıldığını biliyoruz". Öte yandan 
Mançuri'de oynadığı faal rol malum 
bat hadisesinin hakiki bir vahimliği 

olmadığını ve dış Mogolistan sınırın
daki knrar5ızlıktan ileri geldiğini söy 
lemittir. 

Bunlardan ~u neticeye varabiliriz 
ki vaziyet Tokyo'da sükunla muha. 
keme edilmektedir. Japonyanın Mos
kova elçiai B. Ohta ile, Sovyetler Bir· 
liği dıtitleri komiser mua•İni B. Sto
monyakov arasında yapılmıf olan gö. 
rüşmenin Tas ajansı tarafından ••t· 
redilmit olan metni, biraz acı olması
na rağmen, •ahim bir ihtilaf lıissi •er
memektedir. B. Ohta ve 8. Stomon
yakov, aonkanun hadiaeleri halrlrmda 
kendi izahlarında aU"ar etmif olmak· 
la beraber, japon elçisi, meaeleyi, bi

taraf azaların da İttirak edeceii muh
telit bir komisyona havale etmek hu 
susundaki Sovyet teklifini hülcümeti
ne bildirmeyi vadetmiştir. Demek o
luyor ki bir hal tekli, veya hiç olmaz
sa bir uzlatma tarzı aranmaktadır. 

Japonyanın Mançuri'deki aıyaaaıı, 

Mançuko devletinin kurulutundanbe· 
ri aynı esası muhafaza etmektedir, 
ve bu sıyasanın bütünü ~İmali Çin'de 

sağlam bir antikomünist cephe teşkil 
etmeye çalıftığı meydandadır. Mofl<O• 
·vanan ihtilalci sıyasasının bundan za· 
rar göreceği de şüphe götürmez; fa
kat Sovyetler Birliğinin, Japonya ile 
doğTudan doğruya bir harbın ön'"r.e 
geçmesi kendi menfaati icabıdır. Öte 

yandan Japonya'da, vahim finansal 
ve ekonomik güçlükler içinde bulu
nurken, bütün faaliyetini Mançuri'de 
ve şimali Çin'de yarattığı yeni vaziye
tin sağlamlatmasına hasretmek mec
buriyetinde iken, Aıya kıtasında bii· 
yük bir silahlı kavgaya giriımeyi cid
di olarak düfÜnemez. Bu itibarla rus. 
japon münasebetlerinin bugünkü 
gerginliğin bir kavgaya "'eydan ver
miyeceği düşünülebilir. 

}apon)·u rllmıgoliııam 

fethetmek utiyor 
Dii•r ı.,.aJtan La Tribün de Na•· 

yon •aut•.C de U2a Şeriata Japon
yanuı İMİlocı ni,,-lleri laolılnnJa ate· 
ğıd ahi yazıyı ne,,-eJiyor: 
Japonya'nın dıt Mogolistanı tehu:J 

ettiği Uzak Şarkta vaziyet vahimle
ıiyor. Dıt Mogolistan, Sibirya boyun
ca uzanan ve Rusyanm 1912 de ayale 
basmıt olduğu geniı toprak pal'Ças•
dır. Ruıyanın burada, Japonya tara· 
fından da tanınmıı olan bir nüfuz böl· 
gesi elde ediıinden beri yirmi dôrt 
sene geçmiıtir. Sovyetler, çarların 

izinden gitmiıler ve Sovyet devrimin· 
den az sonra, Dıt Mogolistan demok· 
ratlaımıı ve bugün Büyük • Kuruldan 
adını taııyan bir meclis tarafından 

idare edilmektedir. 

Japonya, Mançuko'yu organize et• 
tikten aonra, iç Mogolistana, yani 

1911 ihtilalinden sonra az çok mer· 
kezden ayrılmı§ olan Şimali Çin vi

layetlerine nüfuza baılamıftı. Japon· 
lar Jehol'u zaptetmiı, Çhar'a gİrmİt· 
ti. O günden itibaren Japonyanın, 

Rusyayı Çin'den ayırmak için elinden 
geleni yapacağı aıikrdı. Japonlar ev
vela kuzay · batıya dönerek Çahar'. 
dan sonra Hopey'i de iııal ettiler. lı· 
te bu esnadadır ki mogol prenslikle· 
ri konfederasyonu reisi prens Wanı· 
Teh, iç Mogolistanın günef kısmının 
istiklalini ilan etti. l<uzay kısmı ja. 

pon İfgali altındaydı. Bu suretle bü
tün iç Mogolistan onun nüfuzu altına 
giriyordu. Ve aynı zamanda Japon 
lrıtaları, kuzay vilayetlerinden bir Ü· 

çüncüsüne, Sui - Yuan'a da girmeye 
batladıkları için Sovyet Rusya ile Çin 
arasındaki sed günden güne uzıtyor
du. 

Kuzay • batıda ise kolay yutulur 
bir lokma olmıyan Dıt MogoJistan bu
lunuyordu. Sovyetler tarafından or· 
ganize edilmit olan Dış Mogolistan 
ıağlam bir küçük orduya, topçu kuv
vetine ve Aynı zamanda yollarda, tay-

NKARA 
farksızdır. Bunu da köylü kendisi yapar. Bir
az kerpiç. biraz kereste, biraz yontulmamış 
taş ve bir de babasının bu maksadla bir tara
fa bir zamanlar dikmiş olduğu beş on kavak, 
ev tamamdır. Eğer babası herhangi bir se
beb yüzünden bu babalık vazifesini göreme
miş ise, o zaman oğul, çıplak Anadolu'da 
çok değerli bir ey olan keresteyi, ya ölen 
babasının evinden yahut nerede bulursa ora
dan tedarik eder. Onun bu kendi eliyle yap
tığı evde, sonuna kadar yaşıyacağı da pek· 
malfim değildir. Pek muhtemeldir ki, bir 
yangın yahut bir yer deprentisi, günün bi
rinde sahibinden önce evi alıp götürsün. 
Bazen bir hastalık yüzünden ha.zen de yağ
mur sellerinin altında yahut dümdüz damın 
üzerinde biriken karın içeri sızması dolayı
siyle, ev ''tekinlik" ini kaybeder. Hemen ta
sasızca terkedilir ve birkaç hafta içinde, o
nun yambaşında ve belki de ondaki malzeme 
kullanılmak sartiyle bir yenisi yapılır. 

reler ve testiler durur. Bunların yanındaki 
saç mangal, ocak nedir bilmiyen Türk köy
lü evinin çadırın bir istihalesi olduğunu 
gösteren en büyük delildir [2]. Bunun için
de ateş yakmak için, üflemeğe ya rüzgara 
ihtiyaç vardır. Mangal, bir alay duman ve 
zehirli gazlar neşreder. Bunun içindir ki ya
nıncıya kadar kapının önüne bırakılır. Da
vet ve bayram günlerinde, onun üzerinde bir 
şey kı7.artmak lazımgeldiği zaman da böyle 
yapılır. Aksi takdirde odanın içi duman ve 
koku ile dolar. Görülüyor ki, Batı'nın bütün 
memleketlerinde her şeyin kökü ve başlan
gıcı olan ve temel taşı rolü oynıyan ocak 
bile Anadolu'daki "darül - fena" kaidesinden 
kendini kurtaramamıştır. 

adedi çoğalır: ev hatta iki kata çıkar. l a
kat bütün bu odalar boştur. Elbiseler. sil e
ler, yastıklar, yüklere konur. Bunkrm ka r

lan bazen işlenm · stir. Kabul odalarında :e
narlanna yastıklar dizilmiş Üzerlerine halı
lar örtülmüş sedirler vardır. Bu sedirlerin 
altı alelade tahtadır. İşte Anadoludaki köy
lü evinin döşemesi bundan ibarettir. Bun Ll• 

ra nihayet, o da zengince köylü evlerin le, 
kullanılmıyan petrol lambaları ile ayn l. n 
ilave edebilirsiniz. 

Ya.zan: Norbert von BISCHOFF 
Türkçe;>c çevıren: Burhan BELGE 

Ne ılerı} e do0 ru ati'ye, ne de geriye dog
ru ma1.i'ye b.r ba01ılıkları olmaksızın sür
dükleri hayatı.1 <le0işıp geçen ve tesadüfen 
ya~anmış intibc.lardan ibaret olması, Türk
lerin ya ayış tarzlarına hem içeri hem de 
dısarı doğru hususı bir erla vermiştir. 

Ja t c aki sosyal n zamın temel taşı olan 
~ifo..i e\ i. üzerinde bir çiftcı neslinden sonra 
b ı · neslinin dogdugu. buyudü0 ü ve öl
düğü ··Bof'' [1] Anadolu'cla mechuldür. 
Türk .ı.ı:> lı..i ünı..in evi saglamca bir çadırdan 

11 J Avrupa.:a nuntakalara göre §ekil ı.ıe ı.ıüa
a deg 0§tirir. Meulci Cenubi Almanyada köylü
nun eı.ı", evınin etrafındaki çitle çevrili bahçeai ve 
ayrıca yır ve tarlası. Şimali Almanyada ahırı, 
saman: • . ,, anbarı ue bal.çesı, tar a ı. Daha genİf 
mC:.nada çiftlik. 

Böyle bir ~evin içi bostur. Taban, dövül
müş topraktır. Bir köşede, şilteler, yorgan
lar ve kilimler biribirinin üzerine yığıhdır. 
Akşam olunca, bunlar yere serilir ve Üzerle
rinde yatılır; bir bac::ka köc:: ede bakır tence-

Daha zengince evJerde, batıdaki çiftçi 
evinin aile masasına tekabül eden değirmi 
bakır sini vardır. Daha zengin evlerde, oda -[2] Biachoff, birçok Anadolu evlrrinde oca· 
ğrn esas olduğunu bilmediği gibi, gördüğü cıe 

ge:z.diği evlerin avrupalı talanından sonra luka
ral"§m&f ue selciletin türlüsün11 katlanmağa mec. 
bur kalmış insanlara ve nesille,.e aiJ " Juğunu 
da göz.den kaçırmııtır. 

