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Belcika ... 
Kı rah [,oııdrada 

. luıJ hııbe" harbı· Bu :ıey<ıhi.u yan - • ı: 
~f durdurmak içirt b(lzl teıeb-

.bi.i•lerle tdtik"lı mı? 
Ceneıtıe, 10 (A.A.) - ~elçi· 

ka knalmm ltalya kıralı ıle e
..-ele. anlıllptrktan sonrl\ bazı ıu!~ 

.. f. du· 
tekhfienoi Londraya g~ ur .. 
tü 'lc'e bu meyanda Belçıka so
mürgelerinden bir kısmının sul· 
ha yardım için Jtnlya'ya terke
dileceği haberleri dolaşmakta -
dır. 

ua~bctl. t' -, ıcn \ KO 1 ıtoı~ı.: 
f. R. ATAY 

1930 da Rusya'ya g!ttiğim 
vakit becı. senelik plan fabrıkadl~rı 

' ~ · d' Bu en us-
henüz kurulmakta ıl ı. - Rus· 
tri davasının başarı acagı~a, . 

h hic kimsenın 
ya dışında, em;n .. ~ksini tas. 
inandığı yoktu. ugun K 
dik etmiyen kalmamıştır. k°:yse .. 
ri'de bez dokuduğumuz mab~!'eler .. 

, d · ı yen oto us 
ler, Ank~ra a ~•Ş e fabrikalarında 
beş senehk plan Almanya' dan 
yapılmıştır. 1930 de kinelerin 
R , eçen ana ma 

usya ya g . bile kullanıyoruz. 
torunlarını bız d'. t · biribirini 
A • h fif en us rı 

gır ve a .. kom u devlette 
kollı~~r~k, buguni,Hi te:gahlard.an 
her turlu eşya, m M k a'da gör· 
çrkıyor. 1930 da os ov l f. 
d'" - .. üz bos dükkanlar haya o 

ugum ş· J d' yalnız Petrovka 
ınuştur: ım 1 d günde 
ıokağındaki mağaza abl rk her 

000 k. . 1 500 000 ru e ı 
· 57, ışı ' ' l aktadır. 
tiırlü yerli malı satın a m f .. 
Sa vyet saat, bisiklet ve gra°io on 
ları en uzak kolhoz mağaza arına 
kadar sokulmuftur. d 1 

Hi üpheıiz ilk tecrübeler ~ 
ç ' I - anmııtır: hçı . . birrok zarar ara ugr . . b1'r 

;J' • • eJc ıçın 
ve teknisyen yet•~tırm 

1 
halk 

'çok sıkıntılara katlanı mı!}, ~ 
:essiz f edakirlrklarda bulunmag~ 

- F k t en kısa za 
.çağırılnıı-:t.ır: a a l kelini 

d ri Avrupa ınem e 
man a en ge l k t'ı ıırasına 

·ı · A rupa mem e e 
en ı erı v. . k türlü ger -
çıkarmak ıde~l~ ~~f a 
çekleşebilir mı ıdı • 

11 
. · 

Biz de ilk fabrika teme erını 
k. h taraftan ve 

attığımız va ıt, er . l w ın 
d' . . . den aynı ınansız ıg 

en. ı ~ç~mız tm g· e çalıştığını 
azmımızı gevşe e • · bir 

.. .. duk Dısardakılerın, 
goruyor · • h k 

"mu"rge pazarı da a ay · 
yarı - so k'l · 

k k Su ile icerde ' erm, betme aygu ' - . 
·ır kabiliyetlerimize ınanma -

::kı ı:uursuzluğu, elele, safiadrımı-
~ - asıp ur -za bozgun sokmaga sav • 

d 1 Türk plamnm kaçıncı yı -
R u ;r· ? 18 buçuk milyonluk 
m aykılz. bü' ""•ük bir kısmım 

pamu unun " · 
yaptrk. Bir buçuk milyonluk ~erı· 
ınos'un temellerini attık; 1 m.~ 1~?n· 
luk sömikok işlemektedir. Kukurcl 

olmuştur. Bakır1 ~att~ ~avu~tu ~ 
'l 7 .. b"ınhk kagıd bıtme 

mı yon yuz . k' 
.. d' 500 bin liralık sun-ıpe -uzere ır. b k 
in temel taşı konmuştur. 1. uçu 

. milyonluk şişe ve cam pıyas:ya 
malmı çıkarmıştır. 13 kalem ~n 
geriye altısı kaldı: Kendir, d~mır, 
bakır sellüloz, porslen ve _ m -
ya! Bunlardan, maddi degerc.e 

. k' nın ehemı-yalnız demır ve 1mya . 
d l ~ gırme • yeti vardır. Ara a, P ana k' f b 

b 1 .. te ı a -miı olarak, vücud u an ° 
rikalarımızı sa)"'llllJOTUZ· 

Karabük hemen yanında bu • 
lunan kömÜr madenleri ile, kolay 
zengi~ ve mesud bir demir endüs
trisinin merkezi olacaktır. Ekono
mi bakanlığı, i.e hemen ~aşlan
mak için, son görüşmelerim yapı· 
yor. Demir ve kiınya! buntarsız bu 
asrı nasıl anhyabiliriz? 

(Sonu 5. inci sa) faclaJ 

Adımız. andnnn:ıdar 
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i tinei . a) fada . 
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Tüı·k antrasit fabrikası açıldı C~H.P. 
Ekonoınik~ kall{ııımaııın lliiyiili l•İr k:olu ve kurulaca){ l{imya 

anayiiııiıı ııüve i olan fahrik~anın açılışını Zoııgu1dal-
eş iz 11 ir l)ayram lıaliııde liutluyor 

Gı~np toplantı ıııda 
11a:ılıakan İnfüıii g ·nd J}ıt al ve 

arsuhı .. al durum lıakknula 
Parti ile güriiştii 

Zoncruldak, 10 (A.A.) - Burada 
kw·ulmu§ olan antrasit fabrikasının 

açılıf töreni bugün aaat 11.30 da ya
pılmııtır. Bütün Zonguldak .ve civan 1 

En İçlem ifadelerle cumuriyet ida
reainin Zonguldağa verdiği büyük Ö· 

nemi ve :zonguldaklıların ıükran duy. 
gularını anlatan bu söylevden sonra 

C. H. Partisi Kamutay Grupu lda. 
B C l l t re Heyeti Baskanlığından: 

. e a Bayar ın açma c. H. Partisi Kamutay Grupu bu 

söylevi cün Dr. Cemal Tuncanın başkanlı"rn· 
da toplandı. 

Zonguldak, 10 (A.A.) - Ekonomi Bir vazife cezisinden ve kısa bır 
bakanı B. Celal Bayar, antrasit fab- istirahattan avdet eden başbak n İı>· 
rikasınrn açılış töreninde aşa w ıdaki met İnönü genel srynsal ve rsıu!uaal 
söylevi vermiştir: durum hakkında p rtı ile müzak r de 

\ (Sonu 5. inci sayfada) bulunmu<tur. 

, ====,=,=u=ı========d=.ı========== 
us,, n ı yaz rı 

ZongulJakta sômi-kok la'1rikası ve ekonomi Bakanı B. Celal Bayar 

halkı ile binlerce mektepli ve amele· 
nin ha:zır bulunduğu bu törende ilk 
olarak Türkit genel direktörü B. E

~at bir söylev vererek fabrikanın ku· 
rulması için sarf edilen emek ile f ab· 
rikan•n ilk 'verimlerini anlatml§ ve 
onu parti ilbaıkanr B. Altıok'un çok 
heyecanlı söylevi takib etmiıtir. 

Ekonomi bakanımız B. Celal Bayar bir 
söylev vermiş ve kurdeleyi keserek 
fabrikanın açılr§ını yapmıştır. 

Törenden sonra bir müddet din· 
lenen Ekonomi bakanımız yanında bu
lw nlada ÇAycumaya gİtmİ§tİr. B. 
Celal Bayar Çaycumadan trene bine
rek Ankaraya dönecektir. 

DE TİZ 1(0 JJ_~ EltANSIND 

111erika tonaj meselesinde 
uzl~şır.ak: i _temiyor 

Londra, 10 (A.A.) - Havas ajan· 
11 aytarının öğrendiğine göre, Amerİ· 
kanın saffıharb gemilerinin tonajı rne· 
selesindeki hareketi ihtilafçı olmaktıt 
devamdadır. 

Bi.ıtün delegasyonların, konferans 
komitesinin bu sabahki görüşmeleri· 
nin ne olduğu hakkında tam bir ka· 
ranhk içinde oldukları zannedilmek· 
tedir. Bunlardan hiç biri, haklarında 
tam bir Aydınlık içinde bir takım ba
ri:ı: görüş farklnrı vardır. 

J<ıJ>orıymım i ... tcdikieri 
Londra, 10 (A.A.) - Gazeteciler 

tarafından sorulan bir suale cevab 
veren japon delegasyonu reisi amiral 
Nagano, Japonyanın deniz silahları· 
nın kalite itibarile tahdidi mesetesi 
hakkında bir itilaf vücuda getirilmek 
üzere örü~melerde bulunmağa mÜ· 

PA ry D 
l\abinc im/ıranı lrcniiz 

lwlletlilmedi. 

Madrid, 10 (A.A) •· Cumur rei· 
ıi, danışmalarına bugün tekrar 
başlıyacaktır · 

Sol yan muhaliflerinin delegele
ri olan B. Besteiro ile B. Barrio, 
Kortezlerin feshedilmesi ve yeni se· 
cimleri yapacak olan bir "hakiki cu· 
~uriyetçiler'' hükümeti teşkil edil -
mesi tavsiyesinde bulunmu)ardır. 
Parlamento ekseriyetinin delegeleri 
ise bilakis bu ekseriyet tarafmd n 
vücuda getirilecek bir kabinenin leş· 
kilini iltizam etmişlerdir. 

B. Spaprieta, gazetecilere buhran 
biter bitmez Almanyaya bir seyahat 
yapmak tasavvurunda olduğunu 
söylemiştir. 

savat hakkı kabul edilir edilmez gi. 
rİ§meğe hazır olduğunu söylemiftir. 

Bütün filoların yüzde 20 nisbetin
dç eksiltilmesi yolunda B. Ruzvelt ta· 
rafından yapılmı~ olan tektif hakkm
da amiral Nagano, şöyle demiştir: 

"-Bu teklif şimdiki nisbetleri mu. 
hafoza etmek demektir. Japonya 
bunu cvelce reddetmİ§tİ.,, 

l>eniz <leı.·l.etlerinirı luıl&il,·i 
'lmuı•etleri rıNlfr? 

Paris, 10 (A.A.) - Deniz bakan
lığı, muhtelif gazeteler tarafından de
niz devletleri filolarının tonilato una 
dair neden biribirine uymaz rakamlar 
gösterilmiş olduğunu izah etmekte· 
dir. 

Bu farklar, neşredilen istatistikle· 
rin, bazen İnşada bulunan veyahut 

(Sonu 2. İnci sayfada) 

CJ~KO l.J0\1 1( T 
> 

KNuli parasını nıemfo1wt(• 
solmwk istemi)·01· 

Prag, 10 (A.A.) - Çekoslo
vakya•dan çıkarılan eşya mukabi
linde ve yabud her hanği bir su
retle yabancı ülkelerden olan 
alacaklar için Çek bankanotları 
ve yahud madeni para kabulü me-
nedilmiştir. Bu ödevler yalnız Çe
koslovak kuronu veyabud banka 
havalesiyle yapılabilir. 

Yabancı memleketlerde m vcut 
Çekoslovak bankonot ,,.e yahut 
bozuk parası, bundan böylede ya
bancı memleketlerden gelecek yol
cular tarafmdan Çekoslovakya' 
daki ması·aHarı için kullamlabile· 
cekth·. 

1
1

eori~int• Göre 1.,iirkeede ~ ·ıl ı 
,:,, 

Gösteren özlerin ı alizi 
iV. 

"Onlar, olaı·,, sözlerinin ve cerııig 
eki den ilen '~ liır - ler ,, edatlarıııııı 

etinı.oloji, 11ıorf oloji, fonetik ve 
se111antik bakın1. ında11 analizi 

Türkçede §ahıs göıteren sözlerden "Ben, Biz., Sen Siz'' ka~ 
limeleri ile ''O" nun analizlerini bundan önceki yaZ:larda aıe
latmı§ idik. Bu erinin son uncusu olan "Onlar" analizini de 
bugün koyuyoruz. ''Sen" ve 61Siz" sözlerini analiz et/eriten 
koytluğumuz, bütün bu sözlerin kuruluıunu gösterir ıeWi tle 
burada bir daha göıteriyoruz. 

Ol 

Ben 
Türlıçeae fııhıs göstermeğe yarayan sözlerin kuruluşunu ve biribirleri:yle 

alakalarını gösterir grafik fehil 

\l.-OdL R 

(0 ), söz söyliyenden tamamiy
le uzak ve ayrı olan bir süje ve
ya objeyi gösterir. Bunlar birden 
ziyade olursa o halde kelime 
(Onlar) !eklini alır. Bu sözün es· 
ki metinlerde ve bugünkü Şark 
lehçelerinde görülen şekli (Olar). 
dır 

Her iki ozun etimolojik şekil
lerini alt alta yazalım: 

(1) (2) (3) (4 ) 
Onlar: og on ol ar 
Olar : oğ ol ar 

( 1) Oğ: Güneş yerine geçmiş 
olan esas süjeyi gösterir koktur. 

(2) On: Bu ek yalnız (onlar') 
şeklinde göze çarpıyor. Bilindiği 
gibh ( n) konsonu mefhumun ya
kınında, biti~iğinde bulunan obje 

veya süjeyi ve bunun esas süje ve
ya obje ile alakasını gesterir. Bu 
halde, (ego) dan uzakta umumi
yet, müphemiyet, şümul gösteren 
"L'' mmtakasmda bulunan şahım 
kendi yakınında ve aynı mmtaka
da bulunan ba!ka sahıslarla birlik 
olduğunu bu ekle anlamak müm
kündür 

Bu bakımdan en on ve en mü
. s~n t'uu çeviriniz: -

'aı a ı ' t·a. ınd< 
B. Bald~·in ve B. Frlen 
Uzla m<\ teHifleri lı 1 ı m<lclkt 

sorğulara ce,·ah , erd;,l'" .. , 

(1 hinci a frı 1 ı) 



SAYIFA 2 

s DAK. 

B A 
çak l>onıllarflınıau ı lıala ,levanı e< iyor 

• HatTar, 10 ( A.A.) - Bir İtalyan U· 

sağının Ciciğa üzerinde uçtuğu haber 
-weriliyor. Tafsilat yoktur. Rhayet olun· 
duğuna göre, uçaklar Ogaden'in muhte
lif merkezlerini bombardımana devam 
etmekte \'C ora1arda tahribat yapmakta
dır. 

'Arli.nlmbumn 150 ldlumetre iite
sindel.·i uçal..tar 

Adisababa, 10 (A.A.) - Teyid olu • 
l)an bir yayıntıya göre, İtalyan uçakları. 
.Adisababa'nın 150 kilometre şimal şar
kında bulunan Ankober ıehrini bom • 
itardıman etmi§lcrdir. 

Dessie üzerinden dün de uçaklar uç
muş ise de bomba atmamışlardır. 

Dessie J.>omburduumı m rn 

nuılıiyeıi. 

, Roma, 10 (A.A.) - Stefani njan -
dan: Deasie bombardımanı, biri cır. • 

. rı öteki de cezai, iki türlü mahiyeti 
~di. Bu bölgeye fazla miktarda habe~ 
\J~etleri ile, Ras lmru'nun pek çok 
•ileri yığılmış bulurıuyordu. 

lltıl>cş kıtuları Of.!mlemlen 
geri (ekilnıi~. 

Adigrat, 10 ( A.A.) - Stefani ajnn
emdan: 

Ras İmru'mm kumandau altında 

garptan gelen habeş ku\ vetleri, son 
günlerdeki zorlu bombardımanlar Üzeri· 
ne Ogaden'e doğru çckilmeğc mecbuı· 

kalmışlardn-. 

llube:!ler /,uı;n•tli meı:zilı•r 

lwzl rlıyorlm·. 
Tigre cephesi, 10 {A.A.J - Habeş

lerin, Gorahai bölgesini ele geçirme'· 
için sarfettikleri boşu boşuna gayretler· 

den gonra, imparatorun kuvvetleri, • ! W· 

rnr yolu üzerinde Önemli bir sevkulceyş 
noktası olan Dagabur havalisinde müda· 
faa mevzileri hazırlamaktadırlar. Daga
bur' da ynpılmrktıt olan çok mükemm 1 
tahkimat, bunlara avrupalı subaylarm 
yardım etmekte olduk1nnnı gösteriyor. 

