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ı·~Zehlt ve fitı·cııizi Hava - , 

L . Kurumuna w•riııiz ! 

Ucı·) enle 5 kuru~ 

,-, ARTI~MA.HAFTASININ DÖRDÜNCÜ GÜNÜ Atlısporun Aııkara Turu 
MÜli Ha;kimiyet alanında bir m_iti~~ Y3:~ıldı -~· 

Salahaddin Çam radyoda hır soylev verdı 

, -·-
Dün kazananlara lıediyeler verildi 

Rtc~bet(;.e 

CÜl\IÜj 
f~ R.ATAY 

a ·~ m masanın 
Bu satırlan yazl_ıgı Sakın 

S ilyon ıra var. 
üstünde 3 .. m··sü bulduğumu zan
bir altın gomu h · arkadaşı· . · . Mu arrır 
ııetmeymız · • . 'pez parrasın· • d' ~· eKlZ T 
mın getır ı~ı 5 yerli ınallar 
dan bahsedıyoru~;den ilk relen 
pazarında Kays~rı d görmüşsü· 
bu dokumaları sız e 

nüzdür. ' : f' tına satan 
~ saman ıa 

Pa~u~.u?.u .. n kesesinden, bu 
türk koylus~n? ılda 35 milyon 
basit bezler ıçu~d.Y , Meselenin ne 
lira çıkmakt: iı ıdil.İtıiş olduğunu 
kadar kolay . a e. bir fabrika 
biliyorsunuz. _ ~:~on satın aldık; 
kurduk; tezg::.1' birkaç usta yetiş· 
Sovyet Rusya . a b ziınizi doku
tirdik ve senesınte e riyetin 1934 
mağa başladık. ;;~olay başar-
35 yılında bu ka 4 ıhnda imkan
dığl bu dava, l~l 'kyl linizin her-

d G.. rük ıstı a 
sız ı. um . k .. çük bir ge-
bangi bir yerınde . u f · tlarının 

O pıng ıa 
dik açınız. am ··r·. eserin nasıl 
hücumu altında bu ~n görürsü
temelinden sarsıldıgını 

nüz. . . den yük-
• Kalitece Japon ~ez~aha enli ve 

sek,. ondan o.n ~~~t:ylüsüne v-atan 
ilk - maddesı, tur. ·ı ··deıunİ! olan 

~ · k ymetı 1 e o 
dat emegı 1 ku farkla sa· 

· · · alnız 6 rut bezımızı, Y •• kün olutunun 
tıyoruz. Bunun muı_n · · yabancı 

b b. de endüstrımızı h b-
se e ı , k ··mürge esa 
kapitalin karıtı •O. olnıaklığı· 
1 r m etınemlf . . 1 

arına tes ı, ·ır . tiklal ekonp· 
mızdır. Eğer ~1 1 .'1~ ..... ıiY 've milli mi baatımındaı:ı, lmı 'amıt olsaydı, 
kapitalle tamam f nb1 "kalar kUnıl· 
memlekette ge~~ a f~at pamUk
duğunu ıörü~duk: . gündeÜii ile 
çülar .ve itçile~ zf:ir kalınakta, 
çalıtmakta, koy d am edip gi· 
hazne. bOJ&lmakta . e': d her f&Y 
d. d' M'Ui eiıdüıtrunız e . b. 
er ı. •. kt dir. hıç ır 

değeri ile .~,ı~nm~ de ... ·ıcİir. IJÇil~ 
fCY sömürulmekt~... :~ıarı verme· 
rimize en mede~ıg ş dde fiatla
~ 1 uz. ılk - ma • . ge ça lflYOr , ••türJnel&OI 
rının tarlaya . ref.ahb lo larınıızın 
esas tutuyoruz; fa -~~ a. lokanta 

d . . U"ta eYıerı, 
yanın a ışç•. ve · . ekteb •e her · 
ve kooperatlfl~r, ın . b;rlikte liu
türlü spor 'meydanları 1 

rulmaktadrr. k dı yal-
Milli endüstrinin ına sal k' ette 

d ~ meme 
nız, kullan ıgımızCı ·yetin ıne· 
yapmak değildir. enıı~-ek tar

. · "kse '"• ' deniğ seviyesını yu ar bütün . 
)adan laboratuvara kad .' tandar· 

· · hayat ıs say adamları ıçın . tekniği 
·ı l k akına ve dını ı er etme ' m . ı·nde kul-