Kasabadaki evler de böyledir. Kasa .. lr 
Türkler de, aileleriyle birlikte kendi evle~ .••• 
de outururlar. Fakat, alafrangalığa meyi 1e
ri yoksa onların da evleri köyfüni.inki hi 
esyasızdır. Bir demir karyola ile birkaç ... 1-
dalya, avrupai konfor hü mıün_ g .. ccr. ~"'

sabah Tilrk de, sanki kendi evinde, "iş~n 

ahire değin" oturur. Yangın olup yahut baş• 
ka sebebler cıkıp bir baş1 .a eve yahut bir 
başka kasab:ıya göç edt\Siye kadar. 

rsonu var) 



?l ŞU B b.. 'T <'"' 6 CUMA --
iı.;tiJ .. Ji 1 , e iııkilap 
Partimizin bütün yurdda istiklc.1ımi

~•n değerini \'e inkılabımızın büyüklüğiı. 
r:iı h<'.İkrmıza anlatmak çin büyük bir 
İ~l>t.tle tertip ettiii konferanslar her 
t.11 .ı.f da umulc11ıdan dnlıa biiyük bir he. 
~ecm ve çok geni§ bir i~i. uyandıı-mıt· 
lır. Şimdiye kadar yurdun her köşe.in
de.. selen ve gazetemizde çıkan haber
leJ.e ilave olarak bugün de aldığnmz tel
i~ yuıyOl'us: 

tian.hnncı, 1~ (Hususı) - Balıke.ir 

\tıNt' evrak ciirdı:forü B. Hakkı tarafm. 
da.ı puartetı ~ecesi inkıl.ab, salı geceaı 

de istik menuu üzerinde iki konfe.. 
rans vwiimiştir. Parti binasında verilen 
l»u konferanslara bir çok yarddaılar ıel· 
mi§, bazıları yer bulamıyarak ayakta 
bimıılardır. Halkın arzusu üzerine bu 

koııveranslar tekrarlanacaktır. 

Alfon, 19 (A.A.) - G. Antep say
ı.vı B. Bekir Kaleli inkilab mevzulu 
konteransı ougun ha.kevinin yeni. yapılan 
a.alonunda binden fazla dinleyici önünde 
~ermıştir. A1a.ka ile bdııenen ikinci kon
hransı yarın aktam verecektir. 

,. • * 
Edincık, 19 (A.A.) - Bugün saat 

16 da avukat Burhan inkilib hakkındaki 
laonf•ansını verdi. Yarın da istiklal mev· 

:.ı.utv konferansını verecektir. 

Jwe meydımlarma ve tayyarelere 
Nhibtir. 

Japonlar, iAkönce, korkutmak için, 
Mogoliıtan cumuriyeti topraklarına 

birkaç akıncı kolu saldırdılar. Sınır

larda bazı çarpıtmalar oldu, ve her 
iki taraf hücum mesuliyetini diğerine 
attı. Bugün, Japonya, mogol kıtalan· 
nın, Mogolistan sınırlarından çok İçe· 
rilere çekilmesini istemektedir. 

Bu, Sovyetlerin de geri çekilmesi
ni istemek demektir. Çünkü Sovytler 
ınogol cumuriyetinin menfaatleri ve 
koruyucularıdır. Bugüne kadar, Sov. 
yetler daima japonlar önünde geri çe· 
lcilmitlerdir: Mançuri üzerinde her 
tiirlü niyetlerini terketmişler ve doğu 
Çin demiryolarını satmı~lardır. Ja. 
1>onların iç Mogolistanı İstila etmele· 
rine ve Çini tehdid etmelerine müsa
ade etmi§lerdir. fakat Dış Mogolis
tanın da aynı akıbete dü~mesine ses 
4;ıkarmamak onlar için güç olacaktır 
Yalnız itibarları bundan müteessir ol
nıakla kalmıyacak fakat aynı zaman
da Dıt Mogoliıtanm japonlar tarafın· 
dan istilası onları bütün Transbay
laal'a hakim kılacakbr. 

Dış Mogolislan, Siberyaya bir bu· 
dak gibi saplanmaktadır. Japonlarm 
orada yerle,ecelderi gün, Uzak Do
iudaki rus orduııunun vaziyeti çok 
ıüçJe•ecektir. Ruslar, hem Mançu. 
hem Mogol sınırlarında ve hem de 
denizden taarruza uftrarlarsa fazla 
ınukavemet göstermeleri ihtimali a
z:t lır. Hatta geri cekilmesi bile bir 
mesele olur. 

Japonya, muhakkak ki, Rusyanm 
Avrupada kıırşılattığı sıkıntılar ve 

Almanyadan gördüğü tebdidler üze
l"İnde speküle etmektedir. Ve vaziye
ti vahimle,tiren de budur. Londra, 
Va~;ngton ve Paria'in bundan endişe 
}e düştüğünü görmek zamanı gel
tniştir. 

Dii ı ak~~anıki 
(oııferan~ 

8. Miinib llllyri. Juınıtnu medc
nimizİTı bf,:.ı kı.oıım1"rını anlattı. 

Sumer Bank hukuk mü§aviri Dr. 
Münib Hayri Ürgülılü dün Ankara 
radyosuııda medeni !nmun me,·zuu et 

rafında bir konfera.n5 vermiştir. Me
deni kanunun yıldonumü münasebeti 
ile ve enteresan taraflarına tema& e· 
den bu konferanstan bazı parçalar a. 

lıyoruz: 

"- lsviçre kanununu adapte etti· 
ğimiz zaman nişanlılığa aid madde
leri de aile hukukunun ba~ tarafında 
olmak üzere naklettik Bu suretle İç· 
timai hayatımızda var kuvvetiyle var 
olan bir müesseseyi de kanunlaştırmış 
olduk. Bu hareket tarzı türk ~osyal 
hayatının selameti nam;na bir emni· 
yet ve türk hukukunun tekamülü ga 
yesine matuf bir kazançtı. Nipnlan· 
ma evlenme vadi demektir. Tabriri 
veya ,ifahi bir surette akdolunabilir. 
Herhangi bir tekilde de iııbaıt oluna
bilir. Me&ela: bir ni~anWık mera!İmi, 
nişanlundır diye takdim ohmma. Is • 
viçre temyiz mahkemesi iki kimsenin 
ni!anlı olduklarına delii addedecek 
kadar hassasiyet gostermi!tir. Keza
lik 1922 aeneainde cf'reyan eden hir 
davada Cenevre mahkemesi Jan iı
mindeki bir erkeğin Helen nammda· 
ki bir kıza bir kıt günü bir ocağm 
başında yanyana ofcrnıuf ve ba§başa 
vermit iki ııevgilinin halini tuvir eden 
bir kartı senenin son günü olan 31 

k8.nunuevel tarihinde göadel'ettk ay· 
nen: "Benim sevgili Helenim: sene
nin bu son gecesinin son saatinde sa· 
na bu kartı yollarken bu karttaki &e'V· 

gililer gibi ne vakit başba~a kalaca· 

ğımızı ve ne zama.. böyl~ ~ati~. ~~ ~
bedi gec:eler geçireceğimızı duşunu· 
yorum.,, diye yazmasmJ ni§.anhhk 
vadi diye telakki etmi!tir. Aynı mah· 
keme genç bir erkeğin namuslu bir 
kızla sıksık konuımaaını, onunla ba. 
lolarda beraberce görünmesini, mec
lislerde beraber bulunmasım namus· 
lu bir kızın nazik vaziyeti dolayniyle 
niıtanlıhk suretinde telakki etmiştir. 

Türk kanunu medenisinin ni11anlı· 

lığa aid hükümleri tatminkar kanun 

maddeleridir. Eski Romaı hukuk§İnas

larmdan birinin "yalnız benimdir ki 

pabucumun ayağımı ukıp $rkmadığı 

nı takdir eder ve istersem onu kaldı

rıp atarım . ., diye nişanh~mı telmihen 

söylediği ııöz artık bu&Ün hukukan hiç 

bir mana ifade etmiyor. VelhMıl me

deni kanunumuzun ni~anMığa müte

allik hükümleri ailel,}r~ıı. ha.rimi isme

tine ıirip de iıbu temi:diii lekeleye~ 

çapkın ruhlu erkeklere n hafif kalp

li genç kızlara kar'ı çatllm <:ehl'eli 

bir mürebbidir. 

B. Ali Sami geldi 
UYuıturucu maddeler inhisarı 

umum direktörü B. Ali Sami, ba
kanlıkla temas etmek ve direktif 
almak üzere dün ıehrimize gelmiş
tir. B. Ali Sami Ankcırada üç dört 
gün kalacaktır. 

U L lJ S 

SO\' ET - FR \ '\'~JZ P \" rJ 

ViE. FRA ·sız R \~J~I 

Gazeteler pakt için 
ne düşünüyorlar? 

(Başı 1. inci sayla da) 

.. f'nm.'ıianın yii kii hrıf ifliyecel.:.. .. 

"Almanya, Sovyet Rusyaya taar· 
ruz edene, aynı zamanda Çekoslo· 
vakyaya da taarruz edecektir. Bu İ· 
tibarla, fransız - sovyet andlaşması, 
"millici oldukları şüpheli millicileri
miz" İn iddia ettiği gibi, Fransanın 
bazı ittifaklarını ağırlaıtırmak şöyle 
dursun bilakis hafifletmektedir. 

IJ. Ileryo paktı miicfofaa etti 
Paris, 20 (AA.) - Sayl .. vlar ku • 

rulunda fransız - sovyet paktı görüşü· 
lüı-ken pakt aleyhinde butunan mebus 
Uoric'dan sonra B. Heryo küı-süye ç1 • 

karak bu paktı şiddetle müdafaa etmiş
tir. 

Sovyet ordusunun bugün 1.300.000 
kişi olduğunu ve 3.500.000 de 7edeii 
bulunduğunu söylernif, Almanya ile 
Sovyet Rusya ıınır olmadığı itirazını 
reddederek bitaraf memleketlerİD de 
mütecavize karşı banket edecekleri 
bir rejimde bulunulduğunu kaJdetmİt 
ve Franaa'dan utenilea bir mil~hk 
kredi hakkında da demiftir ki: 

" - lıte, size Franaa'-la ipialiie 
karıı aavaıılabiJe«k ıipariıler ıelecıek· 
tir. Sovyet Ruıya'nın tediye kaWli7e • 
ti mükemmeldir.,, 

B. Heryo, paktın Avnıpa'ya münha
su• olduğu ve milletler cemiyeti paktı 

ile tamamiyle uygun bulunduğu huıuı. 
larmda ısrar ehnit ve ''f'ranta bİl'çok 
küçük devletlerin tamamlığmı garanti 

ebniş bulunmaktadır. Fransız • ıovyet 
paktı Fransaya nefes aldıracaktır.,, de -
miştir. 