Ra. Gul.-.~uyfo b'•rubcr iull)·,mforn 
.<u,/111w11 lwbeşlt•r ı:t•ri ıliirımii.!ler. 

Adisababa, 10 ( A.A.) - Tigre cep· 
lıeııinden bildirildiğine göre. Raa Sey • 

yum'un askerleri küçük bir İtalyan müf. 
rczcsine taarruz ederek 4 nefer öldür • 

müşlerdir. B•şka bir çarpışma esnasın
da da İtalyanlardan beş, habeşlerden de 

bir kişi ölmü4tür. Raa Guksa'nın 11dam

lanndan olup, İtalyanlar tarafına geç • 
mi~ bulunan 50 kifi geri getmi4lerdir. 

-----··-
HoıJtmau 

Niluıyet idam edilı•r.ek. 

Va§ington, 10 (A.A.) - Yük
~.ek federal mahkeme, Linderber
gin çocuğunu öldürmekle suçlu 
bulu~n Erimo Hoptman'nm tem
yiz talebini reddetmiştir. .. 
Sovyetler birliği yiyecek 
planını gerçekleştirdi 

Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet 
Rusya'nm yi} ecek endüstrisi ilk 

anunun birinde senelik planı 
fazlasiyle gerçekleşdirmi,tir. Ge
çen 11 ay içinde 5 milyar 245 mil
:yon rublelik yiyecek yapılmıştır. 

tekamil şivede tesadüf edilen bu 
(. t n) ekine çok ince manalı bir 
ödev verilmiş oluyor, demektir. 

Not: 1. - (0) mefhumunun 
(ego) ya en uzak olan (L) mınta-
asındaki varlığını o mmtaka da

hilinde bir merkez gibi alırsak bu 
merkezin yakınında bulunan ( n) 
mntakasındaki varlıkla birleşişi 
(onlar) olmak iktiza eder [ 1] 

(3) Ol: (. + 1); ektir. (Ego)
dan çok uzak, ayrıı müphem, be
lirsiz bir sahada bir süje veya ob
jeyi işaret eder. 

(4) Ar: (. + r); ektir Herhan
i bir sahada bir varlığın tesebbüt 
e temerküz ve tekarrürünü anlat
mağn yarar. 

O. O l.. \H 

Not: 2. - Şimdiye kadar geçen 
§ahıs anlatır sözlerin hiç birinde 
izi görülmiyen bu ( r) ekinin bu
Tadaki tespit vazifesi, Türk dilinin 
orijinalitesini gösterir en ince nük
telerden hrini ortaya koymakta
dır: 

Yalnızca (O) de dilimiz zaman 
bunda hakikaten hiç bir bellilik 
"e belirlilik yoktur. Sözü söyliyen 
'fe onun karşısında bulunan !ahıs
lar hariç olmak şartiyle yeryü
zünde ne kadar şahıs varsa hepsi· 
ne (O) diyebiliriz 

Fakat ( onlm) dediğimiz zaman 
bu umumilik ve müphemlik azalır. 
(Onlar) dediğimiz şahıslar (0) 
ile ifade edilen nihayetsiz kişiler 
içinden ''muayyen" bir zümredir. 
lşte ( r) ekinin gösterdiği '' tekar
riir ı..ıe taayyün" manası dilimizin 
bu inceliğine işaret etmektedir. 

[J] (Siz) kelimesinin izahında
. haşiyeye ve orada anılan §ek

le bakınız! 

r uııan kıralı 

E/t:iler ht•3·eıini lwlnıl f'llİ 
Atina, 10 (A.A) ··Elçiler heyeti 

kıral tarafından kabul edilmşitir. He
yet namına en kıdemli elçi olan Ro
manya elçisi B. Lankaraskano bir 
söylev vererek, elçiler heyetinin kı
rala tebriklerini arzetmiştir. Kıra), 
cevabında diplomatlar heyetini ka • 
bul etmekle bilhassa bahtiyar oldu
ğunu, tebriklerinden ve temennile -
rinden dolayı pek mütehassis bulun 
duğunu söylemiştir. 

.Uormfo su tu~mtılan 
Atina, 10 (A.A.) - Peloponez 

(Mora) de vukun gelen w ta§maları 

yüzünden, Patras ile Pyrgos arasın
daki demiryolu münakalatı kesilmi§ti,.. 

··LAR - LER" 

Not: 3. - Görülüyor ki eldeki 
gramerlerde Türkçenin cemiğ eki 
diye gösterilen "lar - ler" sözü, 
2annedildiği gibi basit ve tek ma
nalı bir ek değildir. Bunda asıl 
umumiyet, şümul, vüs'at manala
riyle cemiğ anlatan (. + l) ekidir. 

Bunun yanına gelen ( . -t- r) eki 
ise, mefhumun o umumiyet, şü
mul ve vüs'at sahasında tekarrür 
ve temerküzünü ifade eCler. Bir 
mefhumun geni~ bir şümul alması, 
onun bütün f erdlerini toplamakla; 
o şümulde tekarrürü de, bu top -
luluğun değişmez şekilde ifadesiy
le mümkün olur. İşte bundan do
layıdır ki bu anlamları içinde top
lryan, (ol t ar), (el + er) ekleri 
kaynaşarak (lar) ve (ler) olmuş· 
tur 

.. Güne§ - Dil" teorisinin: 
''Ana köke veya radikal kökle

''re yapl§makla onda bir takım ma
''na ve mefhumlar yaratan Türk 
''ekleri basittir. Sonradan kolay
"lık olmak için kurulmuş olan mÜ· 
"rekkep ekleri anlıyabilmek, on
"ları basit şekillerine getirmekle 
"mümkündür.'' [2] 

Yolundaki hükmünün manası da 
bu (/ar - ler) mürekkep ekinin a
naliziyle izah edilmiş elemektir. 

OL\H 

Not: 4. - Sözü ''olar'' şeklinde 
aldığımız zaman doğrudan doğ
ruya ''ol'' mefhumunun kendi şü
mul mıntakasında tesbit ve temer
küzü ifade edilmiş olur. 

1. Necmi DİLMEN 
~~-~~-----

[ 2] Etimoloji, morfoloji ve fo
netik bahımrndan Türk Dili" ana
liz yollarr. s: 9-10. 
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l • 

i ifi Ron1a re sa ab 

• f1 ( en, Avam Kanı ara. ın a ir '"'orguya 1erdiınt et~ 
b ız -

at ı Jaşına e Jif1eı~iniı ı ~ gib ·.,ar lar <]tında 'zır a d]ğı ıı ar 
Paris, 10 (A A.) - Paris tek

lifleri hakkında kati bir anlaşma 
hasıl olduğu teyit olunmaktadır. 

Tek lifler akşam üstü Addis- A
ba ha ve Roma'ya gönderilmiştir. 

lliribirinc ::Hl ihi lwber 
Londra, 1 O ( A.A.) - Önceki haber

lerin tersine olarak, Lava! • Hor barış 
projesinin dün akşamki kabine toplnntı -
11nda tasvip edilmediği, toplantıda bazı 
dcği~iklik teklifleri yapıldığı ve sonra 
d bu tekliflerin hemen Peria'te İngiliz 
büyük elçisiyle Van Sittard'a bildirildi

ği anlatılmıştır. 

Bu değişiklik perıembe günü için 
tc:ıbit edilmi§ olnn oq seki~ler toplantı • 
ııını 11eçiktirmiyecektir. 

Röyter ajanar, Paris gautelerinin b11 
projede B. Muaolini'ye teklif edilen ta• 
vi:ılertn ebemiyetini mübalağa ile bildir· 
diklerini zannetmektedir. 

H. IJ<ıldrinin ii:.leri 
l.ondra, 10 ( A.A.) - B. Baldvin 

Avam Kamaraaıncln blr wale cevap ve• 
rerek demittir ki: 

1 talyan - ha'be§ anlatmuhğ'ırun hal
li için hiç bir e.aa ltalya veya Habe§is· 
tana şimdilik teklif ed.ilmiı değildir. Bu 
hususta şimdilik sÖ<t aöy)emek mev11i .. 
aiz olacaktır. Biazat ben, gazete haber . 
terini tetkik etmedim. Ve Fransa' da, 
"oa~ında nazik \'e zor olan bir meseleyi 
~vk Jaba nazik ve ıor bir hıtJe koyabi • 
lecel& bir arzına vuku bulduğu açık bulun
maktadır. Tekliflerin asıllarını ve aynı 
zamanda matbuat haberlerini tetkik e . 
den kimseler, bana, başlıca meselelerde 
mühim farklar mevcut olduğunu söyle· 
mektedirler. 

B. Baldvin mÜ:Lakereler için üç tara
fın tas,ibi meşrut olduğunu tekrar et • 
miştir. 

A ı:cmı lwm<lrcı.-.uıtla bir 
miiruıkaşa 

Londrn, 10 ( A.A.) - Avam kama
rasında i~çi partisinden B. l.ees Smith, 
1 ngilterc ile Fransa'nın Pariste Üzerin • 
de uyuşmu~ olduktan barı§ teklifleri ile 
ilgili olarak ito.lyan.habe§ anlaşmazlığı 
hakkında bir münakaşa açarak demiı • 
tir ki: 

"- Bu tel<lifler hakkında Paria'len 
gelen haberlerin ne dereceye kadar doğ
ru olduğunu bilmiyoruz. Fakat eğer 

bunlann yansı dahi doğru olsa bu mil • 
lc:tler cemiyeti paktına muhaliftir ve hü· 
kumetin son seçimde ıncmlekct karşı· 
sında aldığı vaziyetin terkedilmesi de • 
mektir. Büyük Britanya, dünya nazarın· 
da küçük düımeden bunlann mesuliye
tini üzerine alamaz. Bombalar ve gazla· 
rın tahdidi altında yapılmadığı takdirde 
Necaşi'nin bu taroı:daki teklifleri nasıl kn· 
bul edebileceğini bilemiyorum.,. 

R. Btlerıi11 ceı"ıbı 
B. Eden buna ccvab vererek bu tek • 

liflerin Pnris'te ne gibi şartlar altında 

hazır)andığıru hatırlatmış ve demiştir ki~ 

" - Bu teklifler alakadar üç taraf 
için de kabili kabul olabilir. Bunlar da· 
ha ihtilaf halindeki taraflara gönderil -
memiştir bile. Bu tekliflerin dayandığı 

üç büyük prenr.İp §'Unlardır: 
J - Her iki tarafa muayyen menfa. 

atler temin eden bir arazi mübadelesi. 

2 - Habeşistanın ~osyal, ekonomik 
ve idari inkiıafı için milletler cemiyeti· 
nin bu memlekete yardımı. 

3 - Bu ekonomik inkişaf için İtal
yan göçmenleri İtalyan r.osyetelerine hu. 
&usi kolaylıklar gösterilmesi. 

Teklifler ak§am üstü Addis -A
baba ve Roma'ya gönderilmiştir. 

Gazeteler, bu teklifler hakkında 

birçok yanlı~ şeyler yazmışlardır. 

Fakat Pa.ristc mü:zakere edilmİ§ olan 
teklifleri bugünkü vaziyette maalesef 
ılÇrğa vuramam. Müzakerelere esas 
teşkil dt:ccğini ümid ettiğimiz tek· 

J 
lifleri, nııl nlôkadarlnr okumadan 
neşretmek şimdiye kadar hiç bir kere 
aki olmamış bir hadise olur. Bu tak-

dirde müzakerelerin akamete uğrıya
cağı da muhakkal.tır. Bu teklifler, n· 
lnkadar örgüt olan milletler cemiye
ti tetkik etmeden, bunlar hakkında 

ne gibi bir muamele yapacağını ka· 
rarlaştırmadan neşredemeyiz . 

'J'ekliflerin mulıiyeti nedir'! 
Pariste kabul edilen teklifler, ne 

b'1hassa fransız hukümetinın ne de 
bilhassa İngiliz hükümetinin noktai 
nazarını temsil etmektedir. Bu teklif. 
lef, müzakerelere İ§tirak edenlerin 
fikrince, alakadarları münasebete ge· 
tirebilecek bir t krm telkinlerdir. Bu 
tekliflerin cuttuğü ~ey de yalnı2 bu· 
dur: 

Üçüncü şahuılar için, bu teklifleri, 
öğrenmeden reddetmelıL herhalde doi;~ 
ru bir şey değildir. Bunları ı·eddet· 

mek, asıl alakadarların ne diyecekı.,. 
rini beklemeden bunlar hakkında fi· 

kir yürütmek demektir. Eıer ltalya, 
Habeşistan ve milletle.. <;emiyeti Pa-

ris tekliflerinin esaa& w.erine münakn· 
Jayı kabul ederlene, b\t tekliflerden 
bazıları hassataa ze,•kimi2e gitmeee 
dahi burada kim~e llıayır diyeme2. 

l ngiltere t:c milletler •·tmıiy•?li 
Eğer bugün inaıliz hükümetinin 

yaptığı milletler cemiyeti paktına mu· 
halif ise bunu &ôylemek milletler ce-

miyetine düşer. Eğer milletler C<!mİ· 
yeti bunu söylene, onun hükmünü 
kabule hazırız. 

Bugünkü vazİ)ette ıöyliyebilecek· 
&erimin hepsini söyledim. Yarın Ce· 
nevreye gidi.> orum. Orada bir çok 
memleketlere mensup aneslekda§ları· 

mın fikirlerini Öğrenecek ve onlarla 
bu karııık vaziyetin muhtelif ıafhalannı 
muhafaza edeceğim. Avam kamara· 

ı.ından, ban daha evelden angajmaq 
aldırmaya teııebbüıı etmemesini rica 
ederim. Zor vazifemde bana itimad 
edilmesini ''e aaliıhiyet \'erilmesini is
terim. Omid ederim l:i bu ' "azifcmde 
muvaffalc olmam için herkes bana 
yardım edecektir.,, 

Tel.-lifler milletler ct1 miyeti11de 
luıyret uyamlır<ll. 

Cene\Te. 10 (A.A.) - Fransa ile 
Büyük Britanyırı tarafından tanzim edil
mit olan tekliflere dair gelen haber • 
ler, Milletler Cemiyeti çevenlerini hay
rete düıünnüştür. Bu çt:venler, bu ha • 
berlerin doğruluğuna kani bulunmamıık· 
tadır. Birçok de•cg~ler, halya 'va b:.ıbş
edilen imtirularm gf'nişliği lcınşısı.111a 

hayrete dü§müşlerdi ... 

Uzltt§nrn §cırtlarmı lıer ii.ı; turu/ Hl 

kabulü liizım. 
Londra, l O ( A.A.) - Kabinenin 

toplantıamdan &<>nr Pariateki İngiliz 
elçisi vaaıtaaiyle fransı:z: hükümetine 
tebliğde bulunmuttur. Sulh müzake

relerinin ,artlanna dair gazetelerin 
aldıklan haberler, ne teyid ne de tek· 
zib olunmaktadır. Ancak turası ehe· 
miyetle kaydediliyor ki, herhangi bir 
tesviye tarr.ı her üç aliıkah. yani 
milletler cemiyeti, ltalya ve Habeşİs• 
tan tarnfından dn kabul edilmesi la
zımdır. 

Rllbcşi. um, ıoprak1'ırı"'um bir 
parça bile •~rnıeğe rtızı d,>ğil 

Londra., 10 (A.A.) - Habe§İstan 

elçiliği, dün k§am h beı hükümetİ• 
nin müteamza habe~ erazisinden U• 

fak bir parçanm bile terkedilmeaini 
ileri süren te\liOeri laabuJ edemiye• 
ceğini bildirmiıtir. 

