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Dün toplanan C. H. P. Gen • 
yônkurulu Partinin iç işleri ve ver
dirilecek kış konf eranslan hakkındl'l 
görütiiler yapmıştır. 

Devlet şurası deavi dai
resinin kararları ve 

Kamutay 
Devlet şuraları Deavi daire i 

kararları hakkın<la kamutayca 
ceryan etmiş olan bazı muamelere 
verilmiş bulunan karardan evvel 
kamutay kararınm ne şekilde tat- t 
bik edileceğinin tayinini hükümet 
bir tezkere ile kamutaydan sor
muştu. Bu meseleyi Adliye,dahili
ye ve T şkilatı Esasiye encümen· 
leri ayrr ayrı tetkik etmiıler ve 
mazmatalarım hazırlayarak umu
mi heyete vermişlerdir. 

---··-·---

IJ. ı ec·ih ~un 

göınüldii 

N ecıô Asım I aı:r,uuı '"' ) arn lltebus 

sıfotiyfo Kamutayın ar:lrııntla 
baıkanlık ehnİfl{. 

latAnbul, (T eiefonl&) - B. Ne, ıb 
Aıum Yaı:ıkeıı:'m Cftncue töreni bu. 

Ün yapıldı ve sayın olıi Erenl.ör..in
de Sahrayı cediddek& aile kabriıtanı · 
n& gömüldü. Cf!naz:eye p ı ti, Üniver
site ve birçok kurumlar adına çele11k. 

ı ı. " it luanın 1906, 1925 ve 1928 anlaımalarına göre almak İstediii yerleri gö~ter-
b ,, (amadan once a., w l d LI"I •w· 

IJ L" h--rta har Ol h t d ·, .. Leıler komitHınin 18.9.1935 de ;yoptıcı top antı a te11 ı ethgı 

Encümenler mazmatatarında 
kamutayın vermiş olduvu kararın 
bu nevi muamelerin hepsine tatbik ı 
edilmesi mütalaasmda bulunmuf
lardır. (Sonu 6. cı sa.yıl ada) 

o a11ı .. ' ~dahi ar a a ı .. " 
mektedir. Sag ve NegÜ• tarafından kabul olunan ıekil görülmektedir. ''Ulu~,, un dil yazıJaı·ı 
Raşbetke 

PORDA 1'0PLl LlK 
Ordu Mebusu 

Selim Sırrı T ARCAN 

. h" et alan fut. 
Arsıulusal bır ma ıy 1 k i: 

ru ınem e e ı· 
bol o~n veya sı;: ncı bazı tabir-
1)1İze gıre~ke~ yad: dilimize girdi. 
ler ve kehme .e~ . ve bir fut
Bir f~t~o~ ekıpınl~u vu:: ilk okul 
hol tamının ne 0 

•• g Avrupa ve 
çocukları bile, bıhbr: ler daha çok 

"k 'd bu ta ır Amerı a a l K iket ekipi, Bez-
y~rd~ ~llanı~r. bor ekipi, Rugbi 
bol tımı, ~as e~ ve a ekip'in 
tiıni ve saıre. Tıuı d "~ kım" di -
karsılığına dili~izd e kadurulma-• J ·· n eço 
y.oruz. ıte uzerı ··ı . la"zım olan . d .. ·· u mesı 
sı ve derın u~un . f tbol takımı 
bir spor tabirı ! 81r u 

k . ? 
ne deme tır · f · · 

d w•ı takımın za erını 
Şahsın egı 1 d · enç 

k ··Iküsü etrafın a g .. 
elde etme u .. k vvetlerinin ..bu· 
irade ve enerJl u ·ıe top -

.. k bir özgeci (feragat) ı k"l 
;ru bir takım tef ' 
lannıası sporda k "ket takı-
eder. Bir futbol veya. ~!sen yok 
mımn parolası şudur. 
,_. ,,, 
01z var. d ~ ya,a· 

B. futbol takımı ogan,.. b" 
ır . ünun ı-
elişen ve nıhayet g • 

Y.an, g.. hl"k" bir organızma -
rmde olen a a 1 k •u 

k rniz bir ere :r 
dır. Fa at g; 1 

•• Larus'ta ara· 
(Equipe) kelnnesını 

yalım: t ense. 
Ouvriers qui executen 

mble un travail specıal. n 
.. b · · i birlikte yapa 

Hususı ır ış rif bize takı -
ameleler. Bu_k~sa ~ cak anlattı. 
mın mahiyetın~ ça u do wuyor. Bir 
Demek takım ııten g mda ne 
takımı kuran gençler aras kadar 
kadar iyi bir anlaşİa, ne herkes 
güzel bir uzlatm• 0 ~~sa~ kadar 
kendi payına düşen ışı n ·· _ 

. kadar mu 
yoluyla yaparsa ış ~ • . mükem· 
kemmel olur. Deme ışın dl · ·

0 . k m fer erını mel olması içın ta 1 • • b" 
. . .. f aatlerını ır 

her hırı ıahsı me~ . cehdügay • 
J na bırakarak, b~tun eliyor. 
rctini harcaması lazım g 

. 1 • · isterse sa-
lst~r bir .ıde~ ıçi~~ edilmesi 

dece hır netıcenın e d" 
.. . b ı n beraber 1 -ıçın bera er ça ışa ' k yok-
dinın, beraber zahmet çe .en~nla
•ulluğa beraber k~tlanan i:.' kuv
rı biribirlerine b&glayan ır 

fSonu 6. ıncı .aylada) 

Roma, 14 (A.A.) - Ayın on birinde dan Önce, umumun menfaatı na -
Fransa ve lnıciltere büyük elçileri tara· mına ve dostça bir hal suretiyle 

fından, İtalya - Habeşistan davası hak 

kında B. Musolini"ye yapılan tebliğin 

metni dün akşam neşredilmİ§lİr. Hula-
sası ıudur: 

"On sekizler komitesinin, bu ayın on 
ikisinde, Cenevrede yapacağı toplanb • 

Dünkü konferans 

Dr.1\1ecdet Alkiıı dış 
• • • • 

tecınıımızın ana 
lıatlaı"ıııı anlath 

Artırma ve 
yerli malı haftası 
dolayıaiyle dün 
Ankara radyo
aunda Türkofis 
reisi Dr. Mecdet 
Alkin konuımuı· 
tur. 17 inci aıll'
dan batlayarak 
bugüne kadar 
cihan ekonomi 
ve endüstrisinin 
dayandığı te• 
melleri ve geçir· 

Dr. MecJet Alkin diği safhaları İ· 
zah eden hatib, harb sonu dünyasının 

(Sonu 6. mcı sayfada) 

Bugün 
İç sayfalarımızda 

okuyunuz! 
2. irıci sayfada: 

Dış haberler; 8. Titüles· 
konun romen parlamen· 
to.undaki izahatı. • Bay 
Mazarik'in istif ası. • Ye
ni İspanyol kabinesi. 

3. iincii ay/ada: 
iç haberler - Resimler. 

4. iincü ay/ada: 
Artırma haftasında Or
man Cıftliği. - Yabancı 
gazeteİerde okudukları
mız. 

5. inci sCQf ada: 
Halkevindeki toplantı· 
!ar .• Spor. - Haberler 

>~vv\l'V".,..,..,,..,..~NVVVVV°'""'~vvvvvv 

habeş - İtalyan davasına süratle on 
vermek kaygusiyle hareket eden ve mil 
Jetler cemiyeti üyelerinden olan bir çok 
devlederin. geçe.n 2 ıont,,.ırin taı·ihindP 
hazırlanuı oldukları arzuya uyan Fran
aa ve lngiltere hükümeti, Pans'te, Sir 

-Çe1ıileceii aÖyle.ne.n Jır .:). tfor 

Samuel Hor ile B. Laval arasında yapı· 
)na görütmeler eına11nda bir uzlatma 
esası arafhnnıtlardar. Bu maksatla, ev
velce Cenevrede bu hususta harcanmış 

(Sona 6. ıncı sayfada) 

T IliLi 
Ue ··ndo - Öro 1een • e ııı t ... 

l)i)J r ra ıııda luka 

011 dilde "Ates,, a1ılar1ııııa gelen söz
lerin._, Hilllire de Bareııton,, a ve Gii-

neş - Dil teorisirıe göre karşılıklı 
arıalizleri 

Dün ba •Ütunlarda '·M. Hilaire de Barenlon" un, bıitcin dillerin Sü
mercedeki İptidai •Öz köklerin elen çıktığı hakkındaki teoriıi ile. 
Türk Jeniıinin bulduğu "Güneı ·Dil" teoriıinin filolojik metotlar1-
karııltı§tırmıı, bu teorilerin aynı kelimeler üzerinde karfılıklı ola
rak tatbikı İ§İni de bugüne bıı akmı§ iclik. 
Bu karııl(Jftırma için aldcğımız .sözler, on Jilcle ''ateş'' mefhumu
na delalet eden ıözlerdir. 
Burada her bir dilden alınan kelimeyi ve o kelimenin ônce M. 
Hilaire de Barenton' a göı·e, ıon ra da Türk Güne - Dif T eorisi'ne 
göre analizlerini göıteriyorur.: 

"Atel' meflmnmna ıfol,1/eı ooeu sö::ler: Les nont drı /eu 
I. ATEŞ 

Farsr" = Persarıe 
M. Hilaire de Barenton'a göre: 

A, hô Mihrap, de l'aatel; f--
te - Kurban, da ıacrilice; + ıi 
ateş, leu. 

Güneş - Dil teorisine göre: 

DENİZ KONFERA Si DA 
Ağ = Sıcaklık 
+ At = yapıcılık, yaplmcıhk, 

yapılmış olmaklık mefhumiyle sı
caklık mefhumu üzerinde müessir 
olarak, onu iııoiliz deleO'a-yoııuıııııı görii Ü e e . 

Londra, 14 (A.A) •. Deyli Tel- Uzak Şarkltt tehlikel; bir durum 
graf, ingiliz delegasyonu tarafından hasıl olursa lnglilea·e, kendi ıne&\fa. 
amiral Nagano'ya nasıl bildirilmiş atlerini korumak üzere oralara, de-
ise, o tekilde, lngilterenin deniz İ§· niz kuvvetlerinin yansmdan ziya • 
terindeki 8Örütünü izah etmektedir. (Sonu 2. inci sayfada) 

Deniıc lıonleranıı toplantı htılln4e 

Eş - oldukça uzak ve ge. 
ni bir mıntıkaya çıkarıyor. 

• Sayfayı çeviriniz -

Güne .. Dil 

Teorisi üzerine ilk 
tenkıd 

Ekler kısını 
Yazan: 

l ıcmml ilamı Uou .1tnı1>rıd 

Bundan once ( kbklcr kıs
mı) nı bastığım< r; bu ( ıl k ren 
kid) in (ekler kısmı) m do ~ 
}'arınki ayrmız.Jau bc: ~lıyn 
rah ne :-edeceğcz •. 