Müzakerelere salı günü deYam olu· 
nacaktır. 

--------··-------
Karsta büyük soğuklar 

Kars, 20 (A.A.} - Son günlerde 
bölgenin her tarafında zorlu soğukl ... 
hüküm ıürmektedir. Kardan bir çalı: İ§· 
lek yollarla Erzurum • Karı demiryo • 
lunda mün~kalat dunnuı ve 20 gün • 
denberi posta gelmemittir. Soğuk ve 
tipiden üç insan ölmüştür. 

Gümrüklerde tayinler 
lstanbul ithalat gömrüği,i icra ta . 

kip memurluğuna RazgTadb Yumukoğ
lu, Galata ticareti dahiliye birinci ıınd 
muayene memurluğuna lstanbuJ tahş 
direktörü Enver, yerine de Ur . 

fa başdfrektörlüğünde açıkta bulunan 
Enver, gümrük işleri direktörlüğü mü
nıeyyizliğine tetkik direktörlüğü tetkik 

memurlarından Zeki, Ankara gümrük 
manifesto memurluğuna Galata ithalat 
gümrüğü manifesto memurlanndao Ga. 
lib tayin edilmi§ler ve lıtanbul ithalat 
gümrüğü ikinci sınıf muayene memur
larından Cemal Tevfik, Muhittin, Gala. 
ta ithalat gümrüğü birinci sınıf muayene 
memuru Burhan, İstanbul ithalat güm_ 

riiğü baş.muayene memurlarından ibra· 
him Etem, Mazhar, Abdülkadir birer 
derece terfi ettirilmişlerdir. 

SAYFA 5 

~ '1evhanda 4 uOu 'tJ et re nınrahl}aı hüyuk
lüğündf'l{i rl'a hal{ hane batak-< 

lığı kuı-utulu~Tor 
Sıtma, cumuriyet ülkesinden ya

vaş yavaf mel'un elini çekmekle· 
dir: Kurutulan her bataklık, açı
tan her kanal, onu bir adım daha 
yokluğa sürüklemektedir. Memle
ketin büyük sıtma mıntaka1arm
dan biri olan Seyhan sıtma sava§ı 
bö)kesinin Mersin şubesi içinde bu
lunan, 4.000 metre murabbaı bü
yüklüğündeki Tabakhane batak
lı~-c. sıtma aava'ı kurumu tarafın-

dan 180 metre uzunluk ve 4 - 5 
metre genişli~inde açılan bir ka
na) ile kurutulmuştur. 

Gene bu bölgenin Tarsus şubesi 
içinde Yenice köyünde 1618 met
re murabbaı bir sahanın suları, aç
tırılan 340 metre uzunluğundaki 
kanallıu ile akıtılmış ve ay ~a 
1918 metre murabbaı bir çukurun 
da doldurulmasına baslanmıştır. 

Batdlılıtan Wr •öriiniif 

Kö)'liinün lıendi el.ile yaptığı bir köprü 

Kayseri kombinasında 
modern spor kurwnlarr 

Kayseri'de Sümerbank'ın yapbrdığı 
mensucat fabrikasının, kendi mel11W" ve 
işçilerinin beden kabiliyetlerini yÜkselt. 

mele için beden terbiyesi ve spora ver
diği önemi itilen C. H. P. Genel Sek-

reterliği buradaki spor ça.lıfmaları · 
Parti Genyönkurul azalanndan Tekir
daiı saylavı Rahmi Apak vaaıtaaiy1e 

gözden geçirtmiştir. 

Sümerbank'ın ve bilhassa fabrika dL 
rektörü Şevket Turgutun, atbapora mah· 
ıuı mania bahçesi., voleybol ve basket -

bol yerleri, patinaj yeri ve jimnas: 
bahçeleri gibi modern spor kurumları 

yapmak auı-etiylc yurd sporuna yaptığ 
önemli hizmetler Parti Genel Sekreter. 

liğince takdir ile lıı:arJılanınıı ve yurddc.ı 
yeniderı kurulmakta olan diğer fabrika 
lar ve kurumların da türk gençliğinin 

beden terbiyesini arttırmak yolunda ça 
lışmalarını esirgememeleri için teşeb 
büslere girişilmiştir. 

Fransızca Ankaraııııı 
1O1 inci Sa):-ısı bugüıı 

çıkı}ror. 

Haftalık fransı.zca nüshamız 
"ANKARA"nın 101 inci sayısı bu
gün çıkıyor. 

Bu saymın başlıca yazıları şun
lardır : '' 16 şu bat,, (Falih Rıfkı 
Atay), Trakyanın kalkınma pro
gramı, Tayyare cemiyetinin 12 nci 
yıl dönümü, Aydın demiryolunun 
devlet taraf rndan idaresi, Haf ta 

haberleri, Türk inkılabı tarihi, 
kültür hayatı, Memleketimiz: Bit
lis, Kütüphanelerimiz, Bibliyog
rafya, İhracatımızın umumi vazİ· 
yeti, Zirai İatihsallermiz, İzmir li
manının faaliyeti, 1ktısadi haber
ler, Birinci teşrinde umumi ihra
catımız, Haftalık hikaye ve hafta 
nm karikatür ve resimleri ileh ... ================================================================= 

Tefrika: 8 • 

IOPYEKÜN HARB 
Yazan: General Ludendorf 

Tüık~eye çeviren: Hikmet TUNA 

Politika, clunya harbından önce, elini ko
lunu ba ıavarak bu unsurların faaliyetleri-b • , • 

ne seyi.. ci kaldı. Ve milleti, mukavemetsız 

bir halde, Yuda ile Romanın ve bu ikisinin, 
kısmen masonlaştırılmış. kilisenin gizli e
mirleri etrafında toplanmış, ordu içinde de 
saklan.mş, gızli Roma terbiyesiyle yetişti
rılmiş olan suç ortaklarına terketti. . . 

Politika. dünya harbmdan önce. elını 

kolunu baglıyarak, bu unsurların faaliyetl~
rıne seyirci kalmış ve milleti, mukavemetsız 
bir halde, Yuda ile Roma'nın, ve gene bun
ların masonlaştırılmış, gizli ~e Roma me~
tebinin terbiyesini almış ve hır kısmı da kı
lisenin gizli emirleri etrafında toplanmış, 
hatta. orduda bile saklanmış olan suç ortak -
larının gayelerine terketmişti. Bu suretle 
n:ıeydana gelmiş olan manevi ayrılık, daha 
dünya harbından önceki devirlerde, apaçık 
beUi oluyordu. 

Bu vaziyet karşısında, müdafaa kuvveti, 
bütün islerden uzaklaştrnlmış, bir kenarda 
bırakılmıştt. Esaslı bir ihmale uğramış olan 
ordu, böyle bir politika ve bu gibi tezahür -
lerin akıbetleri olan, tehlikeli hakikatleri 
ve bu hakikatlerin har':> güdümü icin yarat
maları ihtimali olan neticelerin, kaygusunu 
tasımak mecburiyetinde idi. 

Fakat ... politika ile mesgul olmak., hat
ta, bu ayrıhk ve dağmıkhğın hakiki ve kor
kunc akıbetlerine isaret etmek bile, bir cina
yet idi. 

Orduda verilen ve monarsist ruh ve ma 
hiyetini tasıyan, lakin hic bir suretle yet · 
miyen bir dersle. müdafaa kuvvetinin . ve 
her yıl alınan kura efradının ruhu takvıye 
edilmiş olacaktı. Fakat, ordu, tıpkı alman 
ulusu gibi, tamamiyle politikadan uzak tu· 
tuluyordu. Ulusal hayatın esaslan, o zama~
larda da henüz bilinmi\ ordu. Bu ciddi hakı
kat vaktiyle is hasında bulunanları mazur ' . . 
gösteriyor. Ancak. bu hakikat. ehemıy~t 

vermeden, hic bir careye başvurmadan, mıl
leti yıkanların faalivetlerine sey irci kalmıs 
olan politi :~cıl ·-r affetmiyor. 

Milletyr.:ı cüar. r z. ha t rahat i~lerini görü-

yorlar<ll. Onların işleri bozuldu, bozuldu 
ama, bunda, ne hükümetin. ve ne de ordu
nun bir tesiri oldu. Asıl tesirini yapan, 
,,harbtehlikesi tehdidi" parolası ve seferber
liğin ilanı üzerine, bozgnnculann umud et
tikleri gibi, fesada uğratılmıc; is~i vığınla -
rmm, silah altına kosmamaları, seferber -
liği ve ordunun hareketini bozmaları verine. 
millet hizmetine kosturan sev. ulusal rnhun 
uyanışıdır. , · 

Milletin, öldiirücii ·'.1nıı "':'eı i ·inr1
"" hıl 

drğ1 bir anda, milli rn1mn dile gelmec::i ve, 
g enic:; ölcüyü tutan nlns çevenlerinin harb 
güdü.,,i.i icin faalivFte gecme1eri, ve nihayet 
ordunun cahsmaları ulus hozguncularmm, 
t ac::avvurl ar r.,•n t::ı tr;kini hir nıfülrlet daha 
g eriye attı. Bu bozouncular, kendilerine diş 
hile ·en Rusya'yı t·1 ·1~0-a düsürmek icin. al-
ı.,... an ,,,illet; ve .... 1 • .,.,~ ... nrduc::11nun kuvveti11i 
de istismar et+;ler. N; ... .., l~ ;'Tl bu vazivet 1917 
de ortaya cıkınca. ulusun manevi b:~liö-in ı 
imha etmek, milletin bilfiil ordu icin çalıs
mak kabiliyetini var kuvvetivle düşürmek, 
ihtilal ruhunu ordu arasına sokarak mukave
met kudretini kırmak gibi bir bozgun işinin 
başına gecmek inı!· !lmnı huklul~r. 