~Iısır lalıa sük:fıııa kavuş« mad 
Süveyş, 10 (A.A.J - Kahireden h· 

nan haberler, dün ı.abah hadiselerde gö
rülen inkitnfın hakikaten \0 ahim görün
mekte olduğunu bildirmektedir. Şehrin 
muhtelif yerlerinde nümayişler yapıl· 

mıştır. Polia bunları baıtrrmak için bÜ· 
yük bir enerji göstermek zorunda kal • 
mıştır. Talebe ile :.cabıta arasında bir çol' 
döğüşler olmu§tur. Birçok talebe yara· 

lanmıştır, Polis, birçok defalar nümııyit· 
çiler Üzerine ate§ açmağa mecbu ol • 
muştur. Yaralıların miktan belli değil • 
dir. 

llı. ır ·nasyontılistl,,rinin 

İ$tedihfori. 
Süveyt, 10 ( A.A.) - Kahireden bil· 

dirildiğine göre, memlekt!tİn hemen her 
tarafında olan hadiseler dolayısiyle Mı
sır nasyonafütleri kırala bir aı·iuı tak· 
dim ederek kendisinden 1923 anayasn
srna dönülmesini istemişlerdir. Bu te • 
şebbüs, pek manalrdır, zira bu teıebbus 
Büyük Britnnya'nın Mmrın tamamen 
dahili olan bir işine karışmnğa hiç bir 
veçhile hakkı olmadığını göstermek için 
yalnız Kıra) nezdinde yapılmıştır. 

ll ısr pcıfl ileri mit§lt!rel.· 
cıephe ufrurlcır. 

Kahire, 10 (A.A.) - Mısır partile
rinin mesul delegeltti, dün karar ,·eri • 
len müşterek cephenin hedefleri hakkın 
da görüımede bulunmak üzere bugün biı 

toplantı yapmışlardır. Delegeler, bir is
tida ile kırala müracaat edilerek kendi· 
sinden 1923 anayasasmın tekrar yürür
lüğe konulmasını rica etmeye karar \•er
mişlerdir. 

ızılay 

.Uekıcı}ler bir ay kap<clı kalcıe<ıU. 

Kahire, 10 (A.A) - Bütün kız 
mektepleri ile bazı erkek mekteple. 
ri kanpklıklann f azlalapnası dola • 
yısiyle, 14 lcinunusaniye kadar ka· 
palı kalacaktır. 

Bütün parti liderleri, nasyonalist 
liderin mitli b'r cephe kurmak ve 
ana yasanın hemen yeniden icra 
mevkime konmasuu istemek hak • 
kındaki davetini kabui etmi!Ierdir. 

Kıral bu sa h ingiliz fevkalade 
komiserini kabul etmi§tir. 

Kahire, 10 (A.A) ·- Başbakan, 
ingiliz f evkaladE komiseri lampson 
ile görüşmü ve sonra hakanların 
çoğunu toplay rak kabinenin akil» 
ti ile alakab durum hakkında izahta 
bulunmuştur. 

Deniz ~oı a sınd~ 
( Ba§' J. inci acıylada) 

inşası kararla~tırılan ve tahdidsiz uğ• 

radıklan hnlde hala lauUanılmakta o• 

lan gemileri he• ba katıp, bazen de 
lcatmadrklanndan ileri gelmektedir. 

Şimdi kulJenılan vey& henüz kızak• 
ta bulunan gemilerin umumi vaziyeti 
§Undan ibanttir: 

Amerika: 1,371,510 ton 

İngiltere: 1.362.524 ton 
Japonya: 830.709 ton 
ltalya: 518.488 ton 
Almanya: 254.949 ton 
Sovyetler: 189.514 ton 

31. 12. 935 

başı eğlenceleri 
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Düıünüşler: 

Basın işleri 
}• . k iacak basın birliği ene uıu .. 

hakkında teklif olunmak uzere 
'-a ... ırlanmakta bulunan khakn~k~ 
n .., ·r-. a ı ı 
projesinin, gazetecı ıgı • 
bir .meslek haline koyacak umumı 
karakterinden baıkadbası; .. ~.~y:
ttmı:z: için iki nokta • ~n . ~)'U -

'- ·yeti cJardır. Bırıncısı, gaz~
nemmı "k d k bır 
tecilik aurlarını tetkı e ece . - . 

;s. k·ı· dıgerı ha ıiyet dıvanının te§ ı ı, 
Jeyua•etecilere nakl vasıtalarında 
cı o '"' kk tanın• 
ücret•İz. gezmek ha ının 
moardır. t /eri· 

Son zamanlarda, gaze e 
. . · · k .. ltürden uzaklaş-

mızın ıec.ııyesı u "kar 
maya doğru yava§ lak~t a§~an 
bir ıeyir takib ederken, bır yan . 
da gazetecilik §eref ve haylsikyletınne 

' k gunsuz u arı yakışmıyaca uy _ ·· • 
· 'd arttıgını gor af'amızda gıt gı e · kan 

mekten teessür duymamaya ım 

)Oktu. k ka· 
Gaz.ele •uçlarının anca l 
h "k .. mleriyle cezalandırı ması 

nun u u zetecinin tam 
eyidir, ve hatta, ~a 

1 
daha 

bir hürriyete ıahı~ o m:;:,.ret o
eyidir. Fakat bun ar,_m ahi-
t k dü iinüldükce, ıdaal m 
ara § .d. l hayata ve 

')'etlerinde eyı ır er, . . de 
h k"k t tatbik edılınc~ ' 

a ı a a 'J"kl yanın· .. h .. türmeyen eyı ı erı 
şup ego h 'm fena· 
da, ondan daha va dı bizden 

ki [ tıklarını a, 
lı ara yo aç .

1 
. emleketler 

kültürce daha ı ~rlı d~ Onun i-
l ··& etmış er ır. 

bi e tecru e ydanların· 
. d' k. b · gezele me 

ç.ın ır ı ız, ~ yarayacak 
J Yi.ıi iade etmege h"b 

a asa ~ .. . kuvvetine ıa ı ' 
olan, bu lıılı ceza n kurulmasını 
ı.. • h · et divanını uır aysıy kt. de bir karar 
tam yerin:;. ve ;:r vı: alkışlarız. 
olarak ta ır e h t etmek 

Gazetecilere ıeya .ak. . hük 
. k,. verecek olan ı ıncı h • 
ım anını d 'lk'nden ve da a 

1. e bu a ı ı . 
me ge ınc ' • ~ildir Gazetecı-
az ehemiyetlı deg ·ı· 'ne ne ka 

• . . yazı emekçı erı . .. .. 
lerımızın b 'ld'klerinı duşı.ı-
dar az !'ara ve~e 'at:mızda mevki 
nürıenız basın ,°Y dan her .zaman 
alan meslekdaf. ar kültür bek-
yüksek bir t~.h~ıl vz~~r ederıiniz. 
lenemeye~e~ını .!a .. den doğduğu 
Buna fakırlık yuzun ktan do· 

• d d rıkamama ıehır en ışarı ~ • ,. J" . Ga· 
ğan görğüsüzlüğii .~la,:'.~ e a~7 ·,ec.ıi· 
zetelerimizi~ ?ugu~ :. y meydana 
yesinin hakıkı se e ı 

çıkar. . · kararları a-
B kongresının 
asın .1 • · bir mesle· 
d gazetecı er ıçın 

rastn a k b. açılması da 
k . ..k k me le ın d 

ı yu se d f dalı bir te -
vardı, bu: ne ka ar aly "inde çalı-
b . l yazı mes eg 
ır o ursa, . h tta mem· 

şacaklara mem_~eke~ v,e :,, ver
leket dışını gopıme 

1 
~s 

mekte o kadar liizum u ur. . . 

A dolu yazarlarımız ıçın, 
na ' k' b' mınta· 

hala keşfedilecek ba ır ıHr lb ki 
k .bi durmaktadır. a u 

a gı . da oturan· 
memleketin bir parçasın k nla· 
lar diğer parçalarını, anca ob'l 

, . l ıb seve ı e· 
rın vasıtasıy e tanıY . . mem· 
ceklerdir. Bir gazetecı~ın,ıa ahat 
leket dı§ında yapacagı y l 
. . h'b"t'f mahiyette o anı 
ıçın pro ı ı ı 

' - · · · vermeğe mec· 
Pasaport vergısını 

b · · yabancı mem· 
bur tutulması, ızı, ··derle 
leketlcri ancak yabancı gohk -

·· k bahtsızlığına ma um 
gorme d. S Baş· 

d k bir tedbir ır. onra, 
e ece d' kların· 
ha hiikümetler ken ~ ~opra a 
da bir Türk gazetecmne bedav . 
sayahat imkanını verirlerken, ~adnı 

. . k d' memleketın e 
gazetecının en ı 
çok mütevazi biidçesinde hlarca-

- cbur ka ması yarak gezme~e me . 
J 'b bir vaziyet hasıl edıyor-
aa garı • b. az;ar 
du. Unutmiya~~~ .. ~~' .. ır k:nclin; 
kültürünü ve gorgusunu l keti 
saklamayan, bütün meme .. 
laydalandıran insandır. Onun .g?· 

··b · · tırmak ıçın rüş ve tecru eıını ar -
~ h ı d karlık Jog-yapacagımız er e a L k .. , 

ruclan doğruya bir memleRet u -

türüne hızmet olacaktır. 
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Bina vergisinde yapıla
cak değişiklik 

Bina vergisi k nununda yapılac k de· 
öisil<likleı·e ait olnn kanun projesi dun l< 
"~ · · k · onla· mutayın finans \'C dahılıye omısy 

h t. k ·avonun· rından mürekkeb mu tc ıt onıı ı 

da inr.nl ıeğe b şhllnınıştır. 

.. 
iÇ H 

lST ANBUL TELEFONLAR/. 

Hava lıii<·unıu t(~crii
hc ·i yapıitu·ak. 

lstanbul, 10 - Ayın yirminci 
günü İstanbul'da Beyoğlun'da 
akşam dokuz buçuktan ona kadar 
sürmek üzere bir hava hücumu 
tecrübesi yapılacaktır. 

Yabancı kaçakçılar 

mahkum oldular 
İstanbul, 10 - Yolcu salonun 

da Üzerlerinde kaçak esrar buluna· 
rak yakalanan üç fransız gemi 
tayfası ikişer yıl hapse mahküm 

oldular. 

Tramvay bir ihtiyarı 
ezdi 

İstanbul, 10 - Bugün Kadıkö
y ün de Altı yolda tramvay, İsma
il adında bir adama çarpmış ve 
ezerek öldürmüştür. tahkikat ya

pılmaktadır. 

Krzılayın gıdasız çoruk
lara yardımı 

lstanbul, 10 - Kızılay lstan
bul mekteplerindeki gıdasız ço
cuklara yemek vermeğe başladı. 
Bu yemek için Kızılay'a belediye 
beş, Kızılay umum merkezi üç bin 
lira vermi~lerdir. Bu para ile ilk 
mekteplerde gıdaya mühtaç ço· 
cuklardan ancak onda biri doyu

yurulabilecektir 

Şöförler cemiyetlerini 
ikiye ayırıyorlar 

İstanbul, 10 - Şöförler cemi
yetlerini patron ve mustahckm O· 

tarak ikiye ayırıyorlar. Belediye· 
ye müracaat ettiler. 

Şöförlerle belediye 
arasında anlaşmazlık 
İstanbul. J O - Şöförlerle he· 

lediye arasında üç aylık pilaka 
ücretinin peşin alınması yüzünden 
çıkan ihtilaf hala haledilemedi 
Şöförler esnaf cemiyetleri merkez 
bürosuna müracaat ettiler. 

Bir ihbar 
lstanbul, 1 O - Belediyenin es· 

ki şirketler komiseri Muzaffer 
aleyhine bir ihbar yapıldı. Beledi
ye tahkikata başladı: 

Tariş direktörü 
Ankara da 

Tariı direktörü 8. lsmail Hakkı 
Veral bakanlıkta temu etmek ü2ere 
şehrimize gelmiştir. 

Okulların bayram 
tatilleri 

Kültür bakanlığı ali.kadarlara 
gönderdiği bir genelge i~ ilk, orta o· 
kullar ve liselerin teker bayramının 

birinci gününden 2 ikinci kanun per· 
ıembe aabahına kadar tatil olduğunu 

bildirmiştir. 

Tasarruf haftası ve 

okullarımız 
Kültür bakanlığı, yarm başlaya· 

cak olan taaarruf haftasında yatı O• 

kullarında üzüm ve incir istihlaki i· 
in tertibat almıştır. Her mektebin ih· ;i acı olan mikdar tesbit edilerek 
m~kdarı türkofise bildirilmiıti. Okul· 
larrn istedikleri üzüm ve İnciri Tariş 
temin edecektir. 

Muglahlarrn toplantıs1 
Ankarada bulunan muğlahlar ta· 

rafından 14 birinci kanun gecesi saat 
JO da halkevinde bi rtoplantı yapıla· 
caktır. Muğlalılar bu toplant•da ma· 
h ili ,;e milli oyunlar oynayacak~ r 
ve kendi aralarında eğleneceklerdır. 

ULUS s. y 

/Jil Hakkıııda: R Etimolojik ve Morf ol ojit~ 

İ~taııluıl telef on ı-;İı· -
' keti ne ()denP<·ek 

tah~si tler 
lstanbul Telefon Şirketine ödrne -

cek taksitlerin ne suretle ödeneceği hak· 
kında eksperin vermi§ olduğu karar Fi-

• nans Bakanlığınca incelenmiş, neticesi 
bakanlığın mütalaası ile birlikte Bayın
dırlık Bakanlığına bildirilmiştir. Öğren· 

diğimize göre Bayındırlık Bakanlıi'Tı şir
ketin delegelerini mukaveleyi imznla • 
mak Üzer.? Ankaraya çağırmıştır. 

iZl\tiltl) ~= 
Hıı ) ıl İ) i mah-.ul ahrıac·a~ı 

lllllllltl)Of. 

lzmir, 10 ( A.A.) - Yeni mahısul yı
lına girerken Küçük Menderes havza. 
:sının zirai vaziyetini incelemek üzere 
mahalline giden ziraat bölge direktörü 
B. Zühtü Baysal hmir'e donmÜ§tÜr. O~
rendiğimize göre havaların uygun git · 
mesi bu yıl mahsul durumunun İyi ola 
cağını göstermektediı·. Müstahsilin ça -
lışması iyidir. 

lzmir, 10 (A.A.) - Ku!adaııındıı 
buluna.ı tarihi abidelerimizden Çandar
lı kalesinin acele tamiri tüı k tarihi araş
tırma kurumunca tasvip edilmiştir. Ta
mir için gereken havale mah1'1line gÖn· 
deri imiştir. 

hmirdc kiiltiir parkı 
lzmir, 10 ( A.A.) - Şarbay Doktor 

B. Behçet Uz'un reisliğinde toplanan 
belediye mühendisleri Sovyet uzmanları· 
nın hazırladıkları kültürparkr plan tas· 
takları Üzerinde incelemeler yapmıılaı·· 
dır. Bu çalışmanın neticeıi alındıktan 

ıonra kültürpark'ın tatbikine baılana • 
caktr. Kültürpark alanı aynı zamanda 
milletleraraıı 1 ~mir panayırını içine ala· 
cağı için çok geniı bir sahayı kaplıyacak 
bir ıaf 1ık ıergiıini ve oyun yerlerini de 
haiz olRcaktır. 

Parti lioııgreleri 
Ankara vilayeti içinde, Parti o -

cak kongreleri tamamen bitmiş ve 
kamun kongrelerine başlanmıştır. 
Kamun kongreleri 15 ilkkinun ak
şamına kadar bitirilmiş olacaktır. 

Tarakyanrn ekonomik 
durumu incelendi 

Ekonomi bakanlığı tarafından, İ· 

kinci genel enspektörlük mıntakası O· 

lan Trakyanın ekonomik durumunu 
tetkik etmek ı.izere o havaliye gönde 
rilen, Türkofis dnnışmanlarından B. 
Şükrü Hüseyin Ka aboğlu İncelemelc· 
dnin sonucunu ihtiva eden raporu 
türkofis başkanlığına sunmuştur. 

Gelecek Macar mallan 
Macar anlaıınasının meriyet taı·ihi 

olan 16 - rn · 935 tarihinden e\•el Ma . 
caristandan Türkiye'ye ihraç edilmiş O · 

lan macar mallarından anlaşma ile ka . 
bul edilen, yeni formül men§e şehadet· 
nameleri aranmaması ve eski formül şe 
hadetnamclerle gelen eşyanın memle -
kete sokulması gümrüklere bildirilmiş • 

tiı·. 

Almanyaya satdan 
elmalar 

Bazı tecimerlerimi:z Almanyaya 10 
bin sandık elma göndermek Ü2ere bir 
mukavele imzalamıılar ve ilk parti 
olan 5 bin sandık elmayı yeni açılan 
Köstence yolu ile göndermişleı·dir. Bıı 

tecrübe satışı iyi neticeler verirse da 
ha birçok partiler gönderilecektir. 