. · f h hızme 1 
cemıyetın re a 1 r alı ede-
lanmaktır. Bur~d~ Y~:.:etini alı
hiyatı, adeta mıstık . ·m zafer 

G ~ .. .. "n hır mı 
yor: ögsumuzu h. ssediyo-
gururu ile kabardığını 1 

ruz. l · · ta .. l eser erını, . 
Sanatınızın guze • . nıer 

.h. . . .. 1 hadiselerını, 
rı mızın guze · der-
danlardaki anıtlarını:ıı sey~eh' · 

. k hangı ıssı 
ken veya gösterır en il 

· d'g"'iniz ku an
cluyuyor.sanız, gıy 1• • • ' "rür ve 
dııYrnız esyanın yerlısını go __ ı. _ 

o • h. . duyau.ası 
göıterirken aynı ıs1•

1 d anı et-
ntz. Aneak bu suret e ev her . 

1 • iki ı savaıının 
rnekte o an 11t • • • t d caksı· 
sene yeni bir zaferını ~ a harb 
nız. kayıtstzhk ve kaçaga, ru _ 
h J ~ damgasını vu 

ozguncu ugu . k'na ve 
nuz: Te,·hiye ve şuur,. ma 1 d 

f f ı. etıne yar ım tekniğin muv<'l a .. ry 
edecektir. · 

Llcinkü mitirıgteıı iki enstantene 

Artırma ve yerli mallar haftası mü. 
nHebetiyle dün öğleden sonra ankarah
lar Hakimiyeti Milliye meydanında bü
yük bir toplantı yaptılar. Ellerinde milli 
ekonomi ve adırmaya dair dövizleı·. ya. 
zıh levhalar ta,ıyan eı·kek ve kız talehe· 

ler ve halk •aat 14 de Samanpazarr:tda 
toplandılar. Önlerinde mızıka olduğu 
halde heyecanlı tezahürlerle İiİ'lkımiyeti 
Milliye meydanına geldiler. Hakimiyet; 
milliye meydamnc!a Atatürkün anıbm 