Orduua ilk aJamt!llen belıı ıı oclıınıe.t 
sulh zamanındakinden daha geniş bir esas 
üzerinde, yuı dsevgisi dersleri vedmek sure
tiyle, manevi dağınıklığın önüne geçmeğe 
calıstım · fakat bu da vetmiyen bir care idi 
~e hem ~le. hu dersler~ biı şekil vennelerı 
Iazımgelen subaylara yabancı hir keyfiyettı. 
Cimkii. ken ikr"nin de ..,y\·asa) ve mim t er
biyeleri pek sağlamlast1rılmam1ştı. 

Giin gectıkçe, manevi yıkımın tesirleri, 
daha bariz bir sekilde kendini gösteriyordu. 
İlki-ınce. bunu, düşmanın aclrk ablokası ve 
propagandasına hamlettim. Bunun da tesi
ri vardı, vardı ama, ulus icinde gizlenmiş 
olan y2 ıucli milletiyle Re-na mümessilleri
nin ve gene bu ikisinin, sıvasa}, ekonomik ve 
"evren el f Plst>ff' ıle vac:ayan parti ve ku -
ru nl~rda c::aklanmıs olan tebaalarının faali
y t> t1ni. çok daha tehlikeli irli Bunlar, düş· 
man propagandasiyle bir1ik te cah!:?ıyorlar 
ve '"lüs ııanrn fi1<ırler ine arac oluvorlard . 

Lt rd CanninP, ( Kanin~;) 1826 yılında, 

"Eolus" un trii ·~ı;2.r t =mncı) hortumu İng · ı
ten·'n · , ı eLn -! <>dit. em is \'e şöyle devam et-
mist : : (Sonu var) 



Y cı:ııa": KotrW. Mcn•filcl 

Otuz. yu ıııil ra"men Bertha 
Yung' un, yurüy.cK yerde koşmak, 
yaya kaldmmmm b&r ucundan öte -
kine kadar dan• adımları çizmek, 
çenber çevirmek., havaya bir şey atıp 
tutmak, yahud lumıldamaksız.ın dur
rup sadece ... bot yere gülmek heve
sine, şimdi de oldut.ı gibi, hala, ken
dini knptırdığı dakikalar oluyordu. 

Otuz yaşında oleamz ve sokağı
nızın köşesini dönerken, birden bire, 
bir saadet, mutlak bir saadet duygu
sunun istilası altında kaldığınızı his
setseniz; şu gecik.mit öğle-sonu gü -
neJinin parlak b&r parçasını yutu -
vermi1siniz de vücudunuzun her zer
resine, ellerinizin ve ayaklarınızın 
her bir parmağına küçücük kıvılcılm
lar saçarak göpünüzde, durmadan 
yanıyormuş sanft'Mrm: ne yaparsı-
nız?..... . 

Oh! bunu "sarho,luk ve hmar
dalık" la izahtan batka bir çare var 
mıdır? Şu halde medeniyet ne buda 
laca bir şeydir 1 Çok. nadir bir keman 
gibi kılıfında saklryacak olduktan 
sonra bir viicud Mhibi olmanın ma
nası nedir? 

Rertha Y unı kOf& koşa basamak
ları çıkıp her valr.itlr.i iPbi unutmuş 
olduğu anahtarını aramak üzere çan
tasını yoklıyarak mektub kutusunu 
tartaklarhen dü,Unüyordu; 

- Hayır, bu keman mukayesesı 
pek doğru değil... Benim demek iste
diğim bu değildi, çünkü... - merçi 
Mary - hole girdi: - Sütnine geldi 
mi? 

- Evet, Madam. 
- Yemişleri ıetirdiler mi? 
- Evet, Madam, hepsi burada. 
- Yemek odıumdaki yemişleri 

bana veriniz, rica ederim. Yukarı çık
madan düzelteyim. 

Yemc-k odası karanlık ve pek se
rindi. Böyle olduğu halde Bertha 
Yung mantosunu çıkardı. Üzerinde 
onun tazyikini bir an daha hissetrne
ğe tahammülü yoktu, ve soğuk hava 
kollarını sardı. 

Fakat küçük. kıvılcımlar tufanı -
nın yükseldiği o parlak, yakıcı nokta 
göğsünde durup duruyordu. Onu 
alevlemekten korktuğu için teneffüs 
etmeğe ancak cesaret edebiliyor ve 
halbuki pek derin nefes · alıyordu. 
Buz gibi aynaya bakmağa ancak cür
et edebiliyor ve bununla beraber ge
ne bakıyordu, ve ayna, ona; titre -
yip gülümseyen dudaklı, büyük kcıra 
gözlü, bir şey dinleyormuşa, ilahi bir 
şeyin vukuunu bekliyormuşa. böyle 
bir şeyin vuku bulacağını ... mutlaka 
vuku bulacağını biliyormuşa benzi
yen, neşe içinde bir kadının hayalini 
gönderiyordu. 

Mary, bir tepaide yemişlerle bil
lur bir kase ve sanki süte sokulup çı
karılmış gibi acaip akislerle parlıyan 
pek güzel bir düz tabak getirdi. 

- Lambaları yakayım mı, Ma
dam) 

- Hayır. tefekkür ederim. daha 
aydınlık. 

Yemişler arasında mandalinalar, 
çilek pembeliğinde dmalar, ipek gibi 
kaygan sarı armudlar, gümüş rengin
de kadifemsi beyaz üzümler ve bir 
de kıpl.ırmız.ı salkım vardı. Bunu, 
yemek salonunun yeni halısına uy -
mak için almı§tı. Evet, bu salkımda 
üsumsii ve manasız bir hal vardı; 

fokat onu satın almağa sevketmış 
oJan ha'tiki seO<!b de bu idi. MağazadL 
şöyle düşünmiiştü: "halıyı masanm 
üstüne koymuş olmam için kırmızı 
üz~r::"'"ı de bulunmak lazım.,, Ona 

ı. 
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Türkçeye çeviren: N. B. 

bu düşünce. o sırada. pek makul gÖ· 
rünmü~tiı. 

Toparlak ve parlak iki giızel t!hra
mı tamamlayınca tesirlerini gözleny
le görmek üzere geriledi: bu tesir ha 
kikaten pek tuhaftı: çünkü koyu 
renk masa üstünde yemişler sankı 
gölgeler içinde eriyor, billur kase ile 
mavi tabak da havada dalgalanıyor
du. Tabii bu ona, içinde bulunduğu 
ruhi halet arasında, anlatılmaz bu 
güzellikte gc.iri.ındi.i ... Giilmeğe baş 
ladı. 

- Hayır, hayır, asabileşiyorum, 
dedi, ve, çantasını yak"laymca süt
ninenin odasına doğru fırladı. 

Alçak bir masanın önünde otu · 
ran sütnine, banyodan henüz çıkmış 
olan kiıçük Betty'ye akşam ycmeğı 
ni yediriyordu. 

Bebeğin üzerinde faniladan bıı 
entari ve maviyi.inden bir kazak var 
dı; ince ve kara saçları mini minicik 
$ivri, acayip bir ki.ime halinde tepe 
sine doğru taranmıştı. Anasını go 
rünce başını kaldırıp zıplamağa baş 
ladr. Çocuk odasına, bir kere daha 
münasebetsiz zamanda girmiş oldu · 
ğu manasına geldiğini Bertha'nm 
pek iyi bildiği şekilde dudaklarım sı 
kan sütnine: 

- Haydi, güz.elim, cici kızlar gıbı 
hepsini yiyelim, dedi. 

- Küçük yaramazlık etmedi mı, 
Ndnny} 

Nanny f ısddadı: 
- Bütün öğlc:sonunda melek gibi 

uslu idi. Parka gittik. Ben bir iskem 
leye oturdum. Onu arabasından çı
kardım büyük bir köpek gelip başı
m dizlerime koydu. Betty onun kula
ğını yakalayıp çekiştirdi. Bunu biı 
görseydiniz 1 

Bertha, çocuğun, ne olduğu belir
siz bir köpeğin kulağını çekmesine 
müsaade edilmesinin tehlikeli bir 
~ey olup olmadığını si.itnineden sor
mağı niyet etti. Fakat buna cesaret 
edemedi, Orada, kolları yanma sark
mış, bebeği olan bir zengin kızı kar
§ısmdn bir yoksul küçük kız gibi ha 
kıyrodu. 

Çocuk, bakışları sabit, gözlerim 
gene ona çevirdi ve sonra öyle tatlı 
güldü ki Bertha: 

-- Oh! Nanny, siz banyo takım· 
larını düzeltirken bırakınız da çor
basının geri kalan kısmını ben vere 
yim, diye yalvarmaktan kendini a 
lamadı. 

- Peki Madam, fakat yemeğim 
yedirenin değişmemesi daha doğru 
olurdu. Bu onu rahatsız ediyor ve 
bu sefer de öyle olması imkanı vaı 
dır. 

Bu ne manasız şeydi 1 Pek nadir 
bir keman gibi kılıf mda ve başka bir 
kadının elinde kalacak olduktan son
ra çocuk sahibi olmak neye yarardı 
ki? 

Bertha: 
- Oh! Bırakınız çocuğu bana, 

dedi. 

Pek canı sıkılan sütnine çocuğu 
anasına teslim etti. 

- Bu seferlik, yemekten sonra 
onu çıld.ırtmayınız. Bilirsiniz ki Ma· 
dam, böyle yaptığınız çoktur. Sonra, 
onunla, bilmezsiniz, ne kadar uğraş
mam lazım geliyor. 

Allah razı olsun 1 Nanny, havlu
ları alıp odadan çıktı. 