- Sıyasnl bılgn:-~ı:k':.:"i::-ı 
şunun yıldönıimünü yarınki çar· i 
şamba gününe ı·aııtlayan t l ilk· j 
kanun 1935 tarihinde Ankar pa- i 
lasta, saat 19 dıı kutlaya.cağından ı 
Ankarada bulunan arkadaş! nn 

1~~;=::.~~:l::~.~l:L 

ve 
• 

I\1eı·~i n, 
Adana ıcn1e ~U) uua , . 

kavusuyor ' . Toro:; ötesindeki vilayetlerimize İç· 
me suyu getirtilmesi için iç bakanlı::ı 
tarafından yapılmakta olan teşebbüs
ler ilk müspet neticeyi vermiştir. 

iç bakanlığına bağlı olan belediye
ler İmar heyeti, bu husustaki kanun 
mucibince, Mersin, Tarsus ve Adana 
şehirlerine içme suyu getirtilmesi işi· 

ni ihale etmiştir Bu üç şehrin icmc su
yu te:;isatı, bir buçuk sene içinde, sı· 
hi ve kanuni şaı·tları haiz olarak biti
rilmiş bulunacaktır. 

Tesisatın in~ası BB. Said Arif ve 
Said Ömer firmasına ihale edilmiştir. 
Aynı 'Zamanda Silifke, Ceyhan ve Os· 
maniye kazalarınırı içme au tesisatı 
projelerinin etüdlerinin yapılması bu 
ıhnle ile birlıkte bu firmaya verilmış· 
tir. 

Mısırdan kına ve baharat 
gelmiyecek 

Yaş meyva ihracatına mukabil huausi 
takas yoluyla kontenjan dışında Mısır
dan kına ve baharat ithaline bundan 
böyle müsaade edilmemesi Ekonomi Bn· 
kanlığınca kararlaştırılmıştır. Yalnız evet 
ce verilmili olan müsaadcleı·e dayanarak 
başlamış olan muamelelerin bitmesine 
müsa.tde edilecektir. 

Bazı hakimlerden alına
cak tayyare aidatı 

Mezun veya askerde bulunan ve ya
hud kadroaunda münhal bulunması ha· 
sebiyle yerlerine muvakkat kaza salahİ· 
yetleriyle gönderilen hakimlerin memu · 
riyeti aa\lyeleri maatlarından tayyare 
Clİdatı kesildiği halde 2544 sayılı kanu· 
na göre aldıkl~rı nısıf ve ıülüı tahsisat
tan da tRyyare aidatı kesilip kesilmiye
ceğinin incelenerek bildirilmeıini tüze 
b<'kanlığı finans bakanlığından ıormu • 
tur. 

1 -Giiz 
:! - (;,·;r 

.'J - Kiir 
4 - Kor 
.> - Giir 

XI inci Anket 

I) Yukardaki kelimelerin iHc: 
asıl kökleri nelerdir? 

J J) Bu kelimeler nasıl teşekkül] 
etmişlerdir? 

ili) Bu kelimeleri teşkil ebnek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakc
mmdan rolleri ne olmuıtur? 

iV) Bu araşllrma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Ti.irk sözlerinin teşekk -

lü hakkında bir kaide ç -
karmak mümkün müdür 

Yukardaki on birinci dil anlıe
timize okurlarımızın verecekleri 
cevablar. gazetemiz yazı iıleri di
rektörlüğüne göne/ermelerini ric 
ederiz. Şimdiye kadar alclığnmz: 
cevabları sırasile koyduğumuz gi
bi bundan böyle ele koyacağız. 

....... -------·-·----~~-

Sıvas 'da ki Atatürk 
anıtı 

Sıvasta kurulacak Atatürk amtl i
çin abideler komisyonuna göndenl 
maketlerden birisi tetkik ve kabul 
dilmiştiı·. Kabul edilen bu maket, 
kap şeklinde biiyük bir kaya parça. 
:ııından ibarettir. Bir tarafını Atatfu-.. 
kün güzel bir heykeli süslemektedir. 
Diğer taraflarında Atatürkün Sıvasa 
gİrİ§İ, o esnada ııvaahlarm tezabiıra~ 
tr ve daha sonra sıvaslıların cephe,.. 
gidi§leri gösterilmektedir. Atatiiıtrii. 
heykeli tabii cesametinden bi.- buç 
misli büyüktür. 

(! Kamutay Dahiliye Encümeni b -
ün saat 10 da toplanacaktır. 

\•,,:,,:.ı.oı:••·········································'············r·································•ı••·· .. ·····•:ıgrg c.ı ·9 

Cırıncı hcinmıurı. Ol"tasıncla bulunma mı::a ragmcri havalaı· blr may11 ıfılı' ğı. 

ı 1r·inde geçiyor. Bu resim, Ankaranın, hele Ormcın çiltliğinin onbohard;.ı&tı 
güzel cJe goz alıcı manzarasını goslctc n bir görunü~:i:t·. 

Yaklaşan kıila beraber lıasretini çekece[;:mir rf.;ne in c.ı~ ye ıl::::ın bır 
hatıra ı oloralt okurlarmur.a ,çunu)Or<ı. ı:. 
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Artırma ''e Yerli Malı haftası 
İsmet İnönü'nün bir söylevile iki gün sonra başlıyor 

Perşembe günü Ba§bakan lnc:inü • 
ır.ıun açış söyleviyle ba§lryacak olan 
''altıncı arlbrma ve yerli malı haf • 

far.ı,, nın bütün hazvhkları bitmİl}lİr. 
lımet lnönü per~embe günü on "bette 
H llıevinde söylevini verecektir. O 
giın için ulusal Ekonomi ve arttırma 

urumu bir müsamere hazırfamı~br. 

Reamimiz, y\1rdun dört bucağına 

dağıblan propaganda afişlerinden bi· 

ridir. "devlet ir.tikrazına verdiğimiz 

paranın yurdumuza dikilen bir' ağaç 
olduğunu, gölgesinin büyük, kökü • 

nün sağlam, meyva!mın bol.1 oldu • 

ğunu anlatıyor. 

" . .. ' .................. ······ ............... , ...................................... , ....................... Mıii························ 

i\.lTDE iZDEKi TEHLİKE 
Fransız. generallerinden Nie~el Deyli Meyl gazetesine "Akdeni.z.'in teh· 

didi" baılığr altında yazmı. olduğu biı yazıda eğer AkJeni:ıı'de ltcıl)·a ile 
ingiltere arasında bir hava ve deniz.. harbı çıkacak olurıcı iki tcı.ralm ne 
gibi ıartlar içinde çarpııabileceklerini mütalea ederek diyor ki: 

Bütün dünya, bugün ltalya • Habe§ 
harbının iyi bir uzla,maya varması 

umidi ile yaşıyor. 
Buna rağmen eğer Milletler Cemi· 

yeti1 kömürle petrolu da zecri tedbir· 
ler listesine koyar ve İtalya ve Jngil· 
tere harb kaçağı eşyasını aramak 
hakkım kuJlanmaya kalkı§ırsa, zecri 
tertbirler kararına dahil o)mıyan 

.nemleketlerde bu hususta muhalif 
tavurlar alacak olurlarsa o zaman 
bundan korkunç sonuçlar çıkabilecek· 
t•r. 

Onun İçin bugün Alldeni~in ab"ale· 
Jı bakımından durumunu incelemek 
ve normal deniz harbı vaziyetinin 
har b tayyaresi tarafından değiştirilen 
vaziyetini ara§tJrmak fay dala. olacak· 
hr. 

o~nizaltı gemisi ile harb tayyare· 
ııınan icadından önce büyük zırhlılar, 
dt•ru:ılerde aylarca egemenlik tr&is 
~debilir, abloka yapabilirlerdi. 

Gene bu tayyare devrinden Önce 
hmıınlar, karatopları va&ıtasiyle harb 
gemilerine kar§ı gÜ:ıeke müdafaa e· 
dilebHirdi. 

Bugün iae modern gemiler sık ıık 
Mhillen gidip mahrukat ve uire al· 
ınak mecburiyetinde oldukları gibi, 
l&aralarda \!zun menzilli toplar ve ha· 
Lava filoları tarafından bombardı· 
.,.., edilebi:ir. 

Harb gemilerinin sürati, kendile· 
rini tayyareler karşı pek az koruya· 
bilir. Denizaltı ile tayyarelerin mÜ§te
ıek hareket ettiği bir denizde dii§· 
:man filosunun durumu bü riik bir teh
Mre içindedir. 

Akdeniz bugün bu va2 • yettedir ve 
• ırada bir filonun hareketi çok güç 
ve bilhassa hava tehlikes5 pek tesir· 
dıdir. Bundan ba,ka ltalyarun tam 
meri.ezr bir vazh;ette bulunmaıt, O• 

.. il Akdımizin batı tarafında bulnan· 
ıı.ırdaın çok fazla bir atrateji kıyme· 

\ermektedir. 

Sardonya aahillerinden Afrika M• 

_ hillerine kadar olan mesafe 100 mil· 
dir. Bundan bal}ka Sardonya'dan Tu· 
nuaa yebniş, Maltaya gene yetmit 
mildir. 

••• Bu saha içinde Jtalyan donan· 
maaı ve hava kuvveti normal dütman 
ıemilerinin aeyriaeferini büyÜk tehli· 
kelere &<>kabilir. 

Malta limanı, artık ingiliz do· 
nanmasını saklayıp koruyamaz. 

Cebelüttarık' a kadar olan Akde
niz'in batı tarafları Sardonyadan u
zakta olduğu için bu kadar tehlike· 
ye maruz değildir. 

Bu bölgede kendi depolarma, ye• 

dek aletleri yapan fabrikalarına ve 
karargahlarına yakm olan İtalyan ha· 
a ku,.·veti daha üatün bir vaziyette· 

dir. 

öte taraftan İngiliz hava kuvvet· 
leri lngiltereden uzakta ve bu bölge. 
de emin bir bava karargahları da 
yoktur. 

lngilizlerin tayyare gemileri vuı· 
ta.siyle taşıyabilecekleri tayyareler 
tayı itibariyle pek geride bulunmak· 
tadil". 

İngiliz donanmasına kartı italyan 
don1U1ması iae denizaltı gemileri ve 
tayyareleri ile muhafaza edileceği 

için emin bir vazayette bulunabile· 
cektir. 

Akdeniz'in §arkmde iki devletin 
hava kuvvetleri bu kadar gayri mü· 
aavi değildir. lngiliz donanması ve 
tayyareleri Kıbrıa'ta, Hayfa'da ve Mı· 
sır sahillerinde bil:' takım merkezler 
bulacaklardır. 

Buna kar§ı İtalyan tayyarelerjnin 
de Rodos'ta ve öteki İtalyan adalarırı· 
da karargahları bulunı;.caktır. 

Bundan ba§ka lskenderiyetden 300 
mjJ uzakhkta hulunan Trabluıs'ta da 
İtalyanlar için, hareket merkezi var· 
dır. 

Bundan ba§ka Rodo~ ~hiU~r} gİ· 
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italyn, zecri tedbirleri ve yağın ıırla rı yerı.ebilecek ıni? 
4 ilk kanun 1935 tarihli Deylı T elegraf eaz.etesind• aslıeri Y"z.ar 11eneral T emperley, hab-t hculmu 

inceliJ•en bir yazı ya:zmııtır. Geeneral, bu ya::ııJa cli,,or hi 

HAbet harbı b&tlıyalı tam iLı.i ay 
olmu9tur. Elde edilen haberler, kifa
yetaiz olmakla beraber genel vaziyeti 
gözde.o g~irmenin t~ zamanıdrr. 

Bu aır•da böyle bir incel~menin de
ieri ''ardır; çünkü maretal Bono ınu· 
•affakıyetaizlik gosteı·mesı üzerine 
deği9tirilmi4 bulunmaktadır. 

Şurası şüphe~izdir ki İtalyan gene· 
raJ kurmayı hab4'f haı·eketlerini bir4 
kaç ytlda tamamlamak kararında bu
lunuyordu Birçok kongo)o11ların, uz. 
nıanlarm, seyyahların ve casuslann 
verdiği birçok raporlar üzermdc y11-
pıJan incelemeler sonucunda böyle bir 
plan hazırlanmıt bulunuyordu. 

Ual-ual hadisesinden sont·A mare· 
fal 8adogliyo gir heyetle birlikt.e Erit· 
reyi dolatmı§ ve oraaı hAkkınde et· 
rafh malumat edinmitti. 

Ondan sonra mareşal De Bono fev
kalade komiser olarak buraya gelince 
kurmayı ile birlikte bu plinm eksik 
kalan taraflarını tamamlamıtlar ve 
Roma•dan lazım gelen malzemeyi ve 
aakerleri iıtemi§lerdi. 

Bu pli.na göre şimalden on tümen 
Adiıababa üzerine yürüyecek ve iki 
tümen de Ogaden'de bulunacak, bwı· 
IRr Harar bölgesini işgal edip demİ.r
yolunu keııecekti. iaşesi temin edile· 
bilecek asker mikdarınm azamisi böy
Je hesablarunıştı. 

ltalyan genel kurmayı vaziyetinin 
ve orada karşılaşacağı güçlüklerin 
pekala farkında idi ve bu memleke· 
tin istilası itinin be§ altı seneden Ön· 

ce tamamlanamryacağımı bu macera
ya ba§larken B. Musoliniye de anlat· 
mı§b. 

Bence bu mütalea da 
yoktur .. 

mübaleğa 

Çok kalabalık asker kıtalarını bu· 
raya göndermek meselesi üzerinde 
İyice düşünmek taşınmak lazımdır. 

Eğer yapılacak olursa bu, gayet 
ağır ilerlemek, bıkmak ve memleket· 
te finansal güçlükler içinde kalmak 
ve harb alanında idare müşkülatiyle 
karşılaşmak gibi pürüzlerin ortaya 
çıkacağı şüphesizdir. 

Öteki taraftan İtalyanlar kifayet• 
aiz mikdarda asker bulundurmanı11 
acısını çekmişlerdir. Bir mağlubiyet, 
çok fena bir şey olacağı için, İtalyan· 
lar emniyet yolunu tutmuflardır. Em
niyet iı;in de yüklü asker bulundur
mak lazımdı. 

Bir defa bu karar verildikten son· 
ra artık arkası gelmiştir. 

Genel kurmay, en ince teferrüab 
da hesabhyarak adeta ilerleme! ha· 
reketinin gününü, saatini bildiren bir 
tarife hazırlamı§trr. 

Bunda bir tek hesablanmamıl} ta.· 
raf kalmışsa o da düşmanın ne dere
ceye kadar mukavemet göstereceği
dir. 

bi Trablus sahilleri de İtalyan deniz. 
alb gemileri için mükemmel birer ha
reket üssü olacaktır. 

lngiliz donanması sayı ve ton iti. 
bariyle bu kadar üstün olduğu halde 
denizin üstünde ve albnda İtalyanla· 
l'ın yapacağı hareketlere mani ola· 
mıyacaklardır. 

ltalya, Kızıldeniz'e ehemiyetli harb 
gemileri göndermek yanlışlığında bu· 
Junmıyacağı için burada İngiliz ege· 
menliği muhakkaktır. 

Fakat bu dar denizde de İtalyan 
tayyareleri aeyrisefere büyük bir teh· 
like olabilir. Bundan batka bu kuv· 
vetler, İtalyan kara kuvvetleriyle bir
likte Sudan'a karşı hareketleriyle te
sirli olabileceklerdir. 

Makale ve AJo\ •'d~n ~onra yapılan 
g.cikmelerirı önceden göı·ülmüş c-.l. 
ması lizımgellrdi. Fakat yoJların çe· 
tinliği, levazrm itlerinin ıüçlüiü do
layı•İyle bu gec&k.me bence m"knldiir. 

Fakıtt bugün İl• l:yanlar, AdisabA· 
ba yolu üzerinde ucak 70 mi.l ilerle
nti§lerdir. Yollftrnı kıvrmtıları da he· 
ıtablanacak olursa Habeşistan merke
.ııine varmak iç-m daha 500 mil yol 
alma&ı la:ırmpelmddedir. 

EğM tutulu. metod değittirilmi· 

yecek olursa İtl\lyı\Olarm bu yolu ala
bilmeleri için iki, yahut Üç kuru mev· 
&İm sarfetmeleri İcab edecektir. 