----------~------------------~--------------------
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Bas hali.anı 
' H"lheL•i ~alunu "Aı·tırma CJe yerli

mı.tı haftası" mn havası ile dolm~f· 
tu. Ti.ırk milletinin ekonomik t~r~ıye 

ayakta ve heyecan ıçınde 
ve ıuurunu . . . 
tutan bu haftanın cidr.tlerınden hırı 
de Bafbakanın, onu biı· nutukla aç· 

masıdır. 

B f r de bütün gözler sahneye 
u se c ' .. .. esim 

J"L ·ı . Baıbakanın gorunm 
"'"' rnıf. 
belcliJıordu. .. ·· bir 

Salonun ortalarına doğru, bulun 

ksakallı ihtiyarlar doldurmuftu. 
so·ayı a 
Bunlar salonun her yanını uzun uza· 

1 • • l hayret· 
.ı .. den geçırıyor ar ve 
cııya goz b" "b" ı "nin . . klayamıyaı·ak ırı ır erı 
terını sa . / fısıldıyor· 
kulaklarına bırçok 1ey er . . . . 

. • · t b h kırnısı 
l 

" 

içlerinden lıımısı es ı , 
ar ı. . . · d oruç 

• L • du Kim ısının e 
enlıye çeHıyor . . 
baılarına vurmufa ben:&~yordud otu· 

Bunların arkasınclakı sıra a 
bir azcteci, konufmaların· 

ran genç g . ksakallı ihtiyar
dan anlamıştı kı, bu a ~ d-

z, · ratorlugunun sa 
cıklar, osman ı~pa.. "di Gaz.e· 

1 il- vczır-vuzeraıı ı . :razam arı ... . . 
• :L I L Labartarak dınledı . 

tecı RU aR R ,, 
,, ,, l 

8 lr kaclın erkek pelt gıız.e 
- a I ''Muhadcleratı 

yanyana oturuyor ar. 1 k" 

l 
• . ..-y• harfendazlılıta bu unma 

ıs amı.,- ... 
b

. öze çarpmıyor. 
diye de ır feY g . b dd "'I 

- Ecıet evet. Bir" haylı te e u 
sad,-azamı ne· 

uar Bakalım .zamanın k d" 

I 
·J. L Ben asıl bunu mer"a e ı · 

er ıyeceR .• 

.)'orunı. merak ede dur •. 
- Paşam, "eıı onu .. l 
• 1 t1madığım nokta, boy e 

Benım an ay - olduğu-
&ir toplantıya neden luzum 

azdık Zamanımız· 
dur. Bizler, ~uufm . ld on yılda 
de.: icab ettıkçe, o da yı a 

' .. • ,. okunur ya· 
l ; .. ya "hattı humayun h lk 

• .ı B kadar" a 1 

huJ "fetcıa" ~ıkaraı. u 
b 

atta bulunmak, 
toplayarak ona eyan 
fJidatlardan biri olsa gerek •• / .... bu 

- Ssss .. lıte Baıbakan nonu 

olsa gerek. 
- Secıimlı .. 
_ Çok genç.. . Jr 
- Salıallı olmanın heybetı yo .. 

-Ss~ .. ,, ,, ,, 
J .• . nutkuna ba§ladı. 

Baıbaka~ nonu,l h yıl imtihan 
Türk nıilletıne nası er 

verdiğinden bahHlli. 
- Suphanallah! Hıç böyle. şey 

halka söylenir mi? Şımardı gıt~ı.d 
J 

. hemen mahsullerımız en, 
nonu h d' r Ra· 

&anların fiatlarından ba :;e .'"° . 
d . clı Jıı· 

kamlaı veriyor ve ıyor . ·. 
h 1•. kıymetını tutma

"F kat ırıa su un 
a 1 b satıtlar değil, devle-

sında ya nız u . db" 1-
. . a müdahale edıp te ır a 
tın pıyasay lı bir tesiri ve 
mıt olmasının da esas • 
faydası olduğu kanaatindeyım.,. .. 

• ya mu· 
P m Jevletin pıyasa - aıa , 

Jahalesi de ne demek? 
. •. b " ·m zamanımı.zda 

- Bılmem ı, ı.zı 
. . . b adaki rum, ya 

bu gibı ııler"ı ya ors . 
. d k" enı memur 

düyunu umumıye e ı e~m I bilirdi. 
yahud yemiı çarşısındalıı esna _L 

d . lı,.lık olacu.H· 
- Hayır efen ım, yan :s d b" 

"d hale e e •· 
Devlet hiç piyasaya mu a • • 

'

. . ., Bunu İngiliz Jevletı bıle ya· 
tr mı. . . k' 

d S "th demıftır ı .. 
pamaz. A am mı I .. 

Ve Fiskoslar devam eclerke~, n.:·. 
.. d' . ",-u"nlerimi.zde oldugu gı ı 

nu, ıger u 'kd l 
fındık ve tütüııde Je hem mı .. ar a· 

J f' tlar"ın duşme-
rın arttığını hem e ıa d 

. ~ . t derek ham ma • 
mış oldugunu ışare e . . 

d l 
• . d de bo"'yle bir hadıseyı tes· e erımız e .. 

bit ediyor cıe bnuların sebe~l~rını a· 
· "" ı b" ·ıe klırıng mu· raştırıyor ve ıç ta e 1 

• • d' 
. . .. · Ve ılave e ı-

kavelelerını gosterıyor. 
)'Or ki, bu normal değildir. Mah~ulle-

1 dır ve fıatlar 
rimiz. daha çok artma 1 

ucuzlamalıdır. d 
- Çok tuhaf.. Sanki k~r e. ~rse 

. . km•§ gıbı. 
para kendi cebıne gırece k 

Adam Smith'çiye bir diğer a sa-

kallı soruyor; k . ., 
- Paşam klirin6 ne Jeme tır • 
- Bizim zamanımızda bankalar;· 

rasındaki alacak verecek takasına ı· 
.. d' t" dahi derler. A· nur ı. Compensa ıon 

k Dur bakalım 
ma bu, o olmasa gere · 

ne çıkacak •. 
. l · ·u geçiyor. 

lnönü endüstri •I erımı -----

Şelrcrduı, ltömürden, fabrikalarımız.· 
dan,. bunlarm ~atıf fiatlarından V4! bu 
fiatların devlet elilr. t1e devlet haz.ne
sinden ic>dakcil'lıklar yapılarak indi
rilmİf olmasından bah1>ediyor. 

Ak sakallı paşalar, bu sefer, bus· 
bütün 1aşırıyorlar. JmdaJ arar gibi 
etraflarına bakıyorlar. Genç gazeteci 
bıyık altından gülüyor. Derken bir al
kıı kopuyor. lnönü Diyarbeki,-den ls
tanbul bor asına trenle buğday gÖn· 
der"ildiği haberini veriyor .. 

- Olamaz. .. 
- Olamaz., çünkü Romanya aJe l'US 

buğdayı lstanbula daha ucuz.a gelir. 
- Olamaz, çünkü Diyarbekirden 

lstanbula tren iılemez.. 
- Belki yapmışla,-dır .. 
- Rusya müsaade eder mi? Ola-

maz.. 
- Dur dur bak dinle 11e diyor? 
''Büdce hakkında biraz İzahat ve· 

reyim: 
Geçen sene büdcemiz 185 milyon 

idi. Sene nihayetinde 192-193 milyon 
lira bir varidatla yani 7, 8 milyon faz
la bir varidatla kapannuıtır. 193, hat
ta 194 milyona yakındır. Yalnız ehe
miyetli bir noktaya dikkatinizi celbe
derim: Büdce yapıldıktan sonra varİ· 
dat arasında mühim bir yekun tutan 
tuzdan yüzde 50, tekerden de yüzdr. 
JO a yakın fiat tenzilatı yapılmıttır. 
Bu tenzilat, hazinenin varidatından 

yapılmıştır. Nazari olarak yapılan in
dirmeler he&ap edilecek olursa tuz· 
dan 3, şekerden 4 milyona yakın bir 
indirme olmuştur. 

Bu yılın 6 aylık tahakkukunda va
ridatımız, bu fedakarlığa rağmen, 

hazinede tabii olarak eksiltmesi bek
lenilen varidat temin edildikten bat· 
ka bir iki milyon liralık fazlalık da 
arzediyor.,, 

Ve bütün salon alkışla çınlıyor. 

-- Paşam hiç böyle fey olur mu? 
Hem vergiyi indir, hem varidat art

sın? 

Adam Smith'çi alnını ve sair.alını 

sıvazlayarak: 
- Olur. Olur ama.. böyle, devle

tin piyasaya müdahale ettiği yerler
de olmaz.. Bunların me•leii nedir, an· 
layamadım ki .. 

- Hem pafam, .şeker" ve kömür di
yorlar. Bunların liatını kim inJirebi

lir? 
Ga.zeteci dayanamıyaralr eğilJi ve 

decli ki: 

- Şeker ıimdi türk ltıbrikalarında 
yapılıyor. Bu labrikalarJa decılet ser
mayeıi varJır. Kömür de devlet lton
trolu altınJaJı,.. 

-Ha ..• 
-Ya ... 
- Şimdi anlaıılıyor" .. Demek biztle 

sanayi hayatı baılamıf •• Hım •• 

lnönü ıimdi paradan bahucliyor. 
"Bir memleketin miİli parası, sağ

lam bir büdçeıye istinad ederae ve ro 

memlekette sarfolunacak para hiç ol
mazsa yüzde 50 ye yakrn mikdardA 
budçeye yeni gelir temin edebilecek 
şeylere sarfolunursa o memleketin 
paı ası en sağlam bir para olur. Milli 
pşra için tehlike sayılacak bir tek 
rr.evzu, harici ticaret mevzuudur ki o 
dA bugünkü usuller dahilinde devlet 
tin doğrudan doğruya kudretli ve tec

rübeli elindedir.,, 

- Paıam bizi tenvir et, bu Ja 
ne Jemek? Hiç böyle ıey olur mu? 
Devlet büclcesine yeni gelir temin e
decek yerlere para yatırmak ne! 

Adam Smith'çi ıaıarak: 

- Bizim zamanımı.zda, paraya os · 
manlı bankası, büdceye de düyunu u
mumiye kar"ı§lrJı. AnlamaJım ki .. 

"Onun için milli müdafaa mesele
lerinde, milli müdafaa vasıtaları ka

'Clar ehemiyet verdiğimiz nokta, mil· 
letin dahili politika11nda vüzuhu, be
raberliği, anlayıftaki salabeti, İstik
bale olan inanrdır ve bütün bunlar A· 
tatürkün yüksek ve isabetli görütii 
ile bütün milleti kendi etrafında bir 

iÇ HABERLER 
İST AN BUL 1'ELEFONLARI - . 

Eski Liman şirketinin 
satılan e~yası 

lstanbul, 14 - Eski liman tİr· 
ketinin satılan deniz vasıtaları 
400,000 küsür lira lutmuıtur. 
Liman hanı ve diğer daireleı·e ve
rilen para kafi görülmediğinden 
satılmamı§lır. Tasfiye heyeti çalış
malarına devam ediyor. 