Çocuk, başını anasının göğsüne 

yerleştirirken Bertha: 
- Şimdi, benim mini mini haT· 

Mi Jetler Cem ·yet· pakt ın deği~tirilmesi iç·n 

Lordlar kamarası •• •• a gorıış e]er 
1-'ord Rennel in lcJ{lifini lıükunıet U\ffl Il 

.t ~"! 
hulmıyor 

(Baır 1. ınci :ıayfada) 

"-Ham maddeler meseles:yle 
ekonomik millileşme meseleleri 
ortaya zorluklar çıkarmaktadır. 
Fa.kat hükümet lmnları gözden ge
çirmekt~dir.,, 

Mille~ler cemiyeti, diledi&imiz 
yeri işgalden uzaktır. Amerika, Al
manya, Japonya ve Berezilya gibi 
dört bi.iyük memleket, bu cemiye
tin dısındadır. Ve bundan ·1 - ' • ı 
da tesiri maddi olarak zayıfl~
maktadır. Bir tadil isteği şu iki gö
rüş no1 

• .... -ından çıkmaktadır: 

l - Pa!ctm vecibelerini çok 
ağır ve buna binaen tadili lazım 
olduğu ı~anaatinde bulunanların 
görüşü. 

2 - Miiletler cemiyetinin se
rn.hivetinin lüzumu gibi geni§ ol
madığı kanaatinde bulunanların 
göriisü. 

Paktın her hanği bir surette ta
dili ic.in konsey ~7.MI olan devlet-

lerin müttefikan ve el a.mble aza
sı olan devletlerin de ekseriyetle 
karar vermesi lazımdır. lngiltere 
hükümeti ancak bu ı>ebebledir ki, 
bu tadi~e matuf her hanği bir ted
biri ne düşünmekte, ne de gözden 
geçirmektedir. 

Milletler cemiyeti, 16'ıncı mad
dedeki vecibeleri pek ağır bulan
ları az cok tatmin etmistir. Cemi
yet selahiyetlerinin dah~ geniş ol
masını istiyenier ise, pakt hüküm
lerine uygun olarak fakat bunlar
dan daha çok ileri giden mmtaka
vi anlaşmalarla az çok tatmin edil
miş bulunmaktadır. 

Milletler cemiyetinin kıtalara 
göre ayrılması tekliflerine gelin
ce, bu teklifin lehine söylenecek 
çok şey vardır. O zaman milletler· 
cemiyeti dışmd<"1<i mi11etler de bu 
.... ıc:t" .. ki mmtakavt cemivetlere 

1 
<!irebilirler, fakat teldifin aleyhin
rle el~ sövl~necek çok l!eyler var
dir. 

İngiliz akan 1 -~r l{omi~vonu 
aporunda neler vardı? 

'favınİ:-;P g()re hn ifşa at i ngiliz dıs si~v:•~:·~ı
nı itih:.ı·(huı dii§Ürm ek için yapılnu~tır .. 

( JJaf' 1. ınci sayfada) 
kitafı imk,4n1nı aramak mak:.adiylt 
Londrı:'da bir teşebbüste bulunduğu • 
nu zıkretmektedir. 

Bu rapora göre, Londra'daki ital -
yan elçiliği danışmanı Bay Vitetl~ yap· 
tığı bir teşebbus ıura&ında 1935 sonkit 
nununda, Fransa ile ltalya anuın<l. 
Habeıiııtan'a dair olup gizlice. yapılan 

anlaşmayı münakaşa etmiştir. Rapor 
şöyle bitmektedir: 

Mitstokil llube*istan mı? 'lt<ılyu11 
idaresinde Habeşi~tarı mı? 

İngiliz yurddatl.anmn Habqiıtan . 
d.tki menfaatleri konınmalı ve ingili~ 

ıomalisi, Kenya Ye Sudan ımırlarının 

tashihi için fırsat yakalamahdD". 

l rıgiliz mcıhf illeri se~leri rı i 
çıkarmıyor/cır. 

Londra, 20 (A.A.) - Resmi ma! -, 
ler, "GiornaJe d'ltali ,, nın neşriyatı 
hakkında fikir yÜrütmek istememi,, 
yalnız, bahsi geçen raporun aeşrf' , ..• 

mediğini ııöylemekle iktifa etmişlerdir. 
Sıyasal mahfiller, İtalyan gazetesinin 
ifJaah.ıda hyccan verici bir mahiyet 
bulunmadrğmı söylemektedirler. 

l f ~alil i ııgili:: ıyasa.ımıı itiba r'1an 
düşiirmek i(inmiı 

Londra, 20 (A.A.) - Taymis gaze-

B. Stanhop, milletler cemiyeti 
çalışmasının büyük bir kıınmnm 
sıynsal mahiyette olmadığmı v<' 

bu işler iJe evran al bir kurum yc. I 
ne böyle kıta cemiyetlerinin mc;
gul olmasının esefli olacağmı süy
lemit ve siyasal meselelerden de 
bilhassa zecri tedbirler tatb't;;niu 
zorluklarla karşılaşacaemı hatır
latmıştır. 

''- B.RenneH'in Avrupa, Ame 
rika ve Asya için ayrı cemiyetler 
kurmak hakkındaki teklifi, millet
ler cemiyetini kuvvetlendirecek 
mahiyette bulunmaktan uznktır.,, 
demiştir. 

B. Stanhop, her hanği bir la
dil teklifi verdiği takdirde cıka':,i
lecek zorluklar ve bu mahiyeU~ 
her türlü teklifin halen mi llt•' l"!r 

cemiyetini zayıflatabileceği nc't
tasından, İngiliz hükümetiniıı ne 
pakta ve ne de cemiyetin f,..,r han
~i bir işlemesinde bir ialih fikrin
de ik·•unmadır nı b;ldirmiılir., . 

tesuı. .. , .... v, .. .- ucı.Kı uıu • .-lbiri bildıri_, 
·• 1bxı kimıetcr, mgılız ll'elcrinirı 

l:ioı·ııcuc d'Halia'da nc:ı• .... 1.t • .ınesini, in -
giliz dıJ bakaıılıgı ı.ıyasas.m itibardan 
duşürmeğe matuf bir tcşcbbüı; ol İl 

saymaktadırlar. Bununla beraber, çıb· 
rılan muhtırada lngiltere'nin Habeııı· 

tan' da, kendisini bu memleketin İtalya 
taratından işgaline muhalefet etm ' LO• 

runda bırakacak menfaatleri o' ·adığı 

yazıtı oulunmasının, tersine olarak in -
ri'tere'nın menfaabever sebcblerle ha. 

reket etmediğini göıtcrmcğe delil sayıta. 
bilfr.,, 

Taymiı gazeteai, muhtıranın, ital • 
yan hükümeti tarafından 1935 de aora
lan bir sual Üzerine geçen ıene ti\111jm 

edildiğini bildirmektedir 

J' esilw italyarılcırm eline 
11wcıl f(eçti? 

Londra, 20 (A.A.J - Deyli Telgraf 
gazetesinin diplomatik muhabiri, Cior
nale d'ltalia ııazetesinin, İngiltere hü • 
kümetine aid olduğunu söyliyerek Mt· 
rettiği resmi vesika haltk•nda diyor ki: 

" Bu veıik da gizli hiç bir nokt bu

lunmamakJa b~raber bunun yabancı bir 
milletin eline naııl obp da ge~tiği m!!. 
selesi hiç §Üphesiz deı·in bir suretle 

araştınlacaktıl'.,, 

" ltalya, Habeşistan'ın kendisi ta -
rafından kontrol edilmesini temin içiu 
mümkün olan her şeyi yapac.."\ktJr. Ha
bc~istan'da bir İtalyan kontrolu kurul
ması, bazı bakımlardan lngilterc için 
fnydah olacaktır. Müstakil bir Habe -
şistan, İmparatorluğun müdafaası ha . 
krmından İtalyan idaresi altında bir 
Hıı.beşistan'a müreccah olacaktır. 

Balıkesirde yoksul cocuklara yardım 

Şimdi İngiliz mcnfaatleriue karşı bir 

tehlikt:, tehdid uzaklatmı.v gibi görün -
mektedir. Zira, lngiltere ile ltalya ara
sında bir harp olması §İmdilik pek uzak 
bir ihtimal halindedir. 

1'arıu ;;ulii meselesi 
Habcşistan'ın ortadan kahmı.aın gc 

rckirse, lngiltcre, Tana gölü bölgesinin 
kendi kontrolu altına alınmasını temin 

etmelidir. 

nem, artık büsbütün benimsin, dedi. 
Kücük dudaklarını kaşığa doğ-

~ . 
ru uzatıp ellerini sallayarak tatlı tatlı 
yiyordu. Bazı zamanlar, kaşığı ağzın
dan bırakmak istemiyor ve bazı za
manlar da, Bertha onu tam doldur
duğu Yakit, bütün kuvvetiyle itiyor
du. 

Çorba bittikten sonra Bertha ate-
fe doğru döndü. 

Sıcacık yavrusunu öperek: 
- Sen canımsın, canımın içisin. 

Seni seviyorum! Sana bayılıyorum! 
dedi. 

Ve hakikaten, küçük Betty'nin 
kendisini, ileri doğru uzattığı zaman 
gerdanını. ateşin ışığında şeffafmış 
gibi parlayan ayak parmaklarını öyle 
seviyordu ki bütün saadet hissini ye
niden duyuyor ve şimdi, gene, o his
si, ne nasıl ifade edeceğini ve ne de 
ne yapacağını bilemiyordu. 

Betty'yi tekrar ele geçireceği ı 

çin muzafferane düncn Nannyı 
- Sizi tdefondan istiyorlar, dedi 

(Sonu var) 

• so 

Balı he Bir Ço· 
cuk Esirgeme hu. 
rwnu bu yd için· 
de 420 fakir ÇO• 

cuk giydirmif, 
11 O okul fOCU• 

iuna 6 ay acalr 
yemek 11erm1J, 
60 çocuk 8Ünnet 

ettirmi§, tiÜt ço
cuklarına takim 
edilmiş aüt ver
miı, 100 lakir o. 
kul okuruna ki
tab, defter, ka
lem vermif, 7 Kwıımuıa lıorudcıirı çocuklar sıcak yemeklerini ytyoı la1 

kimsesiz: çocuğu yatı okuluna 
yerle~tirmif, 124 fO:CUk · muayene 
ve tedavi etmif, lakirlerill ilaç
larım parıuız r1ermiftir. Memleket fa 
kir çocuklarım cnnalcrile birlikte ha· 
mama 11önılermi11 köylere gUlip çocWı 

bakunı hakkında köylülere açıl. ko 

lay usuller öğl'etmi§1 l:öy çocuklar.nı 

muayene ctınif, iltiçlarmı vcrnıif, ye. 

ni ıloion fakir çocu:.dara k.:::.:lalı da 

iıtmıttır. 

l:Salıke.ir Çocuk f:siı·geme Kw un-u.ıun srccr!l ycm::!l 



MU~IY ALARIN 

Srhhat ve İctimai Muavenet vekaleti 

İskan lJ nıum ~lüdürlüğüııden : 
ı - lı:.iıan umwn müdürlüğünce cins ve mıkdarı ve fenni şera

iti ayrı ayrı tesbit edileen tiplerde Trakyadaki göçmenler için on 
bin puHuk pazarlıkla imal ~ttirilecektir. 