Bu gecikmenin bir eebebi de yerli 
k!!hiyle reislerini kuvvetten ziyade 
propaganda vaaıtasiyle elde etmek 
için gayret sarfedilmesi olabilir. Bu 
itin muvaffakıy~tle başarrlmıt oldu· 
ğunu biliyoruıt. 

Bu yüzden birçok zayiat verilmek
ten (gerçi ölen askerler beyazlardım 
ziyade yerlilerdir.) kaçınılmıttır. 

Bir takım yerliler, İtalyanları ga· 
yet sıcak bir aurelte karşılamışlardır. 
Günün birinde itler yatııınca bir ta· 
kım yerlerin harbıız olarak iıgal e• 
dilmi§ olması kuvvetli bir delil halin· 

de ileriye sürülebilecek ve kendi di· 
tekleriyle İtalyan tebaası olan bu yer· 
lilerin yeniden barbar bir idare albna 
dönmemeleri noktası kuvvetle 
dafaa edilebilecektir. 

mü-

İtalyanlar Makaleyi son teşl·inin 
yedisinde zaptettiler. Birinci kolordu 
orada bulunuyor. İkinci kolordu i~e 
Takaze ırmağını tutmaktadır. 

Merkezdeki yerli kıtaları ise Tem· 
bien bölgesini dütmandan temizle· 
mek gibi eüç bir vazife ile uğraşmak

tadır. 

Bundan ba§ka geri ile muhabeı·e 
ve muvasala temini meselesi vardır 

ki bu da orada gayet güç ve karışık 
bir haldediı-. 

Orada pek kifayetsiz bir deniz Üs· 
!Ü vardır ki buradan her gün cepheye 
2000 ton malzeme ve saire gönder· 
mek İcab etmektedir. 

Gidip gelen kamyonlar yolları bi
teviye bozmaktadır ve tamir için ka· 
fi derecede mühendis ve itçi bulun. 
mamaktadır. 

ltalyan cephesinde bulunan habeı 
çeteleri hayli rahatsızlık Yermekte ve 
toplanmalarını artıran habet ordusu· 
nun cenup tarafında mukavemeti git· 
tikçe artmaktadır. 

Onun için İtalyan kumandanlığı 

oldukça güçlük kar§mndadır. Eğer 

Noel'den Önce hiç bir ileri hareketi 
yapılmazsa hayret etmem. 

Ogaden cephesinde general Graz
yani'nin kumandası altında iki tÜ· 

men asker vardır ki bu kuvvet, 400 
mil genişliğindeki bir cepheyi tutmak 
için kifayetsizdir. Buna uzun bir me· 
safe ile muhabere ve muvasala temi· 
nini, susuzluk, havanm fenalığı ve 

haatahk gibi zorlukları da ilave et· 
mek lazımgelir. 

Burada harb tayyareleri muvaffa· 
kıyetle kullanılmı9tır. Fakat böyle ol
duğu halde bütün ilerleme mesafesi 
vasati olarak 120 mil tutmuttur. 

Bu kuvvet, Ciciga dağı eteklerine 
ve Sasa Baneh'e vardığı zaman mÜ§· 
külat bir kat daha artacaktır. Çün
kü buralarda döğüşmeğe hazır yiik
lü bir habeı kuvveti bulunmaktadır. 

Bu cephede pek yakında bir taar· 
ruz yapıJmaıını beklemek için aebeb
ler vardır. 

Bunun neticesinin İtalya hükümeti 
için biraz can 11kıcı olmaarna ihtimal 
verilebilir. 

HabeJ ordusundan inanılır haber 
almak imkansız gibidir. 

bunda. muvaffak otmUfl ... dır. Lakin 
bu çetelerin çoğunda manfı"it lku""el 
sarsılmıf olduğu için bu bulnnlaı- de
vam etmemektedir. 

Bunlaı·ın men.1:il ve levaaım totki· 
lalr olmadığı için büyücek ln.itleleria 
bir anıda bulunması imkıinıız.dır. Bir 
dda köy civarında buluuabilecek yi
yecek tiık.cndiden sonra bunların ha· 
fi harabtrr. 

Bunlar bir plana, yahut merkez• 
den gelen bir kontrol& bağlı değildir· 
Jer. imparator, bu sahada neler olup 
bittiğinden haberdar değildir. Bu ka· 
biyle reisleri diledikleri gibi hareket 
etmektedirler. 

Bu cesur, fakat orgarıiza&yon uz 
kuvvetlerin ne derf:ceye kadar muka· 
vemel gösterebileceği tahmin edHe· 
mez. 

O halde istikbalde ne olacaktır? 
Bay Musolirıi, genel kurmayın pla· 

nını kabul elliği :ıaınan memleketin 
uzun bir harbla tem~il edile edile ııis· 
tem ve metod içinde İstila eJilmeaine 
karar verilmİftİ. Fakat burada s\ya
&al bir heaabsızhk yapılını~tır. 

Musolini, Milletler Cemiyetinin hiç 

bir ,ey yapan1ayacağını sanıyordu . Bu 

vaka karşısında da Mançuri hiıdise

sinde olduğu gibi, tesirsiz bir proteı· 

to ile kalınacağını ummu~ ve B. La· 

val'den aldığı teminatın kafi gelece• 

ğine kanaat etmişti. Bundan başka. 

kendisi, İngiliz milletinin mizacını 

yanlış anlamı~ ve Milletler Cemiyeti• 
nin hep birden harekete geçeceğinJ 

kestirememişti. 

Evvela mutedil zecri tedbirler ııİS• 
temi tesirini gostermeğe baılayınca 

genel kurmayın evelce yapmıt oldu· 
ğu planın yeniden gözden geçirilme .. 
si gerektiği anlaşıldı. Artık, gectiği 

yerlerde yollar yaparak büyük bi.
ordunun Adisababaya doğru ilerle· 
mesi meselesi yoktur. 

Zecri tedbirler, bu sistemi suya 
düşürmüştür; artık hedefe bir an evel 
ulaşmak İcab etmektedir. 

ltalyanın en büyük askeri olan 
Mareşal Badogliyo'ya yeni bir plan 
yapmasa ve bunu kendisi tatbik etme· 
si ödevi verilmiştir. 

Bu, ne olacaktır Bunu bilemeyiz. 

Bir ordunun süratini artırmak ye• 
rine onu fazlasiyle makineleştirmek, 
yolları bozuk olan bir bölgede teh· 
likeli bir şeydir. 

Sahra topları ve ağır toplarla tank· 

lar ve kamyonlardan çoğunun geride 

brrakılmuı İcab edecek, o zaman ha· 

rekette bulunmak işi krtalara düşe· 
cektir. 

Tehlike meydandadır. Oniimüzde· 
ki dört ay çok buhranh olacaktır. 

Eğer önümüzdeki nisan ayına ka
dar İtalyanlar, habeşleri Miıtetler Ce
miyetinin karı§mıyacağr münferid bir 
sulha mecbur edecek olurlarsa o za· 
man parti kazanılmıştır. 

Yok, bunu yapamazlaı·aa o :ıaman 
yağmur mevsimi baılıyacak, bir la• 
raftan da zecri tedbirlerin tazyiki nr• 
tarak it sarpa saracaktır. 

Bu mütkülat içinde 200 bin nake.i 
Habetistanın göbeğinde konaMat• 
mak, yağmura mukavemet edeblle· 
cek sağlam yollar yapmalr, hastalık· 
lara göğüs germek, eephede H ltal• 
yada maneviğ Jr.uv.etin lrml.,..ama 
dayanmak vardw. 

Habetleı· için iki tellfil..e vardırl 

Bunlardan birisi yerli reisJerm ital• 
yanlaı· tarafına 1eeçmeai, biriei de cepı 
hanenin tükenmeııidir. B11ıalardan iki· 
si de hebe~erin belini b:'ikebifiı·. N{. 
&an ayı tı;e ne:" iki hı• ııı ! içiı'\ de fel a4 
ket olaca\dır. 

.6üti:T, uıi.y•ti bir ~ümlecie hüln•a 
etmek içjn ıunu ıöyliyelim t 

Bir çarpıtma olursa tayyareler, 
bunda teı;irli bir rol oynıyacaklardır. 
Bu vaziyet karşısında tecim gemile
ri dıe bu yolu bırakacakları için, eko
numi alanında da büyük tesirler gö
rulecektir. 

Bunun için Avrupa diplomatları· 

nrn bir foraset gösterip herhangi bir 
harbın onüne geçmelerini teom•nni et· 
ıneı. Jazımdl1'. 

İmparatorun aon zaman)nr:dt\ git· 
mİ§ olduğu Dessie'de ve Harar'dA bü
yük toplanmalar oldufiı• muh~ ~kak· 
tır. 

Otelti hn·af111rd11 ne olu,., hitt;jri bi
linmiyoT. 

l. "lt•lyan oıcfu..u. hat'bı. 2.,.Ni tec1hir-
1er onu t.a,.brit.!.rn~ J:.arLı luu.<ıııa-

Kuçülı. münforid ç~teler. İlatyan· 

• lftrl'!. bı .. tAkım baskml11.r J' apmı~lar ve 1 
caktmdır7'' 

Eırasl: hjr ıwhol arnb:irgo.ıırıun 

teıiı-i kuJn ola~aktn-. 
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lj l··ı ir l{ ~ı ı \ ır inı I~ "ot on1ik ka <.ı ın . ııı ı • . " ' 

• • 110··,, e ·i ol an f ahril"~ nın açı ı. ıı 7.AJ ı~uhla \. ·aı ·ı) iııı ın ~ 
· eş ·iz bir ha. ranı lıaliııde kutlu) or 

yi planı için Buyuk Önderden ve ismet 
lnönünden emir aldığımı söylerken ar 
kadaşlarımın yüzlerinde gördüğüm ıe
vinç milletin ı.~inci idi. Benim naza • 
rımda endüstri müsavi medeniyet, me
deniyet müsavi endüstri demektir. içti
mai hayat cviyesini yükseltmek ıçin 
mutlaka endüstri sahasında çok ileri 
adımlar atmak mecbun)'Cti \'ardır. Biz 
bu sahada küçuk bir şey yapabilmiş isek 
bununla ebedi iftihar duyacağız. Bize 
bu iftiharı ~eren biıyıik reisimize, hü -
kümct reisimize 'e cumuriyel rejimimi
ze şukranlarımızı Ô) lemeğe sizi da\: et 

( Bafı ı. inci aayfaJa) 

C • l bük' üınetinİD birinci bet 
umurıye . 

l 'k t" ı. antra&it fabrikuını aaz· 1111ne ı ura •• 
•- • ""ak büsnü kabulünuz arasın• 
.... rtn •- f b 'ka 
da bahtiyarlıkla açıyorum. a r~ . 
bakkmda iatediğiniz malumatı ıal~hkı· 

d' 1 d'niz Fabrı a 
yettar •fızlardan ın ~ ı .. . el· 
L b k 'iyon lira ıle vucuda g 
,uır uçu mı b" ton 
mi tir Azamı kapasitesı 60 ın 
mıkd~rındadır. Memleket ınüdaf~:~· 
için muhtaç olduğumuz maddclerı ı· 
ze ,,ermektedir. 

l'<ıbrilwrwı ilh malısulii 
d . . lk mahliul ile ve 

fabrıka ver ıgı 1 •• • 
. d bu mahsul uzerın· 

ıklısat vekaletın e f 
de apılan fenni tahlillere gore muva • 

. . Demek oluyor 
fa ki)' elini gostermı§tır. 

·ı f brikası mu· 
v b · · · türk antı·ası a 
•• ınncı . labilir. An· 

affak olmuf bır eser sayı b" "klü . 
cak memleket ihtiyacının . ~yu d 

. bunu bar ılk a un 
iünü hesap edınce .. .. eli ki 
elarak kAbul ederiz. Duşunm d 
memleketin bazı taraflarında ~ un• 
dan daha fena maddeler yakı ıyor. 

T k k 
. .. . .. türk c"·inc aynı zaman· 

ur omuı u, B te 

d 
bedelle giı·melidir. unu • 

a u u:ı. k' memle· . · · mandır ı, min cltıgımız za . · · apmış sa• 
ltetimi:re karşı vazıfemı:zı y 

) ılacağız. 
• · • •/1t'11ıiyt•Iİ 

l\iimıir :ı1111tıJ u1111ı e 

lSa:ı ı memleketlerde kö~Ür. sana· 
' k 18 ıncı nsır· 

.. ~emiyet verme ) ııne c . .. nayiinde 
d b 1 . Biz ıse, komur sa . . 

a aş aı · . K" ür ıçın cu· 
d h 'lk k deıncdeyız. om 

a a ı a l"k hayatı o· .. . · 80 sene ı 
murıyct ı eJımının, iı1ler soylen· 
lan havzada yaplıgıı_nız ~ h ayı te• 

G murıyet avz 
mcge deger. u . . ı 500 bin 

. . man ıstıhsa 
aclliım ettıgı z.a J'k oldu· 

· etin kaç sene 1 

tondu Cuınurıy .. ddet :zarfın· 
junu biliyorsunuz. Bu mu . 
da istihsnliit iki milyona varmıştı.•. d 

. . eti katıye e 
Kömür meselesını sur . 

. . . i menfaatlerıne 
türk mılletının umum .. 'il tinin 

w. ve turk mı e ' 
göre hnllcdccegız . . . d ha :r.i· 

d • sevıyeıunı a 
jçtimai ve me enı mngw a 

k · · bunu yap 
yade yükseltme ıçın . k büyük 

F b 'ka bıze ço 
mecburuz. a rı ' . Bunıı da• 
mikdarda ümitler verıyor. ı ,,,e bu· 
Y• narak istihsaliitı arttırma5 . hak· 

• t büyültmesı 
nun için de ınşaa 1 

•. " k karar 
lunda alakadarlarla goruşere 
almış bulunuyoruz. 

... ı. I "0 bi" 1011 (,ı•lt•t't>n Sl'IU' ,,;, 

.k nın 60 bin ton· 
Gelecek ~ene fabn a l 

b' tona çıkarı a• 
luk kapasitesi 120 ın . ba 
c.aktır. Buna memleketin ihtıyacı • 

r· m varsa. ucuz 
kımından ne kadar uzu d da o 

- · ·k bakımın an 
lıömur polıtı amız f brika:rı, 
•· d 'ht" . ç vardır. Bu a 
"' ar ı ıya ve hükümel 
bıze iş bankası ynp~ıştır ·r !arak 

h .. bır "'azı e o i• bankasına u ışı .. 
~ b" ·"k Ata.tur· 
'ermiştir. iş bnnkası U)U l k 

. d ·ıham a nra 
llun vüksek kudretın en ı b 1 - 1 d u un• 
d . dinamik hareket er c 
~ıma . d' hasında millete 

mnk suretıle ken 1 sa .. k · • 
B onun yükse şıa 

rehber olmuştur. u 

ndır. 

1§ bwılw:->mm lıiznıeti 
it bankaamın bu tiarı türk milleti

ne kartı hizmet etmek mükellefiyeti· 
ni tam yapmak suretiude tarif oluna
bilir. Bize verdiği bu modern ,,.e yük
ııek eserden dolayı bankanın §ahsi
)'eti maneviyesini ve bu milli muesse· 
acmizi yüksek kiyaııetlcrle idare C· 

den arkadaşlarımın isimlerini hür
metle yadederiın iş bankası havza) a 
ayak bastığı zaman önündeki mues
seselerin istihsalatı l 00 bin tondu. Bu 
mikdaı· bugün 400 bin tona varmış
tır. Bunu kıymetli maddi bir rakam 
olduğu için değil, milli teknigin diw 
ğcrlerine örnek olacak üstünlugünu 
ifade için sôyliyorum ve onun için bu
nun üzerinde durmak İstiyorum. Hav
zanın 80 senelik hayatı maziyesi u-
2erinde bize en mükemmel örneği 
veren şüphe yoktur ki, milli bakım· 
d:ın, iş bankası olduğu gibi istikbal i
çin en çok ümid veren de gene onun 
faaliyetidir. Bugün rasyonel komür 
istihsalatını büyük muvaffakiyet say
mıyoruz. Aııl timdi çizdiğimiz, gö
zettiğimiz hedef kömür sanayii üze· 
rindedir. Bunun ilk müjdecisi de şu 
gördüğünüz fabrikadır. Vekaletin 
münhaııran memleket madenlerile İ§· 
tigali için kurduğu maden arama ens· 
titüsü bu civar da dahil olduğu hal
de memlekette tetkikat yapıyor. Ba· 

71 ınıntakalarda jeolojik tetkikler bit
miştir. Şimdi sondajlara başlanacak· 

tır. Sondajlar müspet netice verdiği 
takdirde kıymetli buluşların türk mil
letine mal olduğunu teb ir edebHece

~iın. 