İttihat ve Tarakki n1er

kezinde bulunan 

silahlar 
İstanbul, 14 - Bugün! ... ü gaze

telerde ittihat ve tarakki'nin eski 
umumi merkez binasının mahze· 
ninde mütenevvi silah bulunduğu 
yazılıydı. Bulunan silahlar yedi 
tüfek namlusundan ibarettir. 

Aero şirketi seferlerini 
kaldırdı 

lstanbul, 14 - Aero ltalyan 
ıirketi 31 ilkkinunda mukavelesi 
bittiği için çalıtmalarım tatil e· 
deceğini ticaret odasına bildirdi. 
Hava postalarını Air - France 
yapacaktır. 

14 Milyon kilo tütün 
satıldı 

Türkofis'te toplanan malumata gö • 
re, Ege mıntakasında mevsim başlan • 
ğıcından bugüne kadar 14 milyon 700 
bin kilo tütün satılmıttır. Samıun mın
takaımda, (dizi denği)) halinde tütün 

alım satımları Geri ve Di amerikan kum· 
panyalariyle türk inhisar idaresi tara • 

fmdan açılmıı ise de rekoltenin azlıiı 
yüzünden ekiciler verilen fiatları muva
fık bulmamakta ve (demet denği) sa • 
tıtlarını beklemektedirler. Marmara ı ı.n

takasında henüz fiatlar açılmamakla 

beraber birçok tecimer w• ~osyete]er ta
ı-afından ekicilere avans verilmektedir. 
Bu suretle bu mıntaka tütünlerinin çok 
iyi fiatlarla satılacağı umulmaktadır. 

B. Kalıirof Efdal 
dün geldi 

Sovyetler birliği Baıkırdidan cumur
reisi B. Kahirol Eldal dün fehri

mi.ze gelmif ve durakta karfllanmııtır. 

kiti gibi toplıyabilmek için garanti al
tına ahnmıttır.,, 

/nönünün bu söz.lerinden sonra, pa
ıalar, bu aeler korkarak etraflarına 
bakınJılar ve localarda bir takım çeh
reler arar gibi tavırlar aldılar. Çoğu 
teabihini ve enfiye kutıuunu cebine 
soktu ve lcaçmaia haaırlanılı. 

OrurlularJan biri cleJi ki; 

- Allah muinimiz olsun. Düueli 
muazzamanın topuna 
hoı b ediyoruz! 

birJen iliinı 

Burhan BELGE 

C. H. P. l"Jvönkurulu .. 

... 

C.H .P. ilyönkurulunun 'Y eniıehirde1u )'tını 61nc111n11 tafındıiını ya.amıftı•. 
Dün ilyönlıurul yeni binada ilk toplantısını B. Rilat Börekçinin reiılifinrle 

yapmııtır. Bu münasebetle yönlıurulun v'- yeni binanın re•İmlP.rİnİ lroyu)fOrUa. 

Kızılaya 'erit 
Türkiye Kızılay cemiyeti ıe· 

nel merkezinden Ankara ilbayı 
sayın Bay Nevzat T andoğan'm 
yol göstermesile ismini bildirmek 
İstemiyen yurdsever sayın bir va
tandaı, cemiyetimize bin lira ve
rit yapmıttır. 

Cemiyetimiz genel merkezi, 
yapılan bu veritten dolayı yukarı
da isimleri aeçenlere derin teıek
kürlerini sunar. 

1936 İznıir panayırı için 
hazırlıklar 

lzmir, 14 (A.A) -- 1936 lzm,r 
milletleı·arası panayu ı için Buda -
peşteden bir dekoratöı getirilmesi 
uygun göıülmüştür. Bu yıl panay1-
nn gene şimdiki yerinde açıiacağı 
anlaşılmıttır. Fakat sonrakı seneler
de panayırın Kültür parkı açiude ay
nlacak yerde olmur temin edilecek
tir. Yeni panayır yerinde bir çok ha.
vuzlar, parklar, atl'llk16iyon y•rleri 
bulunacakbr .. 

Dumlupınar kamununun kongresi 
C.H.P.Dum· 

lupınar kamu
nu kongresi çer. 
tamba günü ka· 
mun binasında 
kamun yönku· 
rul batkanı Ca· 
fer Tayyar'ın 
reisliği altında 
toplandı. 

Önce idare 
kurulunun bir 
yıl içindeki ça• 
htmalarını gös· 
teren rapor o· 
kundu ve aza. 
larm hepsi ta .. 
rafından kabul 
edildi. Bundan 
sonra hesab va
ziyeti üzerinde 
konu§uldu ve 
kamunun önü .. 
müzdeki yıla a
id büdçesi te .. 
bit edildi. 

Kongrenin en mühim müzake
releri dilekler iızerinde ge; t•. Aza 
dan her biri kendi ocağına aid it· 
ler hakkında kongr.aya dileklerini 
bildirdi. Samimi bir hava içinde 

bu dilekler üzerinde konuımalar 
yapıldı ve vilayet kongreıine bil· 
dirilmek üzere birer birer reye ko
narak kabul edildi. En son, kamu
nun yeni yönkurulu secildi. 

..... --------------------------------- .......... ··--------...................................................................... ·-----------
Ankaralılar. bugiin saat 14,30 da Hakiniiyeti Milliye meydanına geliniz. 

Artırma ve yerli malı miti11gine iştirak ediniz. 
____ .. ...-.------------------'4·-------........ ------------·----------------- -------·· ...... _....._ __ ...... . 
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Vitı·in nıüsabakasına hazırlanan rnüesseseler 

Yerli mallar haftasında 
Orman Çiftliği 

OrmMl çiftJigi, Anafarlalar cad
deaiadeki :.tıı mAğazumın Yİlrinle· 
riai miiNbaka için ha:ınrlatmııtır. Or· 
man çiltliiinin bira parkının bulun· 
duia ytun..:ı •Ö.t.r•a ve iiaeriode bi
ra 9'felwinill har•ket ettiii bir tab· • lo. Orman çfftlifinin bötün mamuta~ 
tı ve~ ~Uf it -.ne Ka-

Çiftlik ilk kuruluşundan bugüne 
kadar geçirdiği safhaları gösteren 
müzesini eksiksiz bir hale koymuıtur. 
Orman çiftliği artık "çiftlik" kelime
ainin muhayyilemizde yarattığı mef
humdan çok ileri gitmi§ ve "yetiıtirdi
ii ham maddeyi kendi İ§liyerek ma
mul bir halde luındi 'Yaaıta11iyle ve mu· 

Orman Çiltlili 11ifrininden lir lto.f«. 

ragül kuz.uıu Yİtrinleri doldurmakta..... 
Yazın. her pazar, on beı yirmi bin 

ankaralıya dört milyonu aıan ağacı· 
Jlm côlgeainde eğlenmek imkanmı 

:veren, 6 tabrikaıı ve 22 İf §Ubesi ile 
memleket endüıtrisinde yer alan Or
man çiftliğinin yurddaki yerini, onun 
kurulduğu yerin on sene evelki bot 
manzarasını unubnamıı olan biz an· 
karalılar, daha iyi biliriz. Birçok bü
:rük ıelürlerimizin bugün bile hasre
tini çektikleri iyi ıut, iyi tereyağ, ta· 
ae yumurta, yailı peynir ve doğru· 
lukla; teknik istihsal fartını istiyen 
hatırımıza gelecek her iyi yiyeceği 

bize o vermi§tİr. 

Orman çıfthginan sayısı dolgun 
mamulatından rnutevazi ve ufak par
~aları bir araya lopl · yarak kurduğu 
vitrin ,onun on bir yıllık çalı~ması 

etrafında afak bir araştırma yapmak 
imk~nını ıernn11• 1. 

" " " 
Çıttlık idare:.ı, ışlettiği altı fabri

lradan bu yıl aldığı neticelerden çok 
memnundur. Bira fabrikası Orta A 
nadolu piyasasını tilmamen tutmuı

tur. Bugunku ı:;tıhsal ihtiyacı kartıh
yamamaktadır. fabrikanın bugünkü 
İstih:.ali bir mılyon litredir. 2,5 milyon 
litreyi '1,~ct.n Türkiye istihsalini karşı
lamak icin tedbirler Iınacaktıı· 

Hu )ılm 3t•rıililderi. 
Bira parkında bu yıl birçok yeni· 

liklre göreceğiz. Parkta hususi bahçe· 
ler, çocuk eğlence yerleri yapılacak· 

tır. Lokantanın bu yıl gördüğü rağ
zet bu işi genişletmeyi zaruri kılmakw 

tadır. Bu arada çiftliğin bazı aatıı 

maddelerinden orijinal yiyecekler ya

p • ..,, ası da düşünülmektedir. 

Vitrin müsabakasına ho.z.ırfonan mü 
esses~lerbni3dcn: Halk Pasta 

salonunun vitrini 

tavasaıtaız olarak halka satan tam 
bir iktısadi müeaaeae" halini abwftır. 

Son yd içinde kurulan deri f abri· 
kası kösele ve benzerlerinden batka 
bütün deri ve tabaat itlerini yapmak
tadır. Bu arada meşin, güderi, ,apka
lık deriler, eldivenlik, iskarpin yüzle
rini "ayabiliriz. 

f eııi ~·"1111.acak i§ler. 
Önümüzdeki yıl süt fabrikaııı ge

niıletilerek Ankaranm ihtiyacJnı kar· 
ııhyabilecektir. Ayrıca bir gazoz ve 
soda fabrikası kurulacaktıl". 

Karagül derileri Üzerinde yapılan 
tecrübeler muvaffakiyetle devam et· 
mektedir. Alınan neticeler umid ve· 
ricidir. 800 metreden yüksek yerlerde 
ya§ayan bu hayvanlar fazlaca üretil· 
dikten aonra orta Anadolu köylüsü i· 
çin yeni bir &ervet kaynağı olacaktır. 
Bu koyunların ekonomik değeri çok 
yüksektir. Her bir kuzudan 5-60 lira 
arasında kürk alınmaktadır. 

Ayrıca hususi bir .. Orman çif tliğa'' 
inek tipi üır.erindt: uğraşılmaktadır. 

Gaye günde 20 litrelik süt verecek ti· 
pi yetİ§tİnnektu·. Bunun için anaç ola· 
rak Kırım, Simental ve Halep ırkı Ü· 

zerinde etüd yapılmaktadır. ilk ne· 
ticeler müspettir. 

Oemıı· fabrika~• da kendı branıı 

içinde .,:alışmaya devam etmektedir. 

Bu yıl da ıehrin birçok demir itleri, 
bu arada ~erçeve, )ı;apı ve demir kasa· 
lar, demi~ dolaplaı·, hava gazı ocak· 
ları, elektrik kablo muhafaza borula· 
rJ, tel orgüler •e büyük mikyasta dö
kÜID İ§leri, tesviye ve torna iıle.-i ya· 
pı1mış.tır. 