2 - Pa7.arhk bu ~ubatm 28 inci cuma ~ünü saat on ~şte sıhat 
vt.)r..ı.ıJuınde müsteşarlık dairesinde toplanacak komisyonda yapıla
cak ur. 

3 - lı.teklilcr buna aid şartnameleri Ankarada iskan umum 
DliıdurHigündcn ve İstanbul, İzmir, Çanakkal~ iskan müdürlükle
rsyt< Kocac: ii valiliğinden alabilırler. 

i - İstekliler şartnamedeki şe1ait dairesinde ve muayyen gün 
v~ 82 tte komisyona. müracaat etmdidir. (345) 1-571 

An.kara B.:!tedıye l<eısliğı Ilanları 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1164 uncü adanın 3 sayılı parselinde Tekirdağı 

t!k:iylavr Faik Öztürke aid arsa ile şuyulandırılan bel<:diye malı (201) 
M~ yer açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1005) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (75.38) liradır. 
4 - Şartname ve haritasını görmek isteyenler her gün muhasebe

ye ıdebılirler. 
S - İhale 9.3.936 paz•utesi ı:unü ı;aat on beş<le muhasebede yapı· 

bcoıktır. ( 387) 1-627 

iLAN 
l - Yenişehirde 1056 meı 

adanın .5 sayılı pars.:linde ad.ı 
fa2la:oı ( 10) M, ~!cdiye malı yeı 
açık artırma ile satılıktır. 

4 - Şartname ve haritasını 
g .. rmek isteyenler he:r gün muh.ı 
seb'!ye gelebilirler. 

5 - 1ha1e 28.2.936 cumagünü 
saat onbeşte artırma Ye eksiltme 
komirvonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (40) 
Jirndır. 

3 - Muvakkat teminatı (3) 
liradır. (337) 1-552 

il{tı~at Vel\:al~tind en: 
Ankara istasyonundan Yenişehirde İktı~at Vekaleti binasına 

298 ve Bomonti Fabrikası yanındaki clepodan (50) ton Sömikok kö
ır:ıbrii taşıttırılacaktır. İstekliluin 23-2-936 pazartesi günü saat on
da Vekalet Levazım Müdürlüğün<le müteşekkil komisyona müra-
caatları. ( 402) 1-649 

Yozgat ilbaylığıııdan : 
Yozgat Memleket Hastanesi için satın alınacak 29 kalemde 

~Jı3 lira muhammen kıymetli madeni eşya ile 1950 lira muhammen 
\ıcdelli buz dolapları, Kasa, Baskül, golgcsiz ameliyathane lambası 
ve ayrıca iki kalemden illa.ret Pastur furunu, Hasta Baskülü pa
zarlık suretiyle 26-2-936 çarşamba günü ~ on dörtte ve Yozgat 
Vilayet Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

Taliplerin seraiti öğrenmek üzere İstanbul, An.kara, Yozgat 
11hhat Müdürlüklerine müracaatları ilan olunar. (923) 1-666 

İ sta ıi~tik (;ene) Direktörlüğü 
Eksiltme l(omisyonuııdan: 

ı - 1936 ikinci kanun ayından itibare~ 1936 birincikanun so
n • kadar bastırılacak olan harici ticaret aylık istaisiklerinin ka
pah zarf usulü ile eksiltmesine talip zuhur etmediği için pazarlık
la t-ksiltme yapılacaktır. 

2 - Bir ~nenik 437 forma ve 12.673 ilra bed~l tahmin olunmuş-
t · 

3 - Eksiltme 13 - mart ~ 1936 cuma günü saat 14 de umum mü -
thlrlült binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 - Pazarlığa iştirak edecekler % 7,5 muvakkat teminat vue -
ulr·erdir. 

5 - Eser Ankararla bastırılacaktır. (410) 1-663 

JV 
Kl!JrU / 

j & iro<»I 

R E V U E s .. au 

ao senelik b i r tecrü be mah•utüdür. 

Her n• vl kol ve c e p eaatle rl 

Kontörle r, K ronogra~la r 

Spo r a aattert 

•~irca uatçlfel"slt H hlır. 

RfzA TEVFiK. saaı Ticaret.ha.-.. AnlMU'&, Banl<aı .. Cad 8 

ULUS 

1 H~rJ~~:::. ~:~!~u~: v~~ :::=:~ ~uallim sm'-
iına Milli Müdafaa vekaletinin göstereceği nisbetiçinde türk tale
be kayrt .ve kabul olunacaktrr. Kayid ,.e kabul şartlan aşağıdadır. 

A) Lıselerden olgunluk imtihanı vererek mezun olanlar Harbi
ye okuluna girebilirler. Bunlardan bir sene sonra müracaat eden
ler imtihansız, iki veya daha ziyade sene sonra miiracaat edenler 
As. liselerden bir ine olgunluk (bakalorya) imtihanına tabi tutulur
lar. Lise mezunlarından gayri, sınıf ve ihtisas okulları ve liselere 
muadil oldukları kü ltür bakanlrğrnca tasdik edilm:ş olan ekalliyet 
ve ecnebi okullarından mezun olan Tiirk talebe As. liselerin birin
de olgunlu~ imtihanı geçirmedikçe ve Türk diline tam ..-akıf olma
dıkça harbıye okuluna kabul edilmezler. 

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

C) İstekliler (16) yaşım bitirmis ve (23) ya~ına henüz girme
miş olmak.) 

D) Üniversitede okurken As. Hakim ve muallim olmak istiyeıı 
talebeden birinci sınıfa girmek istiyenleriıı en yukarı (22) ikinci 
sınıfa (23) üçüncü sınıfa (24) yaşla~rnı bitirmi~ olmaları lazımdır. 

E) Vücudunun teşekkülatı ve srhhatı (tam tesekkü!Jü heyeti 
sıhhiyece yapılan muayenede) orduda ve her iklimde faal hizmete 
müsait bulunmak. 

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

2 - B irinci maddedeki sartları haiz olanlardan İstanbulda bu
lunanlar her sene Mart başı~dan T emmuz nihayetine kadar doğru
dan doğruya harbiye okulu K. lığına ve İstanbul haricinde bulu· 
nanlar bulundukları yerlerin en büyük askeri K. nına veya askerlik 
şubesi b'aşkanlığına en geç Temmuz nihayetinde Harbiye okulun
da bulunacak veçhile istida ile mü racaat ederler. t stidalarma asa
ğıda yazılı kağıt ve vesikalarını bağlarlar. 

a) Nufus tezkeresi veya musaddak sureti. 
b) Mütehassıs tam bir heyeti sıhhiye tarafından müsaddak sıh

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

c) Mezun bulunduğu okulun şehadetnamesi ve okulun v~·recegı 
resmi hüsnühal kağıdı. 

d) . Okula kabul olunduğu takdirde askeri kanunlar, nizamlar 
ve talımatları tamamen ve aynen kabul ettiğini natık velisinin ve 
kendisinin birer teahhüd senedi, sar'alı, uyku halinde gezer, sidik· 
li, bayılmak ve çırprnmak hastalığına müptela olmadıklarına dair 
taliplerin velilerinin teahhütnameleri. 
~ B_u A gibi hastalıklardan birile okula girmezden evci mal(ıl oldu 
gu bılahare .anlaşılan talebe okuldan çıkarılır. Ve o talebe için sar· 
fedilen bütün masraflar velisine tazmin ettirilir. (352) 1-584 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Tahmin edilen bedeli 19500 lira olan 50 ton benzollu benzin 24 

şubat 936 pazartesi günü saat 14 de pazarlrkla alınacaktır. Muvak
kat teminat 1462 lira 50 kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenler 

her gün ve pazarlığa girecekler yazılı günde Kasımpaşadaki Ko· 
misyona başvurmları. ( 905) 1-655 

Kiralık Daire ve Odalar 
Ankranm en şerefli mevkii olan Yenişehirde Havuzbaşı civarında 

Atatürk Bulvarı üzerinde yeni inşa edilen kutlu apartman her türlü 
konforu haiz bir binadır. 

Mart ibtidasından itibaren taliplerine toptan veya kat kat ve ya. 
hut oda oda kiraya verilecektir. 

Talip olanların kiralayacakl~ı yeri görmek üzere apartman kapı· 
cısrna ve kira mukavelesi aktedılmek ve şartlarını öğrenmek üzere 
İş Bankası merke .. indc takip servisine müracaat etmeleri 1-669 

l{iralık Hane 
Yenişehirde Selanik caddesinde kain dokuz odalı bahceli ve oto· 

mobil garajmr havi bir hane kiralıktır. · 
Taliplerin İş Bankası merkezinde takip servisine mi.iracaaatları. 

1-670 

Posta T.T.B. ve I"'evazım 
l\liidiirlii~inden: 

Adet Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
500 Pelerin (5500) 413 

1500. 1700 Takrm elbiı>e (21675) 1626 
955 •• , . (15177) 1139 
Mikdar ve müfredatile muhammen bedelleri ve muvakkat te

minatlarının mikdarı yukarda yazılı mühürlü kumaş numunelerine 
göre Pelerin, Elbise ve Kasketleri ayrı ayrr ve kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

Her üç eksiltme de 28 şubat 936 tarihinde ve saat on beşte An
karada Posa, Telgraf ve elefon umurn MüdtirHiğünde toplanacak 
alını, sat1m komisyonunda yapılacaktır. 