Tiirl; miilıendisleri ı:e 
tiirlc nnuıleleri 

Şimdilik daha ziyade tafsilata giriş
meksizin türk muhcndisleriyle arkndaş· 
}arımın mesailerinde muvaffak oldukln
nm tebıir ediyorum. Bizim sanayi kur· 
maktaki kuvvetimizi teşkil eden anasır· 
dan biri de milliyetperver amelemizdir. 
Amelenin zekası, amelenin dikk. ti, ame
lenin it üzerindeki ihtısası, muvaffaki
yet için en birinci amildir. Amelemizin 
zekasına güveniyoruz, dikkatine inan -
rnak stiyoruz. Türk milletinin umumı 

menfaatine hlldim olmaktan başka ga • 
yesi olmıyacağını kabul ediyoruz. Mem
leketimiz iptidai madde yelİ§tİren bil.
memlekettir. Bu gördüğünüz kömürler
le istediğimiz kadar enerji yetiştirebili
riz. Yiiksek mühendislerimiz vardır 'e 
halkımızın istihlalt kapasitesi \ardır. O 
halde bu kadar anasır bir araya gelince 
sanayi hareketimizin muvaffak olacağın· 
da §Üphe etmek zafı kalpten ba§ka bir 
şey olamaz. Memleketi kurtaran, hepi
mize saadet, refah, İ§ bahşeden Biı) ük 
önderimiz bu i,leri büyük bir ala a ile 
takip etmektellir . 

Entliistri medeniyet tlemchtir. 
Cumuriyet Halk Partisinin döraün-

cü kongresinde ikinci beş senelik sana • 

derim. 

Yaşasın büyuk tiırk milleti .... yaşa • 
sın onun Buyuk Reisi. Yaşasın Cumuri
yet .. 

Bay Celal Bayar'ın 
diyevi 

Zonguldak. 10 (A.A.) - Ekono
mi bakanı B. Celal Bayar Zonıruldak 
gazetesine fU di)e,de buJunmu§tur: 

.. Havzanın bir ele alınması zaru· 
ridir. Bu takdirde fiatların 1934 ae• 
nesi mali) etine nazaran iki buçuk Jj. 
ra ucuzlıyacağı anla§ılmaktadır. 

Memleketin umumi hayatında bü· 
yük tesiri olacak olan kömürün ucuz· 
latılabihneıi için bunu tek çare ve çı· 
kar bir yol görm kteyiz. 

Bu defaki Zonguldağı ziyaretimde 
Zonguldnk kömürlerinden kok me· 
talurjik ;>: apılmaaırun mümkün oldu • 

ğu hakkında aalahiyetli kimselerin 
bann verdikleri inançlar vardır. İle
ride yapacağımız demir ganayii için 
bunun ehemİ)eti büyüktür. Avrupa
da yaptırdığımız tecrübeler bu defa 
sömi-kok fabrikasında da tekrar etti
rilecektir. 

Verilen teminler filen gerc;eklendi
gi takdirde havza kömürleri için ye· 
ni bir kazanç elde etmİ§ bulunuyoruz 
demektir.,, 

Demir smuıyii 

Kurulmak Uıere bulunan demir 
sanayii hakkındaki soruya kar§ı da 
Ekonomi bakanı demiıtir kl: 

"Demir ve çelik fabrikaları Kua
bükde kurulacaktır. Planları hazttla
nıyor. fntaat mühendisleri ile müza
kereye baılıyacağız. ilkbaharda te
melini atmak ıçin gayret gösteriyoruz. 

Temeli atıldıktan aonra bitmek içiw 
iki buçuk aene gibi bir zamana ihti· 
yaç vardır.,, 

Z<1franbolu kümiir maaenleri 
Zafranbolu ve civarındaki kömür 

damarlan hakkınd da B. Celal Ba -
l ar §unları soylemİ§tİr: 

"-Jeolojik gosteri§lerden uzman
lar çok memnundurlar. İlkbaharda 
mühim mikdardn emek ve para sarfı 
ıle aondaj yapılacaktır. 

Eflanni havaiisinde kömür için 

Jla:şbt•t lw 

I< D.\ KO., 1 HOLU 
( Ba • 1. rncı aylada) 

Hepsi bitliğı vakit, senede 74 
buçuk milyon liralık kazanç sağla
yacağız. Daha İ} isi, Türkiye, mo
dern bir de"•let olarak cihazlanmı§ 
olacaktır. 

Dava bitmiıtir: müdafaası de
vam edecektir. Çünkü türk iıtikli
linin hakiki inanca.sı olan bu en • 
düstri, iç pazar hesablan üıtüne 
kurulmaktadır. Bizim için Türki
ye'de yapılanı dışarclan almamak 
yalmz bir döviz meslesi değil, en
düstrimizin devamı meselesidir. 
Gümrük himayesi, müşteri hima -
yesi ile tamamlanmak esastır. Yük
sek bir ahlak işi üzerinde durmuş 
oluyoruz: Büyük davayı, küçük 
bencil düşüncelerin üstünde tut -
mak! 

Devletin kontrolu yanına, vic
dan kontrolunu koymak! Kaçak 
çılıktan kaçınmak! Türk endüstrisi
nin istiklal felsefesini ve mantı -
ğmı iyi öğrenmek, benimsemek, 
yapmak! 

F. R. ATAY 

--------·----------
Halkevinde lisan 

kurs lan 
Ankara Hallcevi halk duaaneleri, Iİ· 

san lnırslan lcomiteıinden: 

'' Evimizde açılacak oluı franıızca, 
İngilizce ve almanca kura11U'lna talebe 
kaydı devam etmektedir, Bu liaanları 

ilerletmek isteğinde bulunan Bayan ve 
Bayların her gün aktarnları saat 17 ila 
16 arasında evimiz 5ekreterliğine müra· 
caatları.,, 

aondnj İ§inin yapbrılmaıu ve aynı za
manda bu civarda ve Kaatamonuya 
kadar olan aahada demir madenleri 
aranması için alakalılara emirler :ve• 
rilmi§tir. Bu aahada ufak tefek demir 

madeni görünmeleri olduğunu biliyo· 
ruz. Yalnız netice eri belli delildir. 
Yeni komür damarlarının hakiki eer· 
velini bize yaptll'acağımı:ı. aondajm 
neticesi aöyliyecektir.,, 

Ham demir 

Demir unayii fabrikalarında kul· 
lanılacak ham demirin dııardan ge· 
tirtilip getirtilmiyeceği sorusuna: 

"- Elde me,·cut demiri tamamen 
İ§letmek istemiyoruz. Fabrikaları kıa
men dııardan ve kıamen İçeriden alı
nacak maden cevheri ile İ§leteceğiz. 
Dı§ardan aetirtilmesi imkanı olmadı· 
ğı zamanlarda da içerdekilerj İffete • 
ceğiz.u 

Karıılığını veren ekonomi bakanı 
8. Celal Bayar diyevine §U sözlerle 
aon vermiştir: 

"- Havzada, §İmendiferin elek
trilde İ§letilmeEİ ve aynı zamanda ma
den ocaklarm lazım olan enerjiyi 
vermek için büyük bir santral yaptı
rılma&ı kararla~mııtır. Bunun için ma· 
li ve teknik esasların hazırlanmaaı ile \ 
meıgulüz.,, 

SAYJFA 5 

Artn·ına 1ıa f tası 
o · yı İ) le 

Ankara radyosw1daki 
konferans 

Milli arıırnıo ı· eyerli nuılı ha/la41 
dolayıJJiyle tf nkarn m<lyoımmlu 
şu korı/era~ serisi ,;eril~cektirı 

12 ilkkanun ak,amı uat 19.30 da 
milli müdftfaa bakanı Ye milli ekon. 
mi ve artırma kurumu reiai General 
Kazım Özalp, 

13 ilkkanun akıamı aynı aaatte 
Sümer bank umumi direktörü 8. Nu. 
rullah Sümer. 

14 ilkkanun ak§amı gene aynı ııa· 
atte Türkofis reisi B. Mecdet, 

15 ilkkanun aktamı gene aynı aa• 
atte C. H. Partisi umumi katibi B. 
Recep Peker, 

16 ilkkanun ak§amr aynı saatte iç 
vekili B. Şükrü Kaya, 

17 ilkkanun aktamı aynı santte 
Adliye vekili B. Şükrü Saraçoğlu, 

18 ilkkanun aktamı aynı aaatte E
konomi vekili B. Celal Bayar, 

Konferanslarını vereceklerdir. 

POLiSTE: 

Elektrik cereyanı ile ölen za~alb. 
Fevzipafa mahallesindeki demir 

atelyesinde çal1f8D Develinin Anepı· 
nar köyünden Ali oğlu Yveuf, demir 
uç taıırken atelyeye yeni yapılan e• 
lektrik tellerine dokunmut ve cereya• 
na kapılmı§tır. Haıtaneye kaldmlan 
zavallı i§çi dün ölmiiftür. Enstalaeyo. 
nun gayri fenni olduğu görüldüğün· 

den tahkikata baılanmııtır. 

İş kannn proje~ 
lı kanun projesini tetkik edecek o

lan yeni muhtelit encümen cuma gü. 
nü ilk toplaııtumı yapacak ve layiha• 
yı yeni baıtan İncelemeğe baıhyacak· 
hr. 

Halk·evirıde 1•erilecel' 1wnferau.1 
geri kaldı. 

Modern sanatlar hakkında verile
cek olan konferans Ulusal ekonomi 
ve artırma haftası münaaebetile bir 
hafta için geri kalmııtır. ---·-VERGiLER 

Ekonomik ve Finansal kanunlar 
serisinden 1 inci kitab 

YAZAN: 

Hakkı Y eniay 
(Sümer Bank Şeflerinden) 

Bütün "Yergi kanunları 
1.10.935 tarihinde mer'i olduk· 

ları şcldlde, tadil ve ekleri, tefsir 
ve kararlan, nizamname ve izahna
meleri ile blr arada. 

Husuai ve pratik bir tasnif 
522 büyük aayfa, iyi kağıt 
Resmi neşriyat kadar ucuz. 

Fiyatı: 160 kuruş 
Maliye memuru, avukat, mü

keleflere, hUkuk ve ticaret hoca· 
ve talebesine büyük kolaylık. 

Satı§ yerleri: 
AKBA, Haşct Kitaphancleri. 

T efril<<' : 59 
ULU. 'urı rommıı: 

ırmızı Zanbak 

na venniş olduğundan dolayı suçlu idi; bu
nun içindir ki bir istediği de yoktu. Belki de 
jllk için o şiddetli ve ciddiğ bir fantezi idi. 
Onu iyice tanımıyordu. Eğer J ak ondan bir
denbire uzaklaşacak ve laybolacak olursa 
bundan dolayı onu tazir etmiyecek, ona da
rıhnıyacaktı. - Daha doğrusu böyle sanıyor
du. - Dünyada bulunabilecek olan en nadir, 
en kıymetli seyin hatırasını, izini kendinde 
saklıyacaktr. Belki onun hakikiğ bir bağlılı· 
ğa kabiliyeti yoktu. Kendisini sevdiğini san
mıc: ve bir saat sevmişti. Açık yürekliliğini 

Terez onun bakışlarında kendisini hala sev
mekte, onu hala istemekte olduğunu anladı 
ve kendisinin de bunun böyle olmasını arzu
lamakta bulunduğunu sezdi. 

ki kadınlar bunu böylece itiraf etmezler ama 
hata her zaman onlardadır. Bundan dolayı, 
netice ne olursa olsun, sizi kabahatli çıkara· 
cak değilim. 

Ya an. Anatol FRANS R 
Tıirk<:~ye çeviren: Nasuhi BA l' DA 

T 
. . de pek derin bir tatlılığı olan -

erez ıçın , . · - · bır 
ne olduğu belirsiz bir hissin tcskın.let~ılgkı d. efa 

S d dolayısı e ı 
sıkıntı duyuyordu. ev a 1 · ld o-u zaman karşı aş-
nefsini teslim etnıış o ub d" · 

. k b 1 etınez ha ısenın 
mış olclu<ru o, tamır ·a u ş· a· 
,. . ~ . b ıaınıuordu. ım ı 
«mı hayalını. bu sefer u J 

·· hem daha kuv-
Tcrez daha yavaş, daha mup ' 

·d· Bu sefer okşayış-
vetli tesirlerin altmda ı 1• ' · 

· b' hulva ıslatıyor ve 
Jann hatırasını 7evklı ır J d 

· ile yıkayor u. 
yanıklarını sanki ılık bır su 

b. k. di fakat ne u-
H eyecan ve kaygıdan ıt ın ' . 

d Kendi ıradesınden 
ıamyor ne esef duyuyor u. . 

' . . ld ~ nu tahmın et-
2ıyade, ondan daha ıyı o ugu . 
tığı hır ·udretin tesiri altında hareket etm~Ş: 

· ı akla kendını ıı Bır menfaat beklememış o ın 
• b pmamış oldu-

aff ed ı ordu. Hıç oır nesa ) a .. 
gu ıçm gu' ene.ligi hiç bir şev yoktu Şuphe-

d. • ba11.ltaSi· 
1/, t: mest olmad1ğı halde ken 1"l y 

~ ~ 

ve gururunu inciten \e .zek'asının açıklıgını 
gideren yanhş bir ''aziyetin askmhğı için~e 
daha fazlasını dilemege de cesaret edemı· 
yordu. Araba onu San Marko'ya götüru;k.en 
bir gün önce aralannd<l geçmis olan hadı e 
hakkında Kena·sine bır ~ demi} ceğine \C 

gök yüzüne doğru ytlkselen sıra s ra l.ara 
servilere bakan, a k od sı hatırasının iki i 
üzerinde de ancak bir niyanın ni asın bı
rakacağına kendi kendini inandın or u. 

Ot~§artr ona Erabamn kapısı onunde eli
ni uzattı ve henüz bır ev c:ö le e"TlL tn. 

Jak: 
- Siz... sen f... dedi. Daha gelmiyeceği

nizi bildiğim halde, fakat ancak sizi görece
ğim yerde yaşıyabileceğimi de bildiğim için 
öğleden beri buradayım. Sizsiniz ha! ... konu-
unuz, sizi seyrederek sesinizi işideyim. 

- Beni hala seviyor musunuz? 
- Seni şimdi daha çok seviyorum. Arzu-

larımla dolu bir hayalet olduğunuz zaman
lar sizi sevdiğimi sanıyordum. Şimdi sen ru
humu \erdiğim cisimsin. Doğru mu, söyle, 
benim olduğun doğru mu? Bu dünyanın en 
buyiık, tek varlığım elde etmek için ben ne 
yaptım kı? Sonra da, dünyayı dolduran bütün 
insanlar yaşadıklarını sanıyorlar. Yalnız ben 
yaşıyorum. Söyle, benim olman icin ben ne 
yaptım? 

- Oh! ) apılmak lazım şeyi yapmış olan 
benim. Bunu size açıkça söyliyorum İşi bu 
raddeye getirmek hatas:ı benimdir. Bilirsiniz 

Dilenci, kılavuz ve sevda kılavuzlarından 
mürekkep gürültücü ve hareketli bir kala· 
balık, ince italyanların hiç bir vakit kaybet• 
medikleri oldukça zarifliğin de karıştığı bir 
laübalilikle dört yanlarını sarıyordu. Kur. 
nazhklan onlara bunlann iki sevdalı olduğu. 
nu tahmin ettiriyor ve sevdahlann da israf. 
tan kaçınmadıklarını biliyorlardı. Döşartr1 
onlara birkaç gümiiş para attı ve hepsi geni 
mutlu tenbelliklerine daldılar. 

Ziyaretçileri bir belediye bekçisi karşıla. 
dı. Madam Marten orada hiç bir papas bu• 
lunmadığına esef ediyordu. Çekilgenin kul). 
heleri altında Santa Maria Novella'daki do
minilkenlerin beyaz rubaları ne güzeldi! 

Fra Anjelo'nun, kardeşi Benedetto'nun 
yardımı ile, arkadaşları papaslar için, kireg 
badanalı duvarlara yapmış olduğu masıı~ 
ca resimlerin bulunduğu hücreleri gezdiler. 