Sıaj görenleı· 

Yüksek ziraat enstitüsüne gire~ek. 
olan beti kız ve kırk beti erkek olmak 
uzere 50 lise mezunu genç bu yıl çift· 
likte ataj gôrmüıtür. Staj çiftliğin bü· 
tün 4ubeleri üzerinde olmuıtur. 

Çiftlik bir yılda neler .) ı~Lİ§lirirl P 
Vasati olarak çiftliğin ziraat istih· 

sa.Ji bir milyon kilo hububattır. Son 
yılda 800 bin kilo ot. 2 milyon kilo 
saman yetiımiıtir. Çiftlik bilhassa ıe-. 
ker pancan üzerinde geniş ölçüde e· 
tüd yapmaktadır. Orta Anadolunun 
teker için en uygun olan pancarmı 
yetlttiren ısifttik çok -verimli bir mev· 
zu olan pancar işine hususi bir ehe· 
miyet vermektedir. 

Çiftliğil" bugün 10 bin koyunu, bir
çok sağmal inekleri vardır. Yaz gün
lerinde süt fabrikası yevmiye "3" ton 
süt muamelesi yapmaktadır. 

Çiftlikteki ağaçlar meyvalr, mey· 
•asız olmak Üzere 17 türlü cinste dört 
milyondan fazladır. 

Çiftlik bugün Türkiyede suni ola
rak yetişen en büyük orman halini nl
mı§lır. 

Bu arada çiftlik kunduru ismi ve· 
rilen ve kurağa kar,ı dayanma&r olan 
buğday tipini ıslah etmiş, Orta Ana· 

·- - - - - - - - -- - - - ---
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Petrol, haı·h mı, sull1111u g~e tirecek? 
Petrol üzerine konacak ambargo, günün meselesi haline girmiş tir. Çünkü ltalyaya bu mad
denin satılmasının yaıak edilmesi, Doğu Afrikasındaki italyan ordusunu gayet kötü bir vazİ· 
yete sokacaktır. Son haftalarda rıkarılan bitaraflık kanununa sadık kalmak iıtiyen birlqila 
devletler hükümetinde Je, ita/yaya petrol gönderilmesini yasak etmek yolunda bir tema
yiil vardır. 
ltalya bu vaziyet karfıımdQ petrolun yohluğunıı mümkün oldu ı/u kadar karııiamak ıçin ted
birler almaktadır. Yeni yaptlon ve terkibine yüz.de 52 nisbetinde ltalyan malının kan§tığı 
•'Robur" adlı maddenin kull anılmcıı yayılırsa, petrol ithalah büyük ölçüde az.alacaktır. 
Arnavutluktaki petrolun cleniz.e kadar inclirilmeai için Je bir boru ile altı tane büyük depo 
yapılmı~tır. 

Doğu Afrik ... smda harb etmek içıo 
petrolun ltalyaya el:z.em olduğundan 

hiç kimse şüphe etmez. lta&ynn Layya

relerini, tanklarını, kamyonlarını ) u 

rüten petroldur; ltalyada iM~ petrol 
yoktur! Şo halde eğer yabc1.ncı mern· 
leketlcr ltalyaya. pı::trol gondeı·me.L· 

lerse ve ıtalyan stokları biterse, Ma 
n~şal Badoglio yalnız piyadelerle, ka 
tır ve deve :urtında ld.~ınan hatit lop · 
ları kullanmak fec.:buriyetinde kala 
caktıı:. Bundan başka, Mar~al Ba
dogJio, harb cephesinde yalnız. de' c 
ve katırla yapılacak nakliyatla beslf' 
nebilecek ve silahlandırılabilecek 

mİıkdarda asker bulundurabilecektir. 
Savaşların adamdan adama yapı· 

lacağı bir harbta babe§ askeri italyaıı 
piyadeleri için korkunç bir dütman 
olur. Habeş askerinin italyan askeri· 
ne göre, tanıdığı ve bildiği, kendi 
memleketini müdafaa etmek gibi bir 
üstünlüğü olacaktır, halbuki yaban
Cl bir toprakta harb eden İtalyan as· 
keri, tabiatiyle hendikape olacaktır. 

... ltalyaya yapılan petrol sevkiya
tmın durdurulması, bu memleketin 
askeri ımkanla.rı üzerinde b\l derece
de vahim bir akis yaparsa, Musoti
ninin böyle bir fırsatı ele alarak Af
rika harbım Britanya imparatorluğiy. 
le öteki "sanksiyonist" devletlere kar· 
ıı umumi bir harba çevirmeai ihtimali 
güç kabul edilebilir. Hatta Musolini 
Milletler Cemiyetinde aza olan dev
letlere açıktan açığa meydan okumak 
gibi delice bir cesarette bulunursa, 
o devletlerin ve hele Fransa'nın, kol· 
lektif emniyet prensipinin imtihan ge
çirdiği böyle bir anda vazifelerini 
yapmamaları intihar gibi bir hareket 
olur. Eğer İtalya Milletler Cemiyetin
de a:.ı:a olan memleketlerin tesanüdü· 
nü bozmağa muvaffak olursa, sulhun 
organize edilmesi alanında tam bir 
kaos'tan batka bir şey görülmiyec:ek
tir, fakat fili bakımdan petrol ambar
gosu öyle bir tedbirdir ki Musolini 
buna karşı hiç bir bakıkiğ askeri ha
rekete teşebbüs edemez. 

Amerikanın aldığı tavur 
On selJizler komitesi Kanada'nın 

teklifi Üzerine petrola ambargo koy· 
mağa teıebbüs etmİ§tir. 21 aoo tef· 

dolunun yağnıunuz mıntakaları için 
güzel bir tip çıkarmıştır. 

Rakumlar arasm'da biiyiik 
farklar 

llk kuruhqunda ancak iki it tube
si olan çiftliğin bugün 22 ıubesi var. 
dır. Kurulduğu yd ·ıo7 bin lira olan 
büdcesi son yılda "746" bin liraya yiik
&elmiıtir. Bu mikdar geçen sene 272 
bin lira idi. 

Çiftlik kul·ulduğu zaman çalı~· 
lann sayısı 18 di ve tek bir ağaç yok· 
tu. Bugün dört milyondan fazla ağaç, 
22 it ıubesi ve 262 bilfiil çahıan me· 
mur ve İ§çisi vardır. Yaz günlerinde 
çahtan .sayısı 600 e çıkmaktadır. 

On sene evel, çiftliğin kurulduğu 
yer kurak bir step parçası idi. Bugiin 
burası her pazar 15-20 bin ankara.b
nm toplandığı konforlu bir eğlence 

yeri olmuttur. 3000 den çok sandalya 
vardır ve servis için 65 garson çalr~
maktadır. Karadeniz plajı ve havuz· 
lar, Ankaranın deniz hasretini gider· 
meye çalışmaktadır. 

Çiftlik için geçen her yılın nasıl 

bir başarı ve rekor yılı olduğunu an· 
)a tmak için §U iki rakamı veriyor uz: 

Geçen yıl birinci teşrin sonuna lra· 
dar çiftliğin geliri: 

2.896.000 lira idi. 
Bu yıl aynr zaman içinde bu mik

dar: 
3.898.000 lirayı hulmu~tur. 

rinde Birle:;ık de\ letler İç bakanı B. ı 
lke61 petrol kumpanyalarınr ltalyaya 

hiç petrol !~ondernıemeğe çağırlyor· 
du. B 1 k s l>t.ı ,,ahıda hiç bir otorile
ye sahib olmc.dığını tasrih etmekle 
beraber "pt'trol kumpıınyalarmm, hü
kumetin harb eden devletlere harb 
malLemesi gonderilmesine engel ol
mak yolundaki g.\}Tederine uymaşı 

lazımgeldiğini" düşündüğünü söyle-
miı:.tir. 

Bilinıne:;ı gereken nokta, bu işle 
alaka lı ola n huH· ' m r>nfaatlerin hü
l{ümc tin te~ebbü:-üne ne dereceye ka
dar cevab , erecekle r id ir. Muhakkak 

olan bir ~ey de Vaşing lon'un otorite
sinin, kanuni bir u:ye dayanmamakla 
beraber, bu saha.da kafi olduğudur; 
çünkü bu otoritt.> amerikan efkarıu· 

mumiyesinin t~mayÜllerini sa.dıkan~ 

bir ,ekilde akst'ttirir. Zaten, büküme· 
tin, pt'trol ta,ıyan gemilerin sahible
ri Üzerinde tesirli bir tazyik yapaca
ğr hf'~aba katrtınak~r:ı:ın, petrol kum
panyaları hüküm.etin arzularını kabul 
etmezlerse gelPcek son kanun içinde.. 
Kongrenin. umumi arzuya bir kanurı 
kuvveti Vt'receği hemen hemen şÜp· 

hesizdir. 
Amerikan hukümeti petrol Üzeri 

ne ambargo koyanıa bu tedbir yalnı 
zecri tedbirlerin tesirli olmalarrna 
çok büyük btT yardım etmekle kalmı
ya~alt:, aynı zamanda tam Amerika
nın iııtediği şeye de )'arıyacakhr. 

Mutalk bir bi.ta.raflık yolundaki yeni 
amerikan potitikasının tecrübeden ge· 
çirilmesi. Ekonomist • londra 

ita/yanın bulduğu yakacak 
ftalyan petrol umumi acentahğı 

ilmi.n ı.on kE$if'lerini tatbik ederek, 

bizim ya.kacaf; mı:.c. olan °Robur" u 
bulmuştur. Petr.:ılun yt•rını faydalı 

bir şekilde tutan Robur'un terkibin· 
de yüzde 52 nisbetinde mini ürünler 
'ardır. Bu madde mot<"rlere da~ıa bü
yük bır elastikiyet 'l.ermcktt:, daha 
l:..iıy ılr b ir randm1an "e daha ho_.ıud
h1k 'Verici bir işlcyi~ elde e:dihnl'sini 
mümkün kı!m. ktadır. 

Robur'un imatinde kutlanılan ital· 
yan üı ünlerinin ylizdc nisbetioin bü
yüklüğü, bütün vatandaşlar bu yaka· 
cağı kabul ederlerse, petrol ithalatı· 
nı büyük ôfçüde azaltmak imkanını 

verecektir. Bu azalmıtnın ekonomik 
ve politik faydalarmı anlatmak iae 
zaiddir. Buna göre, Robur'u kullan· 
mak bir vazifedir. 

Popolo J'ltolia - Milano. 

Arnavutluktaki petrol 
Yapılmakta olan "pipe - tine" bit· 

miştir. Bu boru Vallona körfezinde 

Krionera tepesinin eteğinde denize 

varmaktadır. Bu noktada şimdi 28 
metre kutrunda ve 5 metre yüksekli
ğinde altı tane simanarme depo yapıl• 
maktadır. 

Bu de polardan çıkan bir petrol 00. 
ruı;u denize kadar inmekte ve birkaç 
kısma ayrılarak, şamandll'aların yar• 
<bmiyle petrol gemilerinin demirle• 
dikleri yere kadar varmaktadır. 