Bu baptaki şartnameler Ankara Levazım Müdürlüğünden ve 
İstanbulda Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak veri
lecektir. Talipler, yukarda yazılı tenıinatiarrm idare ve:ı:neterine 
yatırarak alacakları makbuz ve yahut kanunen muteber teminat 
mektupl.1rını, şartnamelerde yazılı vesaik ve teklif mektupalrını 
şartnamedeki tarifat dahilinde ve ayn ayrı üç zarf içerisinde bu
lunduğu halde mezktır tarihe tesadüf eden cuma günü saat on dör
de kadar mezklır komisyon riyasetine tevdi etmeleri ilan olunur. 

(341) 1-565 

Posta T.T B. ve l~evazım 

l\f üdürlii~ünden : 
P osta seyyar ve na~liye ıne~url.arına verilmek üzere yaptırıla

cak olan 160 takım elbıse ve kasketın 28 şubat 936 tarihinde ve sa
at ''15" de Ank~rada P. T. T. Um1:101i müdürlüğünde toplanacak 
alım, satım komısyonunda açık eksıltmesi yapılacaktır. 

160 takım elbise ve kasketin muhammen kıvmeti 2760 muvak
kat teminatı da 207 liradır. 

Tali?.I~~in mezkür. tarihe _rastlıya:-1 cuma günü muayyen saata 
kadar sozu geçen temınat paıasmın ıdaremiz veznesine yatırarak 
ala~aklan makbuz veya kanun~n. muteher banka teminat mektup· 
Jarıyle sartnamcde yazılı vesaıkı yanla rına alarak meıkür komis
yona müracaatları lazımdır. 

Bu baptaki şartnameler Ankarada Le\•azrm Müdürlüğünden İs
t anbulda Levazım ayniyat muavinli~inden parasız olarak verilir . 

(342) 1-566 

- ----- - ---· -

1-la a 

BUYUK PtY A~GOSU 
Şimdiye kadaı binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

Rü rük ikramiv~ 
l ,iradır 

Ayrıca: 15.000 12.000 1 O 000 l iralık 

ikramiyelerle 20.on O liralık bir 

Jandarma (~nel 
Anl\:ara Satın Alma 

J\.ouı utau hiı . . . 

Komi~~"oıı 1 1 11<l~111: 
1 - Eldeki vasıflarına uygun (650} kilo i;1ce q_• (650) kilo ka

lın ~an sabunlu kösele (250) kilo kesilmiş zahmalık kavıs (65) ki
lo sıyah vakete açık eksiltmt• usulü ile 22-2-936 cumartesi günü 
saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - San sabLınlu köselenin incesinin bh l;;ilosuna (.!00) kalını
na (220) zahma kayı~ına (240) vaketaya (l,.~0) '-ııırus de· er bıcil· 
miş, tümünün ilk inanca lıahası (318) lira.dan .ibaret bulu;mustur. 

3 - Bun]ıtta ait ~artnameler parasız A~kara ianrlarma enel 
komutanlığı kurağındaki komisyondan verilir 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenferin ilk frmiııat makbuz ve} a 
oanka mektubu ile eksiltme gün ve saııtında11 eHel :rnmi~,·ona b ~ 
vl!rmaları. (243) 1-4r;.ı:; 

P. T. T. Biıu.ılarrvt~ l .. e, azını 
mii.-lii rliiiii nd•) 11 • 1 ~ 

1900 lira ızn.:ı.banunt~n kıymetli biri lOO'lü'k~digeri 50 ilk iki adet 
santral bir arada ve 880 lira muhammen kıy.metli 20 adet sey ·ar te. 
lefcın da ayrrca açık eksiltmeyr konulmu~tur 

Eksiltme 4 mart 936 tarihinde saat 15 de Ankarada P T. T. U 
Müdürlüğünde toplanacak komisvonda vaeifacaktır. 

İsteklilerin mezkur tarihe rastlıyan ça'i?aınba giinii muay}'en 
saate kcıdar santrallar icin 143, telefonlar':ııidt1 de 66 liradan ibaret 
muvakkat teminatlarını ~idare veznesine y!rtllrıp alacakları makbuz 
veya banka teminat mektubu ile şartnrımersırvazılı kanuni vesaik 
yanlarında bulunduğu halde mezkur komis.rona müracaat etmclerı 
lazımdır. 

9 

• 

Şartnameler Ankarada Levazım müdürlüğünden. İstanbul Le\ a 
zrm Ayniyat Muavinliğinden parasız olar:Th ;verilir. (127) 1-224 

Cumur 
Orkestrası 

Başkanlığı Filarınonil{ 

Ş~fliğindeıı : 
Filarmonik orkestrası için 150 ton yerli kok kömiirü alınacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenler her gün M.üzik Öğretmen okulu Di • 
rektörlüğüne milracaat. İhale açık eksiltme ile yapılacaktrr. Pazar
lığa gireceklerin 28 • 2 • 936 cuma günü saat 15 de yüzde yedi busuk 
teminat akçeleriyle Kiiltür Bakanlığı Okullar satınalma komisyo
nuna gelmeleri lazrmdır. (317) 

Cinsi Mikdarı Muhammen becl4al 
Yerli kok 150 ton 30 lira beher tonu 
Tutarı Teminat akçesi yüzde yedi buçuk 
4500 Lira 337 ,5 Lira 

1-539 

Bozöyük Hükümet Kurağı İnşaatı 
Acıl\: Eksilbne ilanı ..:a 

Bozöyük mal müdürlüğünden: 
1 - 27.,:.936 tari~inde perşembe günü saa~(l5) de Bozöyiik hii1di

met ~o~agın~a. eksıltme komisyonu odasında Bozöyük hükümet 
kuragı ınşaatının (4925) lira (55) kunıs kesif bedelli kısmının a-
çık eksiltmesi yapılacaktır. • 

2 - P:ı-zarhk bu şubatın 2 Sinci cuma ~ünü saat on ~şte sıhcıt 
ve umumı şartnamelerle mukavele suretini Bilecik bayındırlık 
direktörlüğünden alabilirler. 

3 - Muvakkat teminat (370) liradır. 
4 - İstekliler eksiltme günü asağıda~i .vesikaları gö termeğe 

mecburdurlar. 
A - Mukavele teminatı malsandığma }•atrrdıklarına dair mak-

bu~ · 
B - Ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair vesika. 
C - Eksiltme gününden en son sekiz giit?.eveJ ellerinde mevcut 

vesikalarla B ilecik bayındırlık Drk. ne müraçaat ederek bu işi yapa
bileceklerine dair alacakları ehliyeti fennire vesikasr. 3-H 1- 570 

KAŞE 

NEDKALMiNA 
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MiUı Muchaf aa \'eületi 
!MMaalma Kuraiııyonu 

l"nlan 

B1L1T 
1 - 25 metre mikabı ceviz 

kala' açık eksiitmeye ko·ımuş
tur. 

2 - Hepsının biçilen ederi 
1500 lira ve ilk inanç parası 112 
lıra 50 kurustur. 

3 - İhalesı 20.2.936 cumartesı 
saat 11 dedır. 

4 - Evsaf ve sartnamesini 
gormek isteyenlerin her gün ek
siltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3, inci maddele
rinde istenılen belgeleriyle M. 
M. V. satın alma komisyonuna 
g lmeleri. (271) 1-460 

BİLİT 
- Alınacak olan 43 ka

lem yüngers Dizel motör malzc. 
mesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuttur 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
i8SO lira, ilk inanç parası 588 
lira 75 kuru,tur. 

3 - İhalesi 9 3 936 pazar
tesi günü saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini &örmek 
istiycnlerin her gün ekailtme
ye gireceklerin 2490 aayrlı ka
nunun 2.3, inci maddelKinde 
mtenilen bilgelerile teminat 
n teklif mektublarını ihale sa
atinden bir uat evvel M. M. V. 
aat1cı alma komisyonuna verme-
leri. (136) 1-253 

Bi Ll'J 

1 - 202 dıs ve 288 iç tayya
re lastiği kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Hepsinin biçılen ederi 
13390 lira ve ilk inanç parası 
l 004 lira 85 kurustur . 

3 - İhalesi 9 3 936 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesini gör:ııet is
tiyenlerin her gün ekailtmeye 
gir~ceklerin 2490 sayılı kanun ı 
2, 3, inci maddelerinde isteni
len bilgelerile teminat ve teklif 
mektublarını ihale saatinden bir 
saat evvel M. M. V. satın at
ma komisyonuna vermeleri.. 

(144) 1-259 

BİLİT 

KALDIRIM YOL: Askeri 
furuna yapılacak adi kaldırım 
yol açıC eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli (16il) lira 58 
kuruftur. Ketif, Şartname ve 
projesi bedeli verilerOlı: inıaat 
ıubeaicıden alınacaktır. İHALE
Sİ: 10 Mart 936 salı cü.ııü saat 
onbirdedir. tık teminata: 124 li
ra 62 kuruıtur. Eksilmaeye gire
cekler 2490 sayılı kulunun 2,3 
cü maddelerinde istcaea be)&ı· 
lcrle birliıkte ihale giia n va'k
tında M. M. V . satın alea ko
misyonuna gelsinler. (405) 

1-659 

blu·rı l-•hri~ala ı l 111 11 u ı 

;\l iid iirliilEii ~atmalm11 

Komiıtl'O'AU lli nlan 

MÜTEAHHİT NAM VE HE
SABINA 15 KALEM 35 A

DET MİKROMETRE: 

Tehmin edilen bedeli (900) 
lıra olan yukarda mikdan ve cin
:.i yazılı malzeme Askeri Fab
rikalar Umum müdürlüğü aatı

nalma komisyonunca 12-mart-
936 tarihinde perşembe günü sa
at 14 de pazarlık ile ihale edile
cektir. Şartname parasu olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 

muvakkat teminat olan (67) lı
ra (SO) kuruş ve 2490 numaralı 

kanunun 2. ve 3. maddelerinde· 
ki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 376 

1--632 

ZAYi 
Ankara niıfus müdürlugünden 

aldığun nüfus kağıdlJltl kaybet· 
tim yenisini alacağımdan ~•kisi
nin hükmü yoktur. 