(Sonu var) 



SAY!FA 6 ULUS 11 lLKKANUN 1935 ÇARŞA.ı1G \ 

Doktor ACI ALINACAI{ ~]:I 
• • 7 + 

Hilmı 1 o~ar ·: i\~keri 
A Cebeci H.astahane:.i Cilt. Saç, ~~ 

Zührevi hastaltklar ~ 
Mütehas-x .. ~ ' 

lJınum müdiirlüğün<len: 
Kırıkkale falırikaları icin tornacı alınacaktır. Bunlardan lst.rn

buld:ı bulunanların Zeyti~burunu fabrikasında, İzmirdekilerin 
Halkapınar tamirhane>ıinde , Ankara ve civardakilerin de merkez 
fabrikalarında ımt ihan !arı yapılacaktır. Kendileri ne güvenenler 
harcirahlarr kendilerine ait olmak i.izcre hemı:n Kırıkkaleye gide
bilirler. 

Balıkpazarmda Poli~ nokta ... 4 

sı karsısında, Çrkrrkçılar yo· t 
kuşu ~1t basında:ki evinde, ~ 
Hastalarını her ~ün öğleden ~~ 
sonra kabul eder. ..~ 

Telefon: 3.506 ~ 
r..:-..~:ır.~~ ... ~"'~ 

Doktor 
li l\laruf i-ııver 

Acele satıkık köşk 
Keçiören yolunda asfalta ya

kın be§ odalı kargir Lir kösk pek 
müsaid şeraitte satı\ıktrr. 

Kınacıhan işevi telefon 3714 

iS BüROSU 
~ .. 

Anaf artalar caddesi 
No. 70 

eriınErtac _, 
Büromuz Ankarada uzun se-

11elerdenberi emlak alım satımı, 
ilairclerde is takibi, her lisan. 
van yazı ve tercüme i:şlerini doğ
.. u ve muntazam bir tarzda yap. 
tnaktadır. Bu defa yeni kamyon
larla teşıkil ettiğimiz nakliyat 
eervisimiz ~ayın halkımızın 
taş. kum, tuğla ve lluna benzer 
<levamh nakliyat i~lerini kabul 
ve süratla ifa eder. Büromuza iş 
verenler her veçhile memnun ka-
lır. Telefon: 2037 
. 1-3382 

SaçlaırJl 

<löküleı ler 

KOMOJEN KANZUK 

Sac Ek:. iri _, 
Saçların dökulme~ine ve ke. 

pcklenmesine mani olur. Komo
jen .:;açların köklerini kuvvetlen. 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, latif bir rarıhas• vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
nnda bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK:' 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

SATILIIT EV 
Yenişehir Baymdır Sokak (Es. 

ki Mimarlar) N. 5 (750) metre 
bahcesi vardır. Telefon 3317. 
Görinek için saat 14 den sonra 
Eve müracaat. 1-5548 

ANKARA SIHA T VE tç. 
TIMAI MUAVENET MODOR
LOCONDEN: 

1931 • 1932 yrh İstanbul ebe 
mektebi mezunlarından İstanbul
lu Hüseyin km Ebe Ayşenin 
diploması zayi olmu~tur. Yenisi 
çıkartılacağından eski:ı.inin bük. 
mü yoktur. 

- ---.., 
lmtıqıı ~ ıİııbi '~ Başmu-

hnrrıri falılı Rırkı AT Y. 

Umumi neşri rnh idar _ ccfen 

\ aı:ı işleri mlıduru N'asubi 
6A YDl\R. 

l Ç!nktrt t;arfdes( cıv.umdı 
JJlııs nrnl'baa:.r d« b i<fmrş~ır. 

1steklilerın istidaları ile doğruca yukarda adlarr yazılı Fabri-
kahra tnüracaatlarr. (3570) l-55-14 

. ıııkaı,a EtııoğTafya l\f üzesi 
direl{törlüfriinden : 

' 
Muzenin içinde yapılacak badana ve orta avlusunun çimento ile 

örtülme.si i~i 1.3.12.1935 cuma giinü saat 14 de müzede paıarlrkla 
ihale ~dilecektir. Kesif ve sartnamrvi görmek istiyenler hergi.in 
direktörlüğe bas vurabilirler. (3507) 1-5384 

Zono·ulclal{ Url)aYlı 0-ından: o . e 
200 Lira ücretli Uray Mühendisliğine i;;tekli Mühendislerin 

simdiye kadar calrştıkları yerleri bildieir foto~raElı dilekçeleriyle 
bi inci kanun bitimine kadar Urbaylığa baş vurmaları ilan olunuı. 

(3 12) 1-5564 

Nafıa Vel{aletiııtlen 
Aydın OC'miryolunun 81 ve 84 üncü kilometrelerindeki Aziziye 

tilnellerinir. devlet tipi gal..ıarisine göre tevsii ve Aziziye istasyo
ııunun bu •<..vsiata göre ıslah ve insası ve Aydm hattının Kuyucuk 
ı:.tasyonunurı Eğirdir ciheti makasr oasında kain sel yatağı tiıneli
ı.in genişletilmesi ve Aydın istasyonunda demiryol üzerine yapı
lacak 12 "Tl~tre asıklığında bir betonarme köprü inşası aşağıdaki 
~~.rtlarla ·ıe kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmustur: 

1 - Bu ısin tahmin olunan bedeli 479089,90 lirddır. 
2 - Mu\ akkat teminatı 22913,60 liradır. 
3 - Eksiltme 23-12-935 tarihinde pazartesi günü saat on beste 

Bakanlık binasında demiryollar inşaat daıresinde dem'iryollar inşa
at artırma. eksiltme ve ihale komi5vonunda y<1pılacaktıı. 

4 - Bıı eksiltmeye girecek olanlar 2490 numaralı artırma, ek
siltme ve ıhale kanununa tevfikan hazırltyacakları teklif mektup
l;ırını ve eksiltme :?artnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesaiki 
eksiltme <;ac.tinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz mu
kabilinde •lıezkftr daireye vermis olmalıdırlar. 

5 - Bu i«e girmek istiyenler, münakasa gününden en az bir 
hafta evvei istida ile vekalete müracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vesikasını teklif mektuplarına koymaları lazımdır. 

6 - İstekliler, bu isler için hazırlanan eksiltme şartnamesi. mu
kavele projesi, nafıa i~leri umumi şartnamesi, fenni şartname, va
hidi kıyasi fiat cetveli. profil ve tip resimlerinden mürekkep bir 
takım evrakı 23,96 lira mukabilinde demiryotlar insaat dairesinden 
tedarik edebilirler. (3546) 1-5497 

nl{ara Belediyesi Su işleri di
t"ektöı~Iüğünden: 

Ankara Belediyesi Su isleri için alınacak olan 3 takım Voltman 
Kombine su saytcısı, Vana ve boruları ek!\iltmeye konmustur. Bun. 
ların oranlanmıs değerleri tum tutan 786 lira 82 kurus ve eğreti 
teminat 59 lira 79 kurustur İstekliler sartnamesini Belediye Su 
İşleri Direktörlüğünde görebilirler. E·ksiltme Ankara Belediye Su 
İşleri Direktörlüğiı Artırma • Eksiltme ve ihale komisyonund:ı 
2-12-935 günlemecı pazarte!>i ı,:üııü :.aat 15 de yapılacaktır. 

(3505) l-5369 

- Muhtelıf sıkletlerde olmak üzere cemaq. 24000 sise yerli 
mamulatı Zamk kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti 476S liradır. Lteklilerin 357 lira 38 
kurusluk muvakkat teminat mektuplariyle birlıkte 23 birinci ka
nun 1935 tarıhine tesadüf eden pazartesi günü ~acıt 15 de Maliye 
Vekaleti kİrtasiye müdürlüğünde miıte ekkil kombyona gelme
leri. Buna aıt şartname Merkezde kırta:ı.iye mi.idürlüğünden htan· 
bulda Dolmabahce kırtasıye depo:.undaıı alınabilir. (3564) 1-5481 

Se çok Kız San'at 
okulu direktörlüğün 
den: 

Kız San'at okulları için imtihanla ucretli Biçki - Dikiş, Moda 
"Kadrn Şapkacılığı .. camaşır, yardımcı muallim ve muallim sitaji
y.erı alınacaktır. 

A. - SİTAJİYERL!K İMTİHANINA GİREBİLMEK 1ÇtN: 
l - Türkiye Cwnhur..iyeti vatandaşı olmak. 
2 - Bir Kız enstitüsünden veya Kez San'at okullarından mezun 

bulunmak veya en az Orta okul mezunu olmakla beraber bir akşam 
kız san'at okulunun Biçki _ Dikiş, Moda veya çamasır şubelerinin 
birini bitirmiş olmak. 

B - YARDIMCI MUALLİMLİK İMTİHANINA GİREBİL· 
MEK İCİN: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatantfaşı olmak. 
2 - En az bir ilk okuldan mezun bulunmak 
3 - Tanınmış bir Biçki • Dikiş veya Moda '"Kadın Şapkacılığı" 

ve yahut kadın çamaşularr atölyesinde devamlı olarak en az dört 
yıl çalışmış olmak bu gibi atölyelerde prömiyerlik yapmrş olanlar 
tercih edilir. 

4 - 25 yaşından kücük 40 yaşından büyük olmamak şarttir. 
Gerek sitajiyerlik gerek yardımcı muallimlik imtihanına girmek 

isti yenler: 
l - İstanbul Kültür Direktörlüğiine hitaben yazılmıs bir istida, 

~ - Nüfus tezkeresi 3 - Mektep şehadetnamesi, 4 - Şimdiye ka.. 
dar çalı§tığı müesseselerden aldrklan vesikalar" Yalnız yardımcı 
muallimlik imtihanına girecekler için mecburidir." 5 - Belediye 
ve polisce tasdik edilmi;ı bir hüsnühal ve:;ikası, 6 - Üç tane vesi. 
kalık fotoğraf ile birlikte ve eR çok 1.5. 12. 1935 tarihine kadar İs
tanbul Kültur Direktörlüğüne müracaat etmeHdir. 

İmtihan günü ayn ilan edilecektir. İmtihanda kazananlar ka.. 
zandıkları derecelere göre sıra ile tayin edilecek ve kendilerine ve
rilecek ücret, imtihanda gösterdikleri muvaffakıyete gör-e Kültıir 
Bakanlığınca tesbit olunacaktır. (7717) l-5557 

• 
PAVILLON da 

Çarşamba Geceleri. 

GECE ELBİSESİ 
• • 

llBCBUBIDIB 

ANKA.RA PALAS 

............................................................. 
Bu yaııluı·a i\tlüj<le: 

Saçlarm çatlamak ve dcikülmek tehlikesine karsr Avrupa
dan son sistem buharlı daimi Undelesiyon makinesini getirt-
tim. Bu makina ile kıvrılan :sacların en müskül pesent havan
ları memnun eder. 

l-5459 
Bankalar caddesi 42 N. 

berber Yusuf T: 3953 

Nafıa Bal~anlığından: 
24 Birıncikanun 935 sah günü saat IS de Ankarada Nafra Ba. 

kanlığı Maızeme eksiltme komisyonu odasında 18927 lira 50 kurus 
muhammen bedelli 509 parça muhtelif cins mobilya kap;;ılı zarf u
sul~ ile ek!i:!tmeye konulmuştur. 

idari ve fenni şartnamelerle resim ve planlar parasız olarak 
Bakanlrk Malzeme dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 1419 lira 56 kurustur. 
İsteklilerin teklif mektuplarınt 24-12-935 salı günü saat 14 e 

kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleri 19.-
ıımdır 0581) 1-5517 

Nafıa Bak~anlıiından: 
24 Birincıkanun 935 salı giinü saat 10 da Ankarada Nafıa Ba

kanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 1817 lira 14 kuruş 
n~uhammen bedelli 38 parçadan ib•ret 660,78 mı yol k~çesi açık ek
sıltmeye konulmu§tur. 

Bu işe ait ~artname parası.: olarak Bakanlık MalzeMe dairesin_ 
den verilecektir. 

Muvakkat teminat 139 lira 26 kuruştur. 
!steklilerin 24.12-935 salı günü saat 10 da Bakanlık Malzeme 

Eksiltme komisvonuna müracaatları lazımdır. (3580) 1-5516 

Anl\.ara P.T.T. Bas 
' 

müdürlüğünden: 
Ankara telsi~ ~stasyonlarmın 935 ihtiyaçları için elli ton gazoil 

kapalı zarf usulu ıle satın almaca ktır. Gazoilin kilosuna, on beş ku. 
ruş fiat tahmin edilmiştir. Teminatı muvakkate 562,5 liradır. Buna 
ait ~aıtname yazı bürosundan parasrz verilir. Eksiltme 24 birinci ka
nun 1935 salı günü saat 15 de başmüdürlüğümilz binasında yapıla
caktır. İsteklilerin o gün saat 14 de kadar kapalı teklif mektuplan. 
ııı komisyon reisine vermeleri. (3622) 1-5569 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\lüdürlüğü Satmalma 

Komisyon\l Uinlan 

28 TON HURDA MERMi SAN. 
DIÖI SATIŞI 

Tahmini ıbedeli 280 lira olatı 
yukarda mikdarı yazılı hurda 
mermi sandığı 24 birinci kanmı 
1935 tarihinde salı günü saat 14 

de pazarlıkla satılacaktır. İstek. 
Jilerin muvakkat teminat olan 21 

lira ve 2490 numaralı kanunun Z 
ve 3 üncü maddelerinde yazdı 

vesaikle mezkür gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (3571) 

1-5496 

30 TON BOR Y AGI 

20 ,, 20 NUMARALI YAÖ 

10 .. 25 
" 

,, 
20 •• 35 " .. 

6 
" 

26 .. 
10 ,, 46 ,, .. 
Tahmin edilen bedeli (45840) 

lira olan yukarda miktarı ve cin. 
si yazılı malzeme askeri fabri. 
kalar Umum Müdürlüğü satm
alma komisyonunca 11/1. Kanun 
935 tarihinde çarşamba günü sa
at 14 te pazarlık ile ihale edile
cektir. Şartname (İki) lira (30) 

kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (3438) lira ve 2490 

numaralı kanunun 2. ve 3. mad.. 
delerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaat-
ları. (3533) t-5472 

= SİNEMALAR 
BUGÜN BU GECE 

Emsalsiz bir dekor • muhte~em bir 
revü, fevkalade bir müzik 

l\IARAHUA 1A 

BUGÜN BU GECE 
Türk ie sözlü büyük şaheser 

DEFİNE ADASI 
Wallace Berry - Jacki Cooper 

f ranuzca sözlü büyük film L. Barrymor 
KLEOPATRA filminin ilk gecesine ait numaralı biletler şimdiden Ve

ni v-e Kulüp Sinem alarmda satılmılktadu-. 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlan 

; 1 

tLAN 
1 k ihtiyaçlarına ıufedilmek tizere 

1 - Oemi•on e r•trnm aefne ı r le 17. J Z.935 aal ı gunu saat on 
M biıı kilo eabun upah ı:ar uau ıv 
Mf« ebilane::re konulmuttur. b mecmu tutan 11200 hra olup 

2 _ E•iltmeye ~onul~ ~ unş:rtnameıini görmek iatiyenler 
tanatı muvakkateaı 840 hr~ 1~~ satın alma komisyonunda gore
her 1Un Ankara Levazım amır ı 
bilirlfl'. ki n belli gün ve saatten en a 

3 _ Eluiltmeye ittirak edece er:_._ yeya banka mektupları 
. nıuvakınte ma .. uu• b bir 181t eve! temınatı . arflarrnı kanuna ı yg n p· 

Ue beraber teklif mektupl~rını hı":ır~ vermeleri. (3~38) J-54 8 
tt1n1M tan1;m ederek komısyonum 

iLAN 
·k ındeki )rıtaat ıhtıyacı iı;ın 290 ton u ltapa

l _ Manı..ı meı ez 
lı aarfla mUnalcaıaya konulmu•turk b"linde Manısa tum s tın ma 

2 - Şartnamesi 23? .kuruş mu a ı . 
komıayonundan aJınabıhr. 9l5 perttmbe guniı saat J 1 dedır. 