Çok geniş olan Vallona körfezi 
birçok yerlerinde açıktan gelen rüz· 
gerlara maruzdur. Fakat rüzgarlar• 
dan masun olan Krionera körfezi için 
hal böyle değildir. 

Boru. 300.000 ton petrolun akabi· 
leceği ~ekilde yapılmıştır. 

Riviata ltalyana Jrl Petrolio • Roma 

Sulh yolunda son gayret 
Dıt işleri bak . ıı dün Avam 

kamarasında dı~ M) ~~amız hakkmda 
söylemit olduğu seyle''• ~lerin barış
çıl bir r.urette kotarılmasını istenen 
çoğunluğumuzu tatmin edecek mahi· 
yettedir. 

Soayaliat muhalifleri adına söz söy· 
liyen Hug Dalton'un, tek başına ln· 
ailterenin petrol ambargosunu koy· 
maaı teklifi. kollektif hareketlerde 
bulunmanın gerek olduğu bir sırada 
pek yenizdi. 

Bu müfritler, zecri tedbirler me
selesini wlha ulaıttracak olan bir va • 
aıta gibi değil de istedikleri bir netice 
gibi telakki etmektedirler. 

Bereket venin ki hükümet, da 'ıa 
mutedil hareketi tercih etmektedir. 

Hükumet, acı akisler bırakacak o· 
lan petrol ambargosunu koymazdan 
evel, harbı durduracak görütmelere 
giritmek yoluna gitmektedir. 

lngiltere ve Fransa son letrinin 
ikia"nde Milletler Cemiyetinden aldık· 

ları mandaya dayanarak dostça bir 
anla§ma ve uzla§ma yolu bulmak için 
müş.terek gayretler aarfetmektedir. 

Bu maksadla İngiliz dış bakanlığı 
Habeıistan i§leri uzmanı ile fransız 
dıt bakanlığmda aynı işi gören zat, 
konuımalar yapmıılar ve bir anlat· 
ma formülü hazırlamıtlardır. 

Bu formüle göre Habetiatan, Ado· 
va dahil olduğu halde Tigre'nin bir 
kı ını ltalyaya bırakacak, bundan 
başnk Ogaden'in mümbit cenub yay · 
lalarının söm ürg leştirilmesi ve eko
nomik i-.aynaklarından fa') dalanmak 
hakkını ltalyaya verec.eJttir. 

Buna karşı Habeşistan Eritredeki 
Aı;sab limamnı1 bunu kendi toprakla· 
rına bağhyan bir koridorla birlikte 
hakimiyeti altına alacaktır •• 

ftalyan &aJumından bu teklif, ge· 

çen eylulde beşler komiteai tarafın· 

dan yapılan tekliften daba iyidir ve 
bu yeni tekil, ona ekonomik gelışıne 
alanında büyük faydalar sağlamak• 
tadır. 

Ote taraftan İngiltere ve yahut 
Fransa tarafından değil de balya ta .. 
rafından Habe§İ&tana bir deni:ı mah• 
reci verilmesini bu yeni formül ileri 
sürmektedir. 

Bôylece Habeşistan, her ne kadar 
Adova'yı verecekae de bunun yerine 
zengin Auab'ı alacaktır. 

Ogaden'e gelince çok tarafa çöl 
olan bu bölgenin bir u-zlaşma uğrun .. 
da fedasına razı olacağı umuluyor. 

Bu teklifler, şimdilik yalnız birer 
tasarlamadan ibarettir. Bunlar, yarın 
Paris'te konuşacak ola n Sir Samr.:cl 
Hoı ile B. Laval arasında görüşüle

cektir. 

Eğer bunun üzerinde mutabık ka

lırlarsa Milletler Cemiyetine müşte· 

rek bir teklifte bulunacaklar, bundan 

sonra da gerek ltalya, gerek Habeşis· 
tan kendi durumlarını anlatmağa. fikir
lerini söylemeğe çağrılacaklardır. 

Herhalde böyle bir planın evvela 
Cenevrede, sonra Roma ve Adisaba
ba' da nasıl kartılanacağını şimdidPn 
kestirmek vakitsiz olur. 

İngiltere ile Fransa mn bı.i tun <ı<ı· 

bırlarrnı harcıyarak ve t ~ t-n :>nrti le· 
rinin iştirakiyle gulhu eaglamak yo
lunda gösterdikleri gayret tamamiyle 
göze çarpmaktadır. 

Eğer Duce, istila yolu ile bundan 
daha fazlasını elde ctmcği umuyorsa 
bilmelidir ki Milletler Cemiyetinde I\• 
za olanlar, kendilerinin ve onun arsı· 
ulusal teahbüdleri içinde ona bundlln 
daha fazlasını vermek imkanım bula· 
:manu,lardır. Morninn .. n . ' 
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~1 .. UKUA TOl'LLLLK 
(Başı l. inci sayltula) 

Yet vardır ki onun adına özgeç 
(teragat) edrler. 

Bir takımı tetkit eden on bir 
cencin her biri tek hatlarına aarf
edecekleri kuvvet ve kudretlerinin 
arkadaılarmın yardnnı olmadıkça 
hiç bir para etmiyeceğini anlar ve 
kendisinden beklenen vazifeyi e -
linden geldiği kadar mükemmel 
yaparsa o zaman zafer sevimli yü
zünü gösterir. 

Bir oyunda, bir maçta bütün 
gayretini kendi ıan ve şerefini, 
gururunu biran dütünmeden ben -
-liğini biz potasının içinde kayna
tan bir genç yalnrz iştirak ettiği 
takım için değil mensup olduğu 
millet için de hayırlı bir evlad 
olur. Çünkü milletleri refah ve sa
adete ulaştıranlar lözgeç (feragat) 
aahibi ollknlardır. 

Herhangi bir gayenin elde e -
dilmesi için bir araya gelen inıan
l&rm şahsi menfaatlerden sıyrıl -
maları pek kolay bir it değildir. 
Takımın kazancında benim payı
ma ne düştü? Dememek büyük bir 
terbiye mahsulüdür. 

(Claude Bernard) bir eıerin-
1:1e tefkilittan bahsederken bir fi. 
kir etrafında toplanan insanların 
mevzuata tam bağlanması biz'in 
claima benden önce geldiğine 
inanması o teşekkülü sağlamlaş -
tırır, diyor. 

ister bir takımın, isterse bir ku · 
Jübün doğup, yaşayıp geliımesi 
lçin daima önüne çıkan zorluklar
•• çarpışması, savaşın icabı olarak 
birl09ip kuvevtini çoğaltması ye -
litmez. Ayrı, ayrı vazife alan 
gençlerin her hangi bir zaferi el
.cfe etmek için bir başa tabi olması 
da tarttır. 

(H. Spencer) diyor ki: "Savaş 
'fapan bir cemiyetin zafere kavut
aıası için ilk şart birliktir. Birlik
ten kastun bir tefin nüfuzu altın
da aakeri bir tetekküldür .,, 

Disiplinsiz ordu olmadığı gibi 
kudret ve nüfuzu olmayan bir tef 
ie de birlik elde edilemez. Öyle 
ise bir futbol veya bir kriket ta -
ltımının bir yandan ferdlerin di -
siplinine tabi, itini iyi bilir f erd
terden tqekkül etmesi, diğer yan
dan onlan bir hamur haline koyan 
aralarında bir ahenk husule seti
.ren kuvvetli iradesini bir heyecan
ıa bütün takıma tesir ettiren bir 
tef lazımdır. Görülüyor ki bir spor 
kulübü veya bir futbol takunı bir 
:itaat, bir disiplin ve bir özgeci (f e
rasat) okuludur. 

İçtimai hayat bir orduya ben
zetilirse onun neferleri ıpor mey -
danlarında yetitir. Şefleri mükem
mel, efradı disipline ve nizama 
bağlı olmayan bir cemiyetin ku -
racaiı ordudan büyük şey bekle -
nemez. 

Oyle ise bir futbol takımında 
yer alan gencin ilk düşüneceği şey 
yukarda söylediğim gıbi büyük 
bir özgeç (feragat) la ülküsüne 
ve takımına bağlanmak takımı -
mn bir savaştan galip çıkması için 
soğuğa, sıcağa, eziyete, mahrumi
yete katlanmak ve kendisinden 
beklenen iti mükemmel yapabil -
mek için her türlü ıuiistimaller -
den nefsini korumak, vazifesini 
kaşlarını çatmadan, bir mükafat 
beklemeden merdçe, kahramanca 
yapmaktır. 

Her türk genci bilmelidir ki 
hayat savaşında yenilmeyen mil -
letlerin f erdleri ülkülerinih yolun
da mutlak şahsi menfaatlerini 
ayak altına almıtlardır. Vatan an
cak ona hasebi hizmet etmesini bi
len ve icabederae ıene yolunda 
ölümden yılmayan fedakirlarm 
atk ve iymanı ile yaşar ve yükse -
lir. 

Her hangi bir spor takımına gi
ren genç vicdanımn karıısında 
ıöyle bir formül dahilinde bir na
mus sözü vermelidir: 

" Vücuduma bakacağım onun 
kuvverli, çevik mütenasip ve gü -
zel olmasına dikkat edeceğim. T e
miz bir yürekle takımıma bağla -
nacağım. Takımın tef ine bir ne -
er "bi itaat edece.... . Takımın 

ltalyaya yapılan tebliğin metni neşredildi 
( BCl§ı 1. inci saylada) 

bulunan emeklere ve halya hükümeti. 
ile devam edegelen görütmelere daya
nan devlet adamı. u;ı;latma esaslarının, 

geçen eylulde milletler cemiyeti konse
yinden salahiyet almıt olan betler ko -
mitesinin idaresi altında tasarlanmak la
um geleceğine kanaat getirmitler ve 
bu komiteye acele ba;ı;ı tekliflerde bu -
lunmağa karar vermişlerdir. 

Bununla beraber, B. Laval ile Sir 
Hor, ilerde komite hu;ı;urunda geçecek 
görütmeler neticesine bağlanmamaklt& 

beraber, B. Musolini'nin bu görütme 
esasların prensip itibariyle kabul ede -
bileceği fikrindedirler .Onun içindir ki 
kendi hükümetlerinin beşler komitesi -
ne arzetmek tasavvurunda bulundukla
rı tekliflerin neden ibaret olacağını, ta
mamiyle mahrem olarak, kendisine şim
diden bildinneğe karar vermişlerdir. 

B. Laval ile Sir Samuel Hor, B. Mu· 
solini'nin bu şerait dahilinde mü::zakere
yi kabul edip etmiyeceğini ve beşler ko
mitesiyle elbirliği etmeğe ha;ı;ır olup ol
madığını bir an evvel kendilerine bil -
mesini dilerler. 

ltalyan hükümet reisinin, bu teşeb
büsü kendilerine ilham eden dostça duy
guları takdir edeceğinden emin olan a. 
Laval ile Sir Samuel Hor. milletleraraaı 
vaziyetin müsait bir tanda 11lahı için 
açılacak olan görüşmelere B. Musolini
nin de bir an evvel iştirak etmesini ısrar
la dilemektedirler . 

lngiltere ve Fransa hükümetleri. 
1 tal ya ile k~ndi arasında yapılması teklif 
edilen toprak mübaıdelesine muvafakat 
etmesini babeş hükümetine tavsiye hu -
susunda da birleşiktirler. 