Ankaranın Karaagaç köyün
den Nızam oğullarından Meh

med oğlu Zekeriya 
1-662 

imtiyaz sahibi ve Başın• 
h_nrriri Falih Rıfkı ATAY.; 

Umumi ne~riyatı idare eden 
Vazı tılcH Mi.tdilrU Natuhl 
öAYDAR 

Çıınlurı cl<id~si civarrnd• •u rM ind• b.srlmış-

llllBlllllllll-•lllllBIB---ı 1 

Çocuk Esirgeme 1 
i = 

i 
Kurumu i 

~ e 

Genel l\lerkezin{teıı : 1 
il!! 

Anakucagı, Gündüz bakımevi müesscı:tf'lcrimizle ilk mek· ~ 
teblerdeki zayıf talebelere yemek verdigımiz ascvimizin 1 
ihtiyacı olan aş.agıda cins ve mikdarr y.uılı 22 kelem erzak li 
pazarlık suretiyle alınacaktır. Vermek istiyenlerin şartları ~ 
öğrenmek için genel merkez hes.ıp i•letint basvurrnalar. 

1
1!1 

Er.7.akın rinsi Kilosu e 
Kuru fasulye 500 ~ 

Nohut 500 ı 

~~r3c~mck ~~~ 1 
Patates 1000 e 
Pirinç 500 1 
Toz şeker 500 .., 
Sade vağ 800 
Sabun 400 
Makarna 100 
Buğday unu 1-;., 
Soda 30~ 

Zeytin tanesi 200 
Zeytin yag 200 
Salça 100 
Kırmızı mercimek 
Nisasta 
P rinç unu 
Yulaf unu 

Tel şehriye 
Tuz 

Peynir 

50 
50 

50 
50 

50 
300 
15 Teneke 
1-635 

-•11uıırı•••--•ııaıııa-

Aıı. <ıı a Levazun Aınırii~ı Satııı 

A Jma Komisvon u ilanları 

İLAN 
Y:izer t~n .un istia~ cdebil~cek iki ve yahut üç depo veya beş 

tona kaılc.ı ıstı~p edebılecek bır depo icar edileceğinden deposu 
olaalaı ın her gup Ankara Levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunıil '.T-.iir?caatlarr. (395) 1-640 

İLAN 
Pınarhisar kıtaat hayvanları için 32520 liralık 392 ton y ulaf 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İlk pey 2439 liradır. İhalesi 
2~ şubat 1936 cumar.tesi günü saat 11 de yapılacaktır. 1stekli1erin 
vıze satın alma komısyonuna gelmeleri. (250) 1--456 

t LAN 

Garnizon eratının ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere bir ay zar
fında pazarlığa geçilen 20000 kilo zeytin yağının son pazarlığı 
24-2-936 tarihine müaadif pazartesi günü saat onbeşte yapılacaktır. 

2 :- İşb~ zeytin yağının tutarı 1000 lira olup teminatı muvak
katesı 750 lıra~ır .. Şartn~me.~i komisyonumuzdan her gün görülür. 

3 - İsteklılerın bcllı gun ve saatte teminatı muvakkate mak
buzları ile Ankara L~vazrm Amirliği satın alma komisyonuna gel-
meleri. ( 401) 1-658 

Yüksek ziraat enstitü~ Ü mütedavil 
sermaye muhasipliğiden : 

Arlet Adedin Fi. Cinsi Muhammen kıymeti 
L K. L IC 

J 12 50 Koyun derisi 50 00 
10 2 00 Sıgır derisi 20 00 
13 2 00 Beygir ., 26 00 

1 1 00 Ayı ,, 1 00 
4 25 Keçi ,, 1 oo 
6 1 00 Dana derisi 6 oo 

j r.uo 09 Boş mazot tenekesi 90 oo 
20 30 00 Domuz 600 00 
yı..karda adedi ve fiyatı .cins~ v~ muhammen kıymetl .. ri yazıh 

der~ ve boş mazot tenekelerıle yırmı adet domuzun aleni müzaye
de 1Je satılmasına komisyonca karar verilmiştır. 

İsteklilc.~in 28-2-~36 cuma günü öğledtn sonra saat uçte domuz
lar; saat dortte derıler saat beşte boş tenekeler için eski ziraat 
ıreı·tebinde mütedavil sermaye muhasipliğinde müteşekkil komis
' n. müracaat etmeleri ilan olunur. (406) 1- 1-660 

Jandarma Genel Komutanlığın
dan: 

.. lstan.bul .~ Malt~.pede J~ndar~a Gedikli okulu Hekimliğinde 
ucretle ış gormek uzere bır hekıme ihtiyaç vardır. Okul direktör-
Jıjğüne müracaat. (381) 1-656 

Ergani Bakırı 1,ürk 
k~tindıı: 

nonm Sir-
' 

Şirketimiz İdare Merkezinin 
Bankası karıısında •'Koç Ham " 
dildiği ilan olunur. 

Ankara'da Türkiye İş 
nın üçüncü katına nakle-

1-661 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktör
lüğünden: 

Enstitümüz tarafından 1600 yumurtalık dolap sistemi suni hava 
tertibatlı elektrik ve petrolle işler Nickerl sistemi kuluçka makinesı 
pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. Modelim gôrmek isteyen
ler her gün Çangn caddesi üzerinde bulunan tavukçuluk enstitüsüne 
müracaat edebilirler. Pazarlık 26 şubat 936 çarsamba günü saat 10 
da Keçiören caddesi üzerinde bulunan Tohum lslah istasyonunda toµ. 
1anacak komisyon tarafından yapılacağından isteklilerin gününde 
komisyona baş Vl.tınaları. (417) 1-667 

ı ~ 

Günlük kaıa mevcudunuz 
Kıymetli eıya ve evrakımz için 

• 

Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem dllireler 

.Kiralık 
Yenisehirde Hililiahmer Mer

kezinin karşı sırasında, asfalt 
cadde üzerinde kaloriferli ve 
her türlü konforlu 49/1 nu -
maralı Foto apartımanında kira 
tık daireler vardır. Kapıcıya mü
racaat. Telefon 3002 ver2002 

1-629 

Satılık Köşk 
Büyü.kada'da Nizam'da en gü. 

zel bir mevkide, Marmara' ya, a
dalara ve 1stanbu1'a karşı fevka
lide manzarası olan ıayet muh
kem yapılmıı bir köık önünde bol 
tatlı suyu havi çamlık ile beraber 
ve yahud ayrı ayrı, ehven fiathı 
satılıktır. 

(Beyoğlunda, Mis sokağında 
maliye tahakkuk müdürlüğünde 
buğday kontrol dairesinde B. İb
rahim Ziya'ya müracaat) 1-'\00 

Dr. • l'J\1 'in 

Nasır ilacı 

Türkiye iş Bankası 

İnhisarlar Ba~müdürlüğünden : 
İstasyonda İnhisarlar deposunda mevcut (40) kilo hurda baklc 

bcı"l tane damacana 4 tane küp 4 tane sürahi ve testi ve bir tane 
binlik 28 şubat 936 cumagünü saat beşte satılacaktır. Şeraiti öğren,. 
mek istiyenlerin müracaatları. (413) 1-668 

Evkaf mum Müdurlüğünden: 

Evkaf 
No: 
46 

Muhammen aylılıı: 
kiraat 

Cinsi Mevkii Lira Kr. 
Dükkan olarak kullanıl- Koyun pazarı saraçlar 25 
mak üzere furun çarşısı 

78 Değirmenden bozma bina Firenk özü 8 
217 Bostan Çan.km kapı 10 

l?O Bostan Gülheran 3 34 
i4 Bostan Oç tq kıJla önıi S 
7 6 .. ,, ,, ,, " ,, s 
Yukarda cins ve mevkileriyle muhammen kiraları gösterilen ev·· 

kafa ait altı parça emlak kiraya verilmek üzere 21-2-936 ıününde11 
itibaren on gün müddetle açık artırmaya konmuıtur. İhalesi 2-3-
5136 pazart esi günü saat on beşte evkaf apartımanında Varidat ve 
Tahsilat Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden senelik kira be
Jelinin % 7,5 nisbctinde muvakkat teminat alınacaktır. Tutmalı:: 
ve müzayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin ihale saatine kadu 
hcı gün mezkur müdürlüğe gelmeleri. (412) 1-665 

Ankara Birinci Mıntaka Tapu 
t·il l\luhafızlığından : 

• 
l · 

En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

Ankara Deliler tepesi mcvkiinde kain 9732 M. 2 ölçüsündeki ba· 
gın kürt Abtullah ve zevcesi Kezibandan 12 şubat 320 tarihli meya.· 
ne senedi mucibince haricen satın almak suretiyle Ahmet oğlu Feh
minin 1320 yılından beri nizasız ve fasılasız olarak mülkiyetinde bu
lunduğu yapılan tahkikattan anlaşılmış ve temellük hakkı Vilayet 
Tapu komisyonu 14 2 936 günlü ve 3 sayılı kararile tasdik ediler k 
tapuya tescil edilmek üzere evrakı dairemize tevdi edilmiştir. Esiri 
sahiplerinin ikametgahları bilinmediğinden kendilerine tebligat m:ı.
kamına kaim olmak üzere keyfyeit bildirilir. 411 1-664 

Adliy~ V ~kaletinden: 
M. Kemal Paşa Noterliği açılmıştır. İmtihansız Noter olabilmek 

" rtlarmı haiz taliplerin bir ay içinde Adliye Vekaletine müraca-
atları ilan olunur. (396) 1-657 

İLAN 

SİNEMALAR 
f 

BU GECE 
1 YENi 

Tatlı şarkıları , zevkli ve eğlencel i 
sahneleriyle dolu olan mevsimin 

en büyük opereti 
N lNON 

Filmi canlandıranlar: 
JeanKiepoura - Jenny Juge - Paul 
Hörbiger Ayrıca - en son FOKS 

dünya haberleri 

BUGÜN BU GECE 
Şayanı hayret ve heyecanlı akro
batik numaralariyle seyircilerini 
heyecana sürükliyen nefis türkçe 

sözlü büyük şaheser 
VARYETE 

(Tivoli canbazhanesi) 
Mümessili: Herkesin sevdiği ve la· 

nıd~~ı meJhur HARRY PtFI. 