(Sonu 4. üncü sayfada) 
~~~-...•44M•M• .... ı•-•--~~-

Dünkü Spor Hareketleri 
Mıntaka kongresi - GenÇler Birliği, Ankara Gücü; 
Muhafız Gücü, Demir Spor; İstanbul lik maçları. 

Jln,arcr mıntaltcuı lrongreıi toplantı ltalinJ~ (Köı~cle Lt1f1r_an B. Halici Bayralt.) 

idman ittifakı . Ankara· .. mıntakası ' 1 tiii~ .-,.d .... ranin 'a'rzı atkiıt..-ıa ka· . 
· · d" o"ileden evel beledi.ye bul edildi. Mmtaka merkez kurulu kongreaı un 

ı 

Baıbakan Atlıspor kulübünde. 

Ankaı·a Atlıspoı kuliibunün kendi a. 
zalarr araı1nda "Ankctı·.ı turu .. adlı biı· 
müaabaka tertib ettiğini bir hafttı önce 
yazmış-tık. Dür., bu müsabı\ka başta Is· 
~et İnönü olduğu halde birçok ıeyirci
leı· önünde yapıldı. Müsabakaya 20 ka-

' 'Ulus,, un 

dın ve 20 erk~k bini.:i. iştirak etmıştl. 
Mea~fe 25 kilometreden fazla idi. Müu
balr.s yolu, yarı,manm ehemiyetini göı
teı·ecek kadar çe~in ol•rak ıeçilmişıi. 

Müslibaka, manej, saha biniti ve kondiı. 
(Sona 6, ınc:ı saylaJa) 

dil yazıları 

G·UNES-DIL --
Teorisi üzerine ilk Tenkit 

il 

Günes -Dil Kaııununa Göre ., 

ilk. Türk Ekleri 
Yazan: lımail hcimi tlanİfmenff 

Türk Günef - l)il teorİ•İnin kökler kısmı hakkındaki Jütüncelerinl 
23 ve 24 Sontqrin 1935 ıayclarımızıla baıtığımız Bay lımcril ff• 
mi Daniımeıl, bu yük•ek Türk bulutunun ekler lnm11 üurinJelcl 
görüıl.erini de ya.zıp Dil kÜrumu na gönılermiftir. Birçok Aurupa e.. 

•erlerine dayanarak 1 ürk Dil teorisinin tloiruluiuna lıanıtlM .,._ 
ren bu lıumı da bu~ünden b~laya_ralr ôlıuyucularımı:ıa .Unuyor•.s. 

l. bildiiimiz eklerin de ilk ekler ol· 

Güm~~. Oil Karrnnıf 

ve 
TÜRK EKLERİ 

madığını anladık ve elimi•aeki 
yıpranınıt kökler ve eklerle 'fGi
neı • Dil'' aydmhiının meydana 
çıkardığı ana tekiller aruında 

1 °Giineı • Dil'' kanunu bize bir 
i çok dilcilerin pek çok uğraştıkla

• ne büyük farklar olduğunu bütün 
'!/Uzuhiyle gönnüt olduk. 

Bundan evvelki yazımızda ba 
iki ,dil uDIUnlDd&n yalnız birinci
sini, yani kökleri tetkik etmiftik: 
huaıün de o ilk tetkikimizi eklere 

rı halde bir türlü elde edemedik· 
f leri büyük neticeyi bir hamlede 

' teımil etinek istiyoruz. 

vermiı oldu: bizi birdenbire lisa
nın m~nıeine ~ıkardı. , B~ men.te

. de hiç bilmediğimiz bir manzara 
karıııında kaldık: bizim bildiği
miz köklerin ana kökler ve bizim 1. · ••lonunda toplandı Kongre (Sonu 6. ıncı ıaylada) 

nıecısı - · -===========:=======:::::::::::::::::=======:=============::;;;===============' reisliğine idman ittifakı ikinci reicıi · · · k 

"Etimoloji, Morfoloji ve F,,,... 
tik bakımından T ürlr Dili'' ismi 
altında ''Güne§ • Dil'' kanununu 
izah eden orijinal eserle (Uluı) un 
"Dil yazrları''·serisindeki tatbikat
tan bilhassa şu dört netice çık
maktadır: 

B. Hlllid Bayrak ve sekreterJiklere de Başkırdistan c um ur Baş anı 
Çankayadan B. lskender, Güvençspor· 
dan B. Server seçildiler. Atatürke. la- Tahirof y.eldaş dün matbaaınıza gelerek 
met lnönürie ve Fevzi. Çakmağa genç· 

'"'"A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' ~ 

Bugün ~ 
İç sayfalarımızda 

okuyunuz! 

2. irıd sa.vfrıd11: 
Dış Haberleı· 

:.J. ;; ucii 11ay J ada: 
İstanbul Mektubu - iç Ha-
berler 

4. iirıdi sltyfcıdlf: 
1
. M 

1 Artırma ve Yer ı a ı 
Hafta.tı Dolayiıile Y •pılan . 
Toplantılar . 

5. irıci t•a)-/ada: . . 
Bina Vergisindekı T enzı· 
latd<!-n Nasıl faydalam~.a- ~ 

~ 