I ngiltt•re purlnımıleı· 11wlı/ illeri
nin düşünceleri 

Londra, 14 (A.A.) - Havas ajansı 
aylarından: Parlamanter mahfillerindP. 
tahmin olunduğuna gö.-e, fransız - İn

giliz barıt tekliflerine karşı muhalif par
ti ile muhafazakar mahfiller tarafından 
açıkça ıösterilen tasvibsi;ı;lik yü;ı;ünden, 

Sir Samuel Hor dıt bakanlığından çe • 
kilmek ;ı;orunda kalacaktır. 

Muhafazakarlar olsun, muhalifler ol
sun, İngiltere hesabına Sir Samuel 
Hor'u tek mesul tutmakta müttefiktir· 

ler. 
Henü;ı; teeyyüd etmiyen ıtayialara gö

re yeniden kuı!ll:ıcak olan kabinede, Sir 
Hor'un yerine Lord Halifaks'cn getiril
mesi ihtimali vardır. 

1'ekli/ler gitgide dalıa Ja~la lıa) -
reı ve hiddet uycuıdınyor. 

Londra, 14 ( A.A.) - Pariı ıulh tek· 

liflerinin netrinden sonra, bütün gue -
teler pertembe. günü Avam Kamaraaın· 
da yapılacak ıörütmeleri sabırsızlıkla 

bekliyorlar. Bamunun kırılmasına rağ
men Sir Hor'un Londra'ya döneceği ya

;ı;ılmaktadn·. 

Niyüs Kronikl'in bildirdiğine gcire, 
Hor'ıın istifasına taraftar olanlar gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu gazete diyor 
ki: 

" Hükümet taraftan olan mebuslar 
arasında isyan hisleri gittikçe fa;ı;lalaı · 
maktaır. Hükümeti tutan muhafazakar
lar, muhaliflerde' perşembe günkü top
lantıda itimat meselesinin mevzuu bahs
edilmemesi hakkında ricada bulunmak 
mecburiyetinde kalmıtlardır. Söylendigi

ne göre, BB. Baldvin ve Eden, Paris an
laşmasının mahiyetini anladıkları zaman 
hayret içinde kalmıılardır. Hatta Eden 
istifa edeceğini söyliyerek tehdidlerde 
bulunmuştur. 88. Nevil Çemberlayn ve 
Lord Halifaks dahi Paris anlaşmasına 
muhalif tirler. · 

Deyli Herald gazetesi de, bükümet
ci bir muhalif mebuslara ve batta kabi-

hiç bır harekette bulunmıyacağım. 
Yaptığımız maçlarda rakiblerime 
centilmen bir sporcuya yakı~ 
tekilde muamele edeceğim. Oyna-
dığım oyunlardan ne maddi bir 
menfaat, ne alkıf, ne tefahür bek
lemiyeceğim. Abli.kan, bedenen 
ve fikren her gün biraz daha iyi, 
biraz daha yüksek biraz daha mü-
kemmel olmaya çalıtacağun. Ce · 
saretimi cür'etimi, fedakarlığımı 
sabır ve metanetimi yerinde gös -
tereceğim benim için değil, bizim 
için ınaçlara gireceğim.,, 

ne azalarına her gün yü;ı;lerce proteıto 
mektubu geldiğini haber vermektedir. 

Röyter ajansı, verdiği bir haberde 
diyor ki: 

lngiliz hükümeti. Paris anlaşması -
nın tadili arzusundadır. Milletler Cemi
yeti tarafından petrola ambargo kon -
ması meselesine gelince. bunun ltalya 
ile bir harbı intaç edebileceği sanılmak· 
tadır. Bu va;ı;iyette ise lngiltere, fran -
sı;ı; filosunun, seferberlik güçlükleri do
layısiyle, derhal yardımına dayanamı -
yacak demektir. Laval. fransız filosunun 
on beş günden evvel seferber edilemiye
ceğini bildirmiıtir. 

Paris t~kliflerinin aleyhinde bulun · 
mak hususunda muhalefet gazeteleriyle 
birlik olan T aymis ga;ı;etesi diyor ki: 

" Bu tekliflerin resmi metni, Habe · 
şistanın yarısının ltalyaya verilmek is -
tendiği hakkındaki hissi teyid etmekte
dir. Tabiatiyle ltalya hariç, bu teklifle
rin bütün dünvada doğuracağı d11ygu 
bundan daha fenl\ olamso.ı:dı.,. 

Aynı bakımdan SÖ;ı; söyliyen Nyüs 

Kronik! de di)·or ki "Tek liflerin metni 
umumi nefreti hak edecek mahiyettedir., 

Sir .S. llor Londmya dönüyor. 
Londra, 14 ( A.A.) - Sir Samuel 

Hor pa;ı;artesi günü LondrayR döne
cektir. Pertembeye kadar evinde is
tirahat edecek ve o gün avam kama
raıunda dıt işleri hakkında yapılan 

müzakerede hazır bulunacaktır. 

l ıal~·a cıyuı mı ~clıizinde11 i)ıu·e 
cevab ı·ermiyect·ı·. 

Roma, 14 ( A.A.) - Yarı ı·t>smi 

çevenlere göre İngiliz - fransız lf'klif
lerine verılecek cevab ayın on seki
zinde toplanacak olan büyük faşist 

konseyinden evel verilmiyecektir. 18 
kiınunuevel akşamı bir bildiriğ neş

redilecektir. 

ltalya, asıl cevabını doğrudan doğ
ruya lngiltere ve Fransa hükümetle
rine bildirecektir. 

İtalyan hükümeti. cevabını tevdi 
etmeden evel mütemmimi izahat isti
yecektir. 

Dr. J\'lecdet Alkin clı§ te~imimizin ana 
hatlarını anlattı 

(Başı 1. ci sayı/ada) 
telakkilerini tahlil etmiş ve Türkıye-
nin endüstrileşmesi balı&ıne geçer-ek 
demiştir ki: 

"- Türkiye sanayıi, sırf yurdun 
iktısadi bütünlüğünü temin maksadı 
ile kurulmakta olan bir. sanayidir. Sa
nayi siyasetimi;ı;İn e-s(jşı memleketin 
muhtelif iktısadi faktörleri aruındı. 

bir ahenk ve denklik husule g~tire 

rek tabii servet membalarımızın işle
tilmesini mümkün kılacak ı>ağlam bir 
ekonomik yapının temellerini kur
maktır. Uluslar kurumunun çıkardığı 
en son istatistikler cihan ticaretinin 
altın kıymet Ü;ı;erinde 1929 senesi yüz 
itibariyle 1935 ağustos sonunda 33 
buçuk düttüğünü yani yüzde 66 bu
çuk nisbetinde bir tenakuı. ve gerile
me kaydetmittir. Bir taraftan dünya 
ticaretinin bu keskin dütÜ§üne diğer 
taraftan memleketimizde aanayi ha
reketlerinin doğurduğu ithalatımız

daki azalıtlara rağmen Türkiyenin 
cihan ticaretindeki mevkii t 929, 1930 
senelerinde binde 2, 75 iken 1934 de 
binde 3, 7 ye yükselmittir. Bu yılın 

ilk on ayındaki lllıt verişlerim~z ge
çen yılın aynı devresinden daha iyi 

bir durumdadır.,, 

Bu ilerlemenin yıllara göre mu
kayesesini yapan ve bugünkü sana· 
yiin sıyasal emniyetsizlik ve beynel· 
milel para sisteminin aldığı •aziyeti, 
hükümetlerin ticaret mübadelelerin
deki tedbirlerini anlatan Dr. Alkin 
ihracatnnızm anasırma geçerek de
miştir ki: 

"- Sureti umumiyede yurdumu
;ı;un istihsal ve ihraç maddelerini iki 
grupa ayırabiliri;ı;: 

Birinci grup: Sanayi programımız 
mucibince f abrikalanmızın muhtaç 
bulundukları ham maddeler. 

ikinci grup: Sanayi programımı
zın tatbiki ile doğrudan doğruya ala
kalı olmayıp da kliring ve hususi 
kompansasyon usulü ile ihraç edebildi

ğimi;ı; maddeler. 

Birinci grupa dııhil maddelerden 
başta pamuk olmak üzere yün, kendir 
ve kenevir. demir, kömür, bakır, kü
kürt gibi maddeleri yurd içinde daha 
çok istihsal etmek ihtiyacındayız. Me
sela, 1936 ve 1937 senelerinde dahili 
pamuk ihtiyacnnız 200 bin balyayı 
yani 40 bin tonu bulacaktır. Halbuki 
bugün ancak bu mikdar istihsal ya
pabiliyoruz.,, 

lstibaalatı çoğaltmamızın sanayu • 

mizin köklqmeai bakımından bir zaru • 
ret olduğunu aöyliyen ve bize yumurta. 
fındık, üzüm, incir, balık. gibi gıda mad-

delerinin dahildeki sarfiyatının diğer 

memleketlere ıöre bir hiç olduğuna ita
ret eden ve bunları rakamlarla izah ey
liyen Doktor Alkın sözlerine şöyle de -
vam etmittir: 

"- lktısadi hayatta durmak yoktur. 
Hedef daima daha iyiye daha ucu;ı;a ve 
daima ileriye doğrudur. Muvakkat ve 
anzi avantajların tesiriyle yükselmiş o · 
lan ba:ıı maddelerimizin dahil ve hariç 
fiatlarını u;ı;un müddet aynı seviyede 
tutmak mümlrö•n değildir. Bevne1milel 

ııeviyo::ye uvmak mecbuı·iyetinde olan fj. 
ııtl:ıınrnı:r.ı '"trınilen hadde ancak mütc
marii bn tekamül ve ıslah gayretiyle tu
tıthılirİ:I Şı..ınu da hatırdan çıkarmama -
hyız ki hi;ı; dıt pa;ı;arlardan asla vareste 
'<alamayız. Dövi;ı; ihtiyacımız bakımın -
dan bilhassa bugünkü iktıaadi şartlar i
çıncfe qış pa;ı;arların ehemiyeti bir kat 
daha artmıştır. Rakiplerimizin çoğu dış 
pazarlarda bize nauran daha İyi şartlar 
içinde oldukları şüphesi;ı;dir. Onlann le
hine olan bu şartların başlıcalarını bu
rada tekrarlamağı faydalı buluyorum: 

l - Birçok rakiplerimizin mahı·eç 

piyasalarda valuta bakımından rekabet 
kudretleri artmıştır. 

2 - Rakiplerimizde hayat ucu~luğu 
dolayısiyle maliyet fiatlarında düşüklük 
vardır. 