3 _Unun ihalesi 12-1. Kanun - bedeli 16 kuruş ve mecmu 
4 - Unun bir kilosunun muh~':~tı 3480 liradır. 

tutarı 46400 lira olup m.uvakkat \ırate makbuzları Vf! veşikalcırı 
5 - hteklilerin temınatı m~~a at e,·el ti.im aatın a'ma komb-

ile birlikte belli gün ve saatten ır 91 ı-5358 
yonuna milracaatlarr. (3•88) 

. lL:.! tnlıt• edılen be§ merkep. tki 
Başı bot bulunup hvıçre ~~ d iıtekli çllunadığından eksıhme 

bldu bir ineğin 2.12.9.35 tırı ın ded ıti mucibince 21.12.935 cumar-
• 40 mcı ma e d k • ha •t artırma kanununun k Mubaha ci•arın a ı yyan 

teai günü ıaıt mekizde utıJaca .:;:~aat eylemeleri. (3594) 1-.5510 
• d k" murumuz• mı 

utı' yerın e ı me tLAN . 
. a vanatının ihtı) acı olan 435,000 kı~o 

1 _ Samaun ıarnızonu h Y. . ·atf!kli rıkmadığından bir r ·ıe ekııJtmesınt l ~ d . "kJ"lr 
aıpanın kapalı zarf ~su ' 'edilecektir. Şerait ve evsafında egıp ı 
ay içinde pazarlıkla ıh~Je. . nun 1936 cuma gUnil saat on altıda 
yoktur. lateklilerin 3. ıkınca ki ı-5570 
ftnıiıyona gelmeleri. (36Z3) 

Tapu ve kada tro genel 
müdijrlüğün,)en: 

... .+n:ıım4!u·.... uygun ola-. bni rcsuıı ve .,.... •• -- ~ 
1 _ Goru•en l~uına mc b 12_12_935 per,embe günü saat 3 de 

rak yapılaca.lı yedı adet dola ın 
avk eksiltmeye konaca~ır. ka ıhlr nisbeten 24 lira ve jhaleden 

2 _ Muvakkat t~mına~a la C:dilereok vezneye yatırılac~~ır. 
M nra bu miktar 48 lıraya ıb görüp fazla tafsilat almak ıstıyenle. 

~ - ~im ve şartnaıneyi g 
1 

( 3593) 1-5542 
., - • müracaat arı. 

rin Levazım idareııne 

Sayın Ankara 
halkına 

ledi e Su işleri Müdürlüğünden: 
Be Y . ündüzleri sular donmaya batladı. 

Kış geldi, gecelen hatta g ·satı bulunanlarm borularını ve au 
E,Jerinde, mağv:aların~a su !:~ıeri gerektir. Bunun en kcala~ ça
saatlarını dondan muha aza enı saman, ot gibi soğuğa u na.klcden 
ıesi su saatlarının sandıkları eleri suyu saatten enel kesmek de 

1 d ldurrnaktır. Gec . d" nesneler e o . . en iyi tedbır ır. 
boruların patlamaması !çın rmatnamcıine gore su saatlartnda 

Ankara su tesisatı ışletın~ ta; tazmin ettirileceği sayın halka 
dondan husule gelecek zarar arı 1-5.563 

nan olunur. (36~1~3~)-------~:--:::::~:7.:"::"::--:;-=--:-~ 
Ankara Evkaf nıüdürlüğünden : 

Muhammen Muhammen bedel 
bedel üzerınden ~lına-

cak temınat 
98 00 

'Mevkii No: sı 

111 müfrez 1301 00 
Aslan hane . 
Anbar eokak 112 •• amaıen bedeli ve muvakkat ttmına-
Yukarda cinı ve mevdııı mub l'yle .e peşin para ile artırma-

k artın1'8 usu ı 
tı yazılı dttkkinın açı 
ya konulmuttur. artni günı.i saat on beşde Anka.. 

İhalesi 16 kinunuevel 935 ~ izahat almak istiyenlerin her 
ra evkaf mlldUrlüğüıı~e .J&P~ne mUracaatlarr. (3527) 1-5411 
gun Ankara evkaf Müdürlilr 

T 

ULUS SAYIFA 7 
22- o 

Aktif 
Cümhuri , .. t '1erl\..tZ Baııka~ıııııı 

7 Birinci kanun 1935 vaziyeti Pa~if 

Kaaa: 
Ahın: ıwıf• kılog m 16 563-22 
Bank.not 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirlr.r: 

Tti k lira , 

Har~teki muhabirler: 

Altın. safi kilog m 4.401·2 4 
Alt1na talı\ıli ka ıl töerbest 
ovızler 

Hezine tahvilleri: 

Deruhte cdılen evrakı naktiye 

Lira 
23 297 2'13 10 

5 007 953,-
462.715,76 

202 908 2 

Lira 

13 

karşılığı 158 i48 363 -
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri 
ne tevfikan hazine tarafından 
'aki terJivat 10 907.905,- l 47 840 578, 

Senedat ciazdam: 

Hazine bonoları 
Tu:ari scnedat 

Esham •e tahvilat cüzdanı 

E
eruhte edilen evrakı nalı

A - yenin ltıf1ılıiı esham ve 
hvilit (itibari kıymetle) 

B - Srebut esham ve tahvilit 

A•amlar: 

Altın ve dom merina 
Tatıvilit Uı:ıerine 

Hi..-..a.rı 
M.htelifı 

2.918.7.SO, 
21.150.687.7 24.069. ,7 

~ 

31.427, 
5.253.805,4 

Yelnia 

38.94!U02. 

4.500.000.-
12.069.945, 

27C5.277 .850, ı 

5t'rmaye. 

lhfyat 11kç~•i • 

T edınıiald~ki banKnotlar 

D htl' cdılcn evark n ktıyc: 
n ın 6 vf! 8 inci m cldelcrı. 

ne tu ı an ha tnc t paf ııd:ın 
vak tc i at 
De uhtc edilen evralıı aktı\,. 

Turk lirası mevduah: 

Vade "z 
v c •'ı 

Döviz mevduatı: 

Vaduu 
VadeJf 

~ulıııtelif: 

Lira 

Yehun 

! 

276 277 850 H ·----11 
2 Mart 1933 tarihinden itibaıee · ts.ltotato haddt ., 5 / Alt · 

~ -,. :ı - m uzrnne ııvans ~ 4 1 

Auau.ı. .. L ......... u. uuurJıiğünden : 

Metre 
63 

102 

92 

1591 

136 
40 

C nsi Mevkii 
Arsa Ahı yakup §&r§J 

sokak 

" 
Kurtuluş ayııab 

~tme 

" 
Tabakhane ~ay lre-

nan 
,, ismet paşa M. ye-

ni mezarlık .. .. " ..... 
Yenice M. ayqlı 

90lrak. 

Numara 
300 

283 

301 

292 

291 
269 

l!tedel 
Lira Kr. 
252 

304 

184 

1391 

272 
80 

Muhammen 
bedel üzerin-

rinden alına-
calı teminat 

19 

23 

14 

120 

21 
6 

Yukarda cms " meftilerıle muhammen bedelleri 7azılı o an 
trsalarm miUldyeti 9..12-935 ctınBnden iböaren bir ay içinde pazar
lıkla &atılacağından istekli olanların her gun Ankara Evkaf Mü-
durtugüne gelmeleri. (3625) 1-5572 

Komisyonu ilanları 
l -Yangın söndürme eczası 

kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muıtur. . 

2 - Hepsinin biçile!\ ederı 
5000 lira, ilk inanç parası 375 li
radır. 

3 - İhalesi 12. 12. 935 per • 
• ~mbe &Un Usaat 11 dedir. . . 

4 - Evaaf ve şartnamesını 
görmek iıtiyenlerin her gün sa
at 15 den 16 ya kadar komisy~ 
na tnUracaatları. 

5 - Ekailtmeye gireceklerin 
2490 uyılı kanunun 2, 3 ilncO 
maddelerinde istenilen belgele -
riyle birlikte teminat ve tekl!f 
mektuplarını ihale saatından bır 
saat evel M.M.V. satın ah!'& ko
misyonuna vermeleri. 

(3145) ı-- 4870 
BlLlT 

Bır tanesine biçilen eder otuz 
beş lira olan 630 tane nobetçı mu
şambası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

ihalesi 13 ikinci Unun 1936 
pazartesi günü saat 15 dedir. 
Şartn~ parasız olarak M. M. V. 
Sa. Al. Ko. dan alınır. Eksiltme· 
ye girecekler 1553 lira 75 kuruş
luk ilk inanç parası mektup ve 
makbuzlan ile kanunun 2 " 3 
ilnciı maddelerinde yuıb belge. 
terle birlikte teklif mektuplarım 
ihale saatmdan bir aat ewl M. 
M. V. satın alma Ko. na verme-
lerı. (3472) 1-5347 

BILİT 
Hastaneler için 100 adet yan. 

gın bombası pazarlıkla satın alı. 
nacaktır. Pazarlığı 27 .l.?36 pa. 
zartesi günü saat 10 dadır. Beher 
yangın bombasına biçilen e~e~ 
üç liradır. Evsaf ve şartnamesını 
almak istiyenler bedelıb o~arak 
M. M. V. satın alma omıs} o
nundan alınab"lir pazarhga gire. 
ceklerin 2490 numaralı kanunun 
da gösterilen veaaikle-.ve 22 lıra 
50 kurut1Ulr temlnatlari7le bir
likte bell gün ve uatında sat n
ahna lcom :yon11na gelmeleri. 

11~•\ 1-5562 

BlL1T 
lıtanbulda Tophanede ordu 

Dıkim evi için bir Uıtaba,ı a
ranıyor. Taliplerin hazır elbise 
imal eden bir fabrikada usta ba. 
11 olarak çaJıpnak iktidarını ha. 
iz tahail ve talim görmüı olması 
liznndır. Taliplerin tahıil dere
te~ni ve kabiliyetlerini gösterir 
vesıkalarını hamilen birinci ki. 
nun 1935 nihayetine kadar İıtan
bulda Tophanede iki numaralı 
le~azmı dikim evi mildurliıgilne 
muracaat etmeleri ve mezkur ve. 
sikaların birer suretlerini iıtida
Jarına rapten oraya bırakmaları. 

(3577) 1-5515 
BtLIT 

1 - 1940 liralık kutu fasulya 
açık ekailtmeye konmuştur. 

Z - Beher kilosuna biçilen e
der 12 kuruş olup ılk ınanç pa
rası 145 liradır. 

3 - İhalesi 2.1.936 guni.ı saat 
10 dadır. 

4 - Ek.ailtmeye gıreceklerin 
2490 sayılı kanunu 2, 3, lincü 
maddelerinde istenilen bilgele. 
rile ihale gilnil M. M. V. aatın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3620) 1-5561 

Z AY t 
Ankara Gümrük MudUrluiun

den aldıimı 2<L9-1935 tarihli ve 
542 vezne ve 308 beyanname aıu
maralı yüz yirmi lira otuz yedi 
kurutluk vezne makbuzunu zayi 
ettim. Hükmü olmadıtı. 

H. Galip Yener 
Ankara Sanayi Caddesi 39 

ANKARA GAYRI MENKUL 
SATIŞ MEMURLUCUNDAN: 

Osman verueaine borçlu e 
ikametgahı meçhul Taşköprülü 
Yusuf Zıyanın ipotek ett ği ta
pun n 48 pafta 318 da 12 par-
e} No hı ve 96 metre muraı baı 

ı 7.1-936 tarihinde atıla
İkamet a ı eçh l olan 

mal mu om u er 
5~f'ı~ 

)' 

Jandarma g uel komutanlığı 
nkara satın almakonı · ( nundan: 

1 - Aşağıda yazılı ecza ve alat ]an rın. nel KomutanlılJ 
Ankara satınalma kom!syonunca kapalı arl ulu Jle ekailnmyt 
'konulmuştur. 

A - Bır kilosuna otuz lira deger bıc; e ti& ~111 kılo komprime 
kıııinin ckıwltmesi 23.12-935 pazart sı gU u s •t 15 • yapılacak Jk 
teminatı 337.50 kuruştur. 

B - Topuna 5700 lira kıymet bisılm n 230 çc t t 

nın eksiltmesi 24-12-935 salı gunu saat 15 t 
IDİDlltı 421l0 Gıruıtur. 

C - Selda tanesine toptan 10500 1 a r 
altıaı lriiçiik etil eksiltmesi 25..12-935 ç r mı-
pdacak ilk teminatı 78750 kuruştur. 

2 - Her üç şartname p rasız olarak her an a ı .. 
na bilir. 

3 - Eksıltmeye girmek istiyenlerın k n H artn mede yazı. 
1ı belge ve ilk teminat makouz veya Ban a mdct bu tek ıflerinı en 
geç eksiltme vaktından bir saat evcl komıs a erm ş olma arı 

(3561 482 

Devlet Demiryolları ve L manları Umum 
Müdürlüii; ilanlan 

Muhammen bedeli 12125,20 lira olan mubte Jf eb'~tta agaç vL 
duı rondela ve gupilyı 6 İkinclkinun 1936 P• ırtesı g nil aaat 
15,30 da kapalı zarf uauJU ile Ankara ıd e asında satın alına.. 
calmr. 

Bu ite girmek iatiyealerin 909.39 hralıll valllkat tenunat ile 
kanunun tayin ettitl velilralan ve teklıflerın ı gün aaat 14.JO a 
kadar komiıyon Reiallline 'ffnneleri 1izımdır 

Şutnameler paruıs olarak Ankarada malzeme dairuinder., 
Haydarpapda TeseJJUm ve sevlr mudurlUğunden &gıtılmaktad r. 

(3556) 1-5469 
İL.\N 

İlk eksiltmeli felhedılen ve mubamm be e ı 22725) lıra olan 
32 lıaJemden mtlre~p tef yazıhanesi, eta.)Cr 1 ve eta3ersıı memur. 
maaur, telgraf malrıinesi muuı, ona masası ~ta crh kuçUk memur 
mua ı ve etajeri; komodin, telefon eta3erı dosya kurtun, yangın. 
abonöman karneleri ve iht.iyat biltt, e.c: ane çın aç do1apları, Hn.i, 
dalya, tefdötreıı. evrak, imdadı sıhhi amdan a et ve mektup aan. 
dıldarı, tahta kllıt atacalı, 2 Ye 5 metre ık tahta rampa, fıçı ram. 
pası, illn tahtan. etiket lmuı, 4 metrelık tahta merdıven tahta 
ayak altlığı, laburatuvar için çalıpna, ec.zaa ıç n çalıtma ve eaau 
yazı masaları 20.12.935 cuma pO saat 15,30 d kaJ>'lh zarf ueultl 
ile An.karada idare binaaında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek latiyenlerba 1704.38 liralılr ~ vakkat teminat ver• 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve teklıflenni aym ıüa 
saat 14,30 a kadar komiıyon Reiallfine ve~rı llzmıdır. 

Bu ite ait prtnameler Anlrarada malzeme dairesinde ve Hay• 
darpapda TeeellOm ve sevk mUdUrlUğu de paraaız olarak dalJtı). 
maktadır. (3567) l-5473 

Fizik ve kimya 
mezunu müsabakası 

Gümrük ve İnhisarlar vekaletinden: 
1 - Gümrükler tarif nındc mütehassıs yetittırmek için 35 liN 

a lıkla muaaıbaka ile İtyar alınacaktır. 
2 - Müaabaka 16-12.935 pazarteaı gunt\ :A 1uıra'da ve htanbul. 

da Saat 13 de yapılacaktır. 
3 - Müaababya girebilmeık için Pen Faldiltnlnln fist.lc ve lcıhn. 

~'a ~u'Jfs'nden meıun olmak, P'ransııca bilmelt ve mf"murin lr.-ıu
nunun 4 UncB maddesinde v-. lcra Vekil'lerl heyctlnın 10.10- 35 
gu lr.meçli ~ararnamesınde yaıılx prtları hab unmak ve y 1 
otuzu gtçm14 olmamak gc~lı.tir. 

4 - htekli1er A.nk aua Veklletten, iıt oulda Gümı k B • 
m dl lut dtn alan beyannameleri 14 12- 35 t nı\ c1t 13 çt 

ao Anlı rada Z•t l ~lerı MUd lfltıi ne tılta '&u.d g "" B ,.. 
d Ji mel titrler. (36 4) 
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Mevsimin Şa eseri 

E 

535 
16 - 2.000 met re 

her dalga 

iZ 

, 

··~ /'{/ 

RADYOLA 

4_5 
16 - 2.000 metre 

her dalga 

p 22 
16 - 2.000 metre 

her datr 

flnkara şubesi. BankaJar. caddesi No 21 
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6 Lamba 
Akümülatörltt 