~~1 ~ Sömikok Ve Endus· 
turım•z. ;o 

• ·~AIV'V'~ 
~ 

arkadaşlarımızla görüştü 

Başkırdistan cumur başkam Ta
hirof yoldaş dün matbaamıza gele
rek arkadaşlarrmızla görüşmüştür. 
T ahirof Y oldas, yalnız Başk.ll'dista • 

nın büyük bir hÜkümet adamı değil, 
aynı zamanda büyük bir edib ve 
muharrirdir. Başkırdca 73 eser yaz-

(Sonu 3. üncü •aylada) 

A) Türk dilinin bütün kökle
ri gibi bütün .ekleri de "Güne," 
mefhumunu ifade eden (Ağ = V. 
+ K.) ana kökünü temsil eder; 

B) llk Türk ekleri başlı başl
na birer mefhum ifade eden bir 
takım dil unsurlarıdır. Bunların 
bazıları ana köklerdir: çünkü ana 
kökler hem kelime, hem ek rolünü 
oynamıtbr. Onurı için her kök, ay
nı zamanda ektir; fakat her ek 
aynı zamanda kök değildir; 

C) Türk dilinin orijininde 
konsonla bathyan yahut vokalle 
biten ek yoktur: bugün konsonla 
b&tlıyan eklerin bqlarındaki vo. 
kaller diitmü, ve vokalle biten ek .. 
lerin de sonlanndaki konson eri. 
mittir. Bunlardan batb., bir ta. 
kım kompozelerin tereddiıinden 
haul olmuf muahhar ekler de var. 
dtr; 

0) "Ağ .--.; Güne§'' kökünden 
- Sayfayı çcvfrinU: -



SAYIFA 2 
z 

SON DAKiKA -
Habeş imparatoru 

, 

İngiliz - fransız sıılh tekliflerini. 
gözden geçirdi 

Adiaababa, ı 5 •. A.) - lmpara· 
lor Deui'ede, tayyare ile oraya ha

reket eden ecnebi müıavirleri ile bir
likte İngiliz • franaız tekliflerİDİ göz
~ geçirmekle metl'll olmuıtur. Bu 
tetkik neticeleri hakkında timdiye ka-
41ar hiç bir haber ıelmemiıtir. Bunun

la beraber hükümet merkezinde bu 
tekliOer acı surette tenkid edilmekte· ..... 

Habet mahfilleri diyor ki: 

"Bu tekliflerde Habetiataa ıanki 

laarbı kaybetmiı gibi telakki olun
makta ve öyle muamele görmekte· 
dir . ., 

işgal etlilerı toprukl(ırt"1 
iıalyan poli"i 

Aamara, ıs (A.A.) - Karabinie· 
rilerden mürekkep muntazam polis 
tetkilab iıgal edilen arazide faaliyete 
batlamıtbr. 

Faşizim aleyhinde bir gösteri 
Nevyork, 15 (A.A.) - 2000 

,.atiat aleyhtarı, "kahrolsun fqi
sra'' diye bağırarak enternaıyo

aal aöyleyerek ltalyan kızıl haçı
nın Madıson squara da yapmıt 
elduiu bir metinği kesmek teıeb
•üsünde bulunmuıtur. Bu metinge 

,ikan "Uzaklık'', "Yakınlık'', 
~'Yükıeklilı", "Hareket'' vesaire 
ribi mefhumların her biri, (V. + 
K.) formülünün sonundaki kon-
10nun tebadülleriyle ifade edil
mİf, yani her konson ayrı bir mef
laum ifade etmiı ve bu ıuretle ıes· 
le mana birleıip "manalı ıea" un
ıuru teıekkül etmiıtir. 

Bizim bu dört eau üzerinde 
yaptığımız tetkiklerden çıkan ne
ticeler tunlar dır: 

.. Giineş - Dil'' Kanunu 
ve 

ZIYA TEORi 1 
Türk ve Hind - Avrupa dilleri

nin ilk ana kökü, 0sıcaklık", "par
laklık'' ve "yükseklik" mefhumla
rını aynı zamanda ifade etmiı bir 
"'Ay'' ıekli.nden ibaret olduğunu 
ve bu şekJin de "Günq'' ten ba,ka 
bir mana ifade edemiyeceğini, 
bundan evvelki yazımızda, gerek 
T urk dilinin gösterdiği deliller ve 
ıerekae (Paul RegnauJ) gibi liaa 
niyat mütehassıslarının sarih ifa· 
deleriyle beraber, tesbit etmiıtik. 
Yukarda gördüğümüz gibi, ekler 
de hep bu ana kökten gelmek iti
l>ariyle, aııl mevzuumuza girme
den evvel, bir kere bu noktayı büs
l>ütün tavzih etmit olmak üzere, 
aynı esası diğer bir müellifin ifa
deleriyle de teyit etmeyi zaruri 
görüyorum: 

Geçen asrın lisaniyat sahasında 
mühim eserler bıraknut müellifle
rinden (C. Schoebel), "Analoiiea 
constitutivea de la langue alleman