3 - KakipJerimı.t:İo bırçoklan coğra

fi vaziyetleri dolayısiyle iatihJak pazar
larına bi;ı;e nazaran daha yakın olduk
larından sattıkları malları oralara daha 
ucu.t:ca nakledebilmektedirler . 

4 - Rakiplerinuzin çogu kendi mal
lıuını kendi vapurlariyle taııdıkları için 
nakliye masrafları aıene kendi memleket
lerinde kalmakta ve bu gelirler sö;ı;e gö
rünmeyen ihracat olarak unların milli ce· 
lir baneaine 1111cl olarak ıirmektedir. 

5 - Rakip mMlların daha iyi stan
darclize ve tipi;ı;e edilmit olmaııclır. 

6 - ihraç ettikleri maddelerin pa -
:.carlarm arzulanna ıöre ambalaj eclilmit 
bulunmaları ve paurların _taamüH•i
ne tamamen uymaları. 

7 - Rakip memleketlerde mümasil 
ihracat maddelerinin istihaal, ticaret ve 
ihraciyle meşgul olanların munferit •M~ 
rette çalışmayıp teşkilatlanmış bulun • 
maları. 

Hatip, ulusal menfaatleri koru
manın her yurddaşın borcu olduiu
na İşaret etmif, Türkofisin bu alanda 
yaptığı çalıtmaları ve dıt tecim poli· 
tikamı;ı;ın esa&larını anlatmıf, bu yıl 
ticaret bilançomuzun bir misli fazla 
ile kapanacağını aöyliyerek sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

"- Fabrikalarımızın ve büyük çiftçi 
kitlelerimizin emeklerile yetiştirilen 
milli ürünlerimi;ı;a yurd içinde daha 

fazla harcamayı itiyat edinerek turk 
pazarlannın her teYden evel türk mal. 
ları için olduğunu biribirimize yay-

mak hususunda her türlü propagan
dalara germi vermeliyiz. Memleketi

mizde ürünlerimiz için muayyen gün 
ve haftalar teabit ederek üzüm günü. 
incir günü, fındık günü, pamuklu 
mensucat haftaaı gibi programlı çalıt
malardan uluaal mahsullerin dahilde 

./ 
sürüm ve yayımını artırmalıyız. Tür-
kün yüksek enerji ve kabiliyeti ve 
belii bir hedefe doğru yürümekte 
gösterdiği sarsılmaz azim ve iradesi 
bizleri bu alanda da muvaffakiyetli 
sonuçlara eriştireceğine kuşkumu'Z 

yoktur. Sözlerimi bitirm--den evel biz· 
lere bu şerefli günleri yaşatan Ulu 
Önderimizle büyük şeflerimize derin 
saygılarımı sunar, sizleri bu hasbiha
limle yorduiumdan dolayı özür dili
liyerek tesekktir ederim .•• 

B. 1

e•·ilı :~~ını 
gcinıii lilii 

( BaJı 1. inci sa3•laJa) 

ler ıönderilmiş "• törende ,ehrinu'l'df'lri 
mebuslar. parti ve vila-yf't ileri selen• 
leri, profesörler, doı&llar; ve luılabaltlır 
bir gençlik bulunmuştur. 

Necib Asım kimdi? 
Bal Hasan oilu Necib .4srrn J8(Jl 

Je Kilisır doğmuftur. Ailesi bir sipa
hi beyliğine mensuptur. Jllr ve orl• 
tahırilini ŞamJa l'apmış ı•• brıinci as
lteri idadisine girmiştir. ŞamJC1n son
t •a lstanb11lJ"lıi Kuleli ••• HarbiyeJ11 
tahsilini tamamlamrşlır. Harbi)'' mrlr 
lrbinin ı;on sırnrll"rrncla Mithal Elrn
dinin T rrcümanı H akihal ga zet11sin11 

fenni molıalrl,.r vazaı·alı matbuat ha
yalrna girmiştir. NPrib A.~ım ''tür1t•• 
ltelim11~ini ilk dr.ln r.•ki yar.ımrzda 

(ve) ile vnzrnış r•e ''ı•aulr türk" aJrnı 
Ja almıştır. 

Necilt Asmı 11191 sr.nf'lerinJe Ah
nted Miıhat Fftımtli il, sılıı te"'aslara 
başlamıftcr. Bu arat/o şimdi Kaatam .. 
nu meb•uu olnn V elrJ Çelebi il• de 
çalışrruştır. Necib Aıunı l'tfitltrıt E'efl• 
Ji ilr VeleJ Çelebinin lıenJisini tiir•· 
ÇÜ ettiğine "anidir. 1893 $~•inJe çı
ltan llulam •a.aeİeai tahrir heyetinde 
Necib Aaım tlo JahiJJir Burada ltir
çolt ilmi. f,.IHli ya:nlarlo bilhıu•• 

şark ilimleı·i"'11 trİJ nıalraleler yazmıf· 

tır. 

1890 senelerinde arlık Necib Asım 
Avrupaca tanrnmrf bir muhal'rir ol
muflur. 

Peıtedeki bir "''crnuaJa ya~• yaıı
Jıiı gibi P4ristelıi Jurnal A.ııyantilıte 
dr. birçok maltaleleri çılımıtfır. Ba 
makaleler türll fİİrindelıi uezne aittir ... 

1895 Je fransızların A•ya cemiye- · 
ti adını taşıyan cemiyete bir türlt cifi.: 
mi olaralr •eçilmi,tir. N•cib Aaımuı 
aalterlilı hayatı melıt•pl•rJe talim ue 
tedrı• yoluyla ••~mİf u. miralay rüt· 
beaine lradar çdrnuffll'. Alef"Ufiyetüe 
ilanından 410nra l•tanbul dariillünP. 
nunun türlı Jili tarihi müJerridiiine 
tayin ofunmuıtur. 1921 de Türlıiye 

Büyük Millet Mecliaine aeçilmiffir. 
Halen ele Eraurum mebuau •ulun
maltta idi. Necib Asımın lenn~, culr.,._ 
lije, tarihe ve dil iılerine aid yirmi
yi Qfan matbu eaeri uardır. Bunlan11 
türlıçülük nolıtai naııarcndan en kıy. 
met/ileri fURlarJır: 

"Ural ve Altay dilleri". '~En ••lıf 
türlı yaııısı••, "Orltun ôl..id•leri" "Tiirlı 
tarihi,, 

Necib Aaun muilıımuıin .,.,., telı
niline aolr11lmcuı üarinde Je e...ı. 
nepiyatta •ulunmUffar. 

Yeniden gelen 
göçmenler 

fzmit, 14 (A.A.) - Nazım va
puru ile 1750, Cumuriyet vapuna 
ile de 1768 göçmen Derinceye in
miıler ve ıehrimizde kendilerine 
hazırlanan yerlere yerleştirilmit
lerdir. Kendilerine Kızılay tara .. 
fından aıcak yemekler verilmeğe 
batlanmıştır. Göçmenler beraber
Jerinde 748 koyun, 336 sığır, 1340 
at, 25 tay ve 426 araba getirmiıler
dir. Yakında köyle'tde kendileri
ne hazırlanan yerlere dağıtılacak
lardır. 

VERGiLER 
Ekonomik ve Finansal kanunlaı 

serisinden 1 inci kitab 
YAZAN: 

Hakkı Yeniay 
(Sümer Bank Şeflerinden) 

Bütün vergi kanunlan 
1.10.935 tarihinde mer'i olduk

ları şekiJde, tadil ve ekleri, tefsir 
ve kararları, nizamname ve izahna
melcri ile bir arada. 

Husuai ve pratik bir tasnif 
522 büyük sayfa, iyi kağıt 
Resmi nesriyat kadar ucuz. 

Fiyatı: 160 kuruş 
Maliye memuru, a'l'Ukat, mü

keleflere, hukuk ve ticaret hoca
ve talebesine büyük kolaylık. 

Satıt Y4!rlerİ: 
AKBA. Haşet Kitaphaneleri. 
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''~lRSAT" 
U•·uz ve temiz möble 

Dayanddı ve zarıf b.ır oda takımı. kanape, koltuk ve san
dalye ler satılıktır. 

htiyenlerin Çocuk Sarayı bitışiğinde HİMA YEİ ETFAL 
APARTIMANI kapucusu Ba İzzete mı.iracaatları. 1-5598 

,Jandarma geııel komutanlığı Aıı
kara satııı alnıa komisyonuııdaıı: 

ruıtur. 
l - Bır metresıne (42) kuruş fiat biçilen (51939) metre evsafı. 

iMi uygun yatak Ialıflık bez kapalı zarf usulü ile eksHtmeye ko· 
•u \muştur~ 

ı - Eksiltme 16-12.935 pazartesi günü saat (15) te genel ko· 
..utanlık kurağıncla yapılacaktır. İlk teminatr (1636) lira (8) ku· 

S - hterk111ere şartnamesi komisyondan parasız verilir. Eksilt. 
meye girmek iatiyenlerin kanun ve şartnamede yazılı belgeler iç.in
•• bulunacak teklif mektuplarını eksiltme vaktından bir saat eve! 
komiıyona vermiş olmaları. (3486) 1-5381 

Nafıa . Vekaletinden 
Aydın 11ı.-miryelunun 81 ve 84 üncü kilometrelerindeki Aziziye 

tttnellerinin devlet tipi gabarisine göre tevsii ve Aziziye istasyo
nunun bu tt..vsiata göl'e ıslah ve inşası ve Aydın hattının Kuyucuk 
fıtaayonunun Eğirdir ciheti makası başında kain sel yatağı tüneli. 
r.ıin genişletilmesi ve Aydın istasyonunda demiryol üzerine yapı
lacak 12 metre açıldığında bir betonarme köprü inşası. aşağıdaki 
tactlarla ve kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur : 

1 - Bu ışin tahmtn olunan bedeli 4790S9,90 liradır. 
2 - M..ıvak:kat teminatı 22913,60 liradır. 
3 - EksHtme 23.l2.Pl5 tarihinde puartesi günü aaat on beşte 

Bakanlık binasında d•iryollar in,aat dairesinde demicyollar inia. 
at artırma, eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltme~ tirecek olanlar 2490 numaralı artırma, ek. 
ıiltme ve lhale kmuauna tevfikan huırlıyacakları teklif mektup· 
(acını ve eksiltme pctnameainde yazılı olan diğer evrak ve vesaiki 

• ~klİiltme saatinden, bk saat evveline kadar numaralı makbuz mu. 
kabilinde nıezkQr daireye vermiş olmalıdırlar. 

5 - Bu ite ginnd: istiyenler, münakasa gününden en az bir 
hafta evvei. istida ile vcCllete müracaat ederek alacakları fenni 
e.hllyet vesikasını telrtif mektuplarına koymaları lllımdır. 

. G - latckliler, bu işler için hazırlanan eksiltme şartnamesi , mu
kAYele projesi, nafıa itleri umumi prtnameai, fenni p.rtname, va
l:'lidl kıyasi fiat cetftll, profil ve tip resimlerinden mürekkep bir 
takım evrakı 23,9' lira mukabilinde demiryo11ar inşaat dairesinden 
tedarik P.detitirler: (l546) 1-5497 

imar mütlüı·lüğünden: 
ı.;:imden istimlak Muhammen bedci 

edildiği Ml&lalle:ıi Sokağı Ada No: Panel No. Lira 
Mustafa Hatuniye Yeni şar 184 28 75 
Zc-ynep ,, .. 1~ 29 50 
Yukarda kaydı çı)ılarılan hanelerin enkazı 21. 1 inci kanun 935 

cumartesi gilnü saat on beşde bilmüzayede satılacağrndan taliple· 
"rin İmar MüdUrlütilndekl komisyona müracaatları. (3601) 1-5537 

Artivin hudut tabur·u sabnalıiıa 
komisyonundan: 

Artvin Hudut TlllMırlyle bölüklerin yüz yirmi be~ bin !Qilo un'un 
teahhüdUnü ifa e411memeainden mukavelesi feshedlten müteahhit 
aam ve hesabına mültacel ihtiyaç için ottu bin kilo un mübayaa 

. edilmi!J mütebaki 4Me&n beş bin kilo u~ da yeniden münakasaya 
konulmuıttur. Bu mHııdar dört taksitte ödenecek ve mefsuh muka· 
veledekl evsaf ve weraiti haiz bulunacaktır. 

Açık Eksiltme ausetiyle alınacak bu unun ihalesi 20/ 1. Kanun/ 
.35 cuma günü saat 9 ela Artvin Sa. Al. Ko. sini huzurlyle yapılaca
ğından taliplerin meııkflr gün ve saatte bin üç ytls elll lira teminat. 
tariyle müracaata. (3494) 1-5407 

Yozgat Ubay.lığınd an: 
Yozgat memlckoet huatnesi için fazla mikdarda karyola, yatak, 

battaniye, ve mefnapt levazımı satın alınacaktır. 2/ Klnunusani/ 
936 saat 14 de daimi encümen huzuciyle ihale edileceğinden taliple· 
rin ; ·hat almak ve ı.eraiti öğrenmek Uzcre Yozgat, Anıkara, htan
bul s- : lık direktödUiiine müracaatları ilan olunur. (3S48l 1-5470 

Turgutlu Urayı ha~kanlığından: 
Şartnamesinde cinai, nevi, ve büttln evsafı ve (8000) Ura mu.. 

~en bedelli ve bfOelinin ıureti tediyesi prtları yazılı arazoz 
kapalı zarf usuli ile tçık eksiltmeye konulmuttur. 

Şartnameler Aakal'~ - İstanbul • İzmir ve Turgutlu Urayların
dadır. İhale günü 30.12.935 paı:artıesi saat (16) dır. O gün ve &aat
te kadar teklif mektupları ile ve % 7,50 den (600) liralık teminat 
akçesi veya banka teminat mektupları ile Turgutlu Belediye encü-
menine müracaatları itan olunur. (3608 1-5552 

Askeri Fabrikalar 
Umum müdürlüğünden: 

Kırıkkale fabdkakrı için tornact alınacaktır. Bunlardan lstan. 
buld:ı bulunanlarlli Zeytinburunu fabrikasında, lzmirdekilerin 
Halkapınar tamirbaaeaindc, Ankara ve civardakilerin de merkez 
fabrikalarında imtih.ıları yapılacaıktır. Kendilerine güvenenler 
harcirahları kendilerine ait olmak üzere hemen Kırrkkaleye gide. 
bilirler. 

İsteklilerin iatidaları ile doğruca yukarda adları yuılı Fahri.' 
katara müracaatları. (3570) ..... 1-5544 

Ankara Cezaevi Müdürlüğünden: 
Ankar~ ~eza erinin -7. ay -10- günlük ekmek ihtiyacı için 21· 

11.935 tarıhınde açılan kapalı zarf usuliyle münakasaya bir istekli 
zuhur etmediğinden aynı şerait altında 21.11.935 den 31.5-936 ta· 
rihine kadar -6- ay .10. gıinli.ik ekmek ihtiyacının bir ay zarfında 
pazarlık}a alınmasına karar verilmiştir. İsteklilerin 1429 lira 56 ku
r1;1ş .temınatı ~uv~kate akçesi veya o mikdar banka mektuplarile 
bı~l~~-te her .~un og~eden sonra Ankara cumhuriyet müddei umu. 
mılıgınde muteşekltU komisyona müracaat etmeleri. 

.~i~inci ekmek §ıkaran fırıncıların da bu pazarlığa iştirak etme· 
lerı ıcın Ankara ~lediyeainden müaaade alıamıştrr. Yalnız hapis· 
lume ./ e münhasır olıraak üzere birinci elıtmek ~ıkacan fırınlar ayrıca 

üLU S 

................................ lmll!l .................. __________ --.;·ı 

TUTTUGUMUZ YOL 
APAYDIN 

Tasarruf ve yerli malları haftumtn daha .ıtınc• dönümünde 

İngiliz kanıuk eczanesi labo. 
ratuvarlarmda hazırlanan Juvan. 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk Uze
rinde tertib edilmiştir. 

UÇURUMLARI GEÇTiK. 
Gayet tabii ve sabit olarak te

min edilen renk yıkanmak ve ter
lemek hat ta denize girmek sure. 
tiyle de çrkmaz. En ciddi ve em· 
niyetli :markadır. Eczaneletde ve 
ıtriyat mağazalarından arayınız. 

DUZLVKTE KOŞUYORUZ. 

Kiralık 
Ev ve Dükkan 

Yenişehirde çarşı yanında İn· 
kılip soka~ı köş~inde 9 numa. 
ralı ev ve dilkkin kiralıktır. Tut. 
mak istiyenler hergün ve her sa
at içindekilere müracaat edebi
lirler. Telefon numarası (2337) 

1-5606 

Türk Tic~reı Bankası 
1 

Bayan 
Aile nezdinde veya hususi 

fransızç.a ve piyano dersi ver
me;ktedir. Adres: S. L. Posta 
kutusu No 242 - Ankara 1-5512 

Bu yarışmada her yurda d<l:şa elinden gelen kolay

lıkları göstermeğ~ hazırdır. 

------·--------------------
Kiralık Oda · 

Ayle yanında, moble, temiz, 
konforlu. Sağlık bakanlığı arka. 
sında Tuna Cad. Yiğitkoş.un S. 
15. 1-5599 

Bayanlara Müjde: 
S"<clarm çatlamak ve dökülmek tehlikesine kıarşı Avrupa

dan son sistem buharlı daimi Undelcsiyon makinesinl getlrt-
tım. Bu makina ile kıvrılan saçların en müşkUl peıtent bayan. 
ları memnun eder. 

1-5459 
Bankalar cadd(:$İ 42 N . 

berber Yusuf T: 3953 

Ankara Valiliğindeıı: 
Senea; 
934 

Ticaret yeri 

Beypazarı 
Vergisi 

Lira K. 

ismi 
Çayırlı zade Kemal vt 
~er~ki Hasan Remzi 

Vergi matrahı 
Lira K. 
10129 16 

151 94 Kaıanf 
4 00 Ruhsat tukorHİ llarc( 

30 39 Buhran vecgisi 
303 88 z kat kazanç cezau 
12 00 Ruhsat tezkeresi ce~~ 

592 21 Yekfın 

San.atı 
Müteahhit 

Yukarıda adı yazılı Beypazarı mü.kelleflerinden: Kemal ve ıe· 
ri•kıi Hasan Remzinin halen bulunduğu yer öğrenilemediğinden 1· 
lin tarihinden itibaren 30 giln .zarfında itiraz hakkı olmak p.rtlle 
ihbarnamesi tebliğ l'Qakamına kaim olmak üzere ilin olunur. (3649) 

1-5615 

Türk Mühendisleri Birliğinden: 
. Birliğimiz onuncu senelik kongresi 17 birinci kin.un 1935 salı 

günü saat 16.30 da onursal Başbakanımız General ismet İnönU ta. 
rafından açılacaktır. Birliğe kayıtlı arkadaşların aynı gUn ve sa.. 
atte Birlik binasına teşriflerini dileriz. (3654) 1-5617 

Ankara Defterdar lığından: 
Vergi borcundan dolayı haciz olunan 70 bin kilo kuru odunun 

18 biclncikinun 935 çarşamba gUnU saat 15 de Yeğen bey tubesln
de aleni miizaycde ile satılacağından taliplerin mezkur şubeye mU· 
racaatları. (3645) 1--5603 

- . 

• 

Birinci mıntaka Etıbba Oda ·ı Baş
kanlığından: 

~çen sene olduğu gibi her onbet gUnde bir Ankara nilmune 
hastanesinde yapılan tıbbi müsamerelere bu aene de başlanmıştır. 
İlk: mlbamen 19. lanunuevvel 1935 perfCIOOe gtlntl saat 18,30 da 
yapılacaktır. Meste&daşların gelmeleri rica olunur. (3655) 1-5625 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekiletinden: . 

Orta okul ve lise 
·mezunu musabakası 

1 - Ankarada açık 20 Ura ayltldı dört yer için m(l,sabakayla tt· 
yar abnacftt:ır. Y.atancı dil ,bilenlere bir derece )'Ubelin aylığı 
vorlllr. 

2 - MUaabakı 19.IZ.H3.S .-ııu uat ıo ela AAMcacla yapılacak-
tır. 

3 - Müsabakaya girebilmek için liseden veya orta okuldan me· 
sun olmalı: ve ~murin kanununun 4 üncü maddesinde yuıh prt. 
tarı haiz bulunmak geroktir. 

4 - isteklilerin 18.12.1935 .aat 17 ye kadar vekilet zat işleri 
mildUrlUğUne baş vurmaları. 

5 - Kazananlardari f ranarzca, almanca, ingllizce dillerinden bi
rini .-eya blt1kaçmı bilenler tercih olunur, (3651) 

1-5616 

G. B. markaya dikkat 
JUVEL gaz: ocakları ve BARTHEL Kaynak li.m.. 

baları taklitleri sUrUlilyor. Hakrkıileri isteyiniz. Bu
lunmadığı takdirde Türkiye umum aatış depoauna 
Dejö Giyarmati. İltanbul Kurukahveci han 21 müra-
caat ediniz. 1-5444 

- -, 
l mtı~ :\r ve Başmu· 1 

Jı arriri f'al ıh R ıfkı ATAY. 

Umumi neşr i ) at1 idare ' den. l 
Yaz ı işleri mudurü Na$uni j 

~ =j- SiNEMALAR 
f tENI 

BU GECE 

j. BAYDAR. , 

Çankrrr ciddesl civuında \ 
Ulus matbusrnda ba srlmr'i~ır. 

BUGÜN BU GECE 
Martha Eggerth'in Jean Kiepura 
ile temsil ettiği en son ve en büyük 

taheaeri 

SEVGİNİN SESİ 

Cenubi Afrika vahtilerinin ihtirasıan 
a&kları ve aevdalan 

BOZAMBO 