de avec le grec et le latin exp · 
queeı par le aamakrit'' iamindeki 
eserinin ''Methal'' kısmının 17 in
ci aahifesinde umumiyetle dillerin 
teıekkulü hakkındaki fikrini anla
tırken "İlk inaanlann ilk aea kök
lerini tabiata tatbik etmit olduk
larından'' bahsetmekte ve ondan 
aonra da 18 inci sahifede tabiatta
ki objeler araımda mevcut te$el· 
ıiıl intizamının ilk göze çarpan 
ıey olduğunu söyleyip insan dili
nin ilk ifade ettiği mefhumları 
daima birbiriyle alakadar olan 
"Zıya'• ve "Hareket'' prensipleri
ne çıkarmaktadır. ( s.hoebel) e
göre tabiatta ''Zıya" müteharrik 
olduğundan, ''Aydmbk'' mefhu
munda .. Hareket'' de mündemiç
tir. Onun için bu keskin nazarlı 
müellif ilk inaanlann her ıeyden 
evvel ifade ettikleri mefhumları: 
"Aydınlık ve onun karanlığa va
Tancaya luıJar bütün ıalltalan -
Lalumihe et toutea sa phcuajuı-
411' ci l' obacurite •.. " teklinde tayin 
et.mittir. Tabiatta gündüz aydinlı
ğıyle gece karanlığı arasındaki zi
ya tabavvüllerinin yeğane kaynajı 
''Güneı'' ten ibarettir: hatta ( Reg
nauJ) ya ıöre, ilk insan nazann
da "Parlaklık tlemelt, Günq Je
mektir". [1] Onun için bUndan 
evvelki 1az1m1!Ha ba.heettiğimİ2· 

[1] Paul Regnaad: Principes 
genet, ux de 11nguistrque inilo . 
e nne. s. 35. 

20000 kiti İftirak etmitti. Ve ara
larında belediye reisi guardm da 

bulunuyordu. 500 polis, nümayif

çileri yumrukla dağıtmak mecbu
riyetinde kalmıfbr. Bir kiti yara
lanmıt bir kiti tevkif edilmittir. 

(Paul Regnaud) gibi, burada gör
düğümüz (C. Schoebel) de netice 
itibariyle "Günq • Dil'' kanununa 
çok kıymetli ve kuvvetli deliller 
bırakmıt müelliflerden demektir. 

Bu esaı noktayı muhtelif dilci
lerin hep birbirini teyit eden ifa
deleriyle bir kere teabit ettikten 
sonra, ilk kökler gibi ilk eklerin 
de hep aynı ~'Güneı'' mefhumun· 
dan, yani bu mefhumu temsil e
den (Ağ - V. K.) formülün
den doğmuı olduğunu lisaniyatın, 
en kat'ı kanunlariyle sabit sayma
mız kadar tabii bir ıey olamaz; 
çünkü: 

IJilin teıel-·kiiliinde kölde 
ek birliği. 

Bugünkü mütekamil dillerde 
'"Ek'' demek, kendi batma müsta
kil bir mana ifade etmeyip yalnız 
gramatikal bir rol oynıyan ve ha
zan birkaç heceden mürekkep o
labilen manasız bir "mor/em" de
mektir. Bu itibarla ekin çifte bir 
rolü vardır: ya köke isim, sıfat, 
fiil ve saire mahiyeti verir; yahut 
cümle içinde kelimenin rolünü ta
yin eder. Birinci vaziyete göre 
''Süliks'' ve ikinci vaziyete göre 
de "Dezinanı'' iımini alır. Bugün 
artık müstakil bir manası kalma
mıt olan bu boı kalıpları, bu ka
dar mütekamil ve karıtık rolleri 
ve ıimdiki mütereddi fd<illeriyle, 
dil denilen müeneıenin menıein
de mevcut f arzetmiye imkan yok
tur. Çünkü dil psikolojisi ilk in
sanların müstakil bir mefhum ifa
de etmiyen hiç bir söz kullanma· 
mıt olduğunu tesbit etmektedir. 

Bu vaziyete göre bugan 
müstakil manaları olmıyan 
eklerin oynamakta oldukları gra
matikal rollerin eskiden herhalde 
muayyen birer mefhum ifade e
den bir takım unsurlar tarafından 
oynanmı§ olması pek tabiidir. işte 
bundan dolayı dil bilgisinde bu
günkü ekler, şekil itibariyle yıp
ranmıt ve mana itibariyle istikla
lini kaybetmiş çok eski ve hatta 
hazan mürekkep bir takım kök 
bakiyeleri sayılır; (Abel Hove
lacque) bu vaziyeti ıöy)e anlat
mııtır : 

"Bir takım kök - sözler kendi 
''manalarından bir kısmım kaybe
"derek sade münasebet ve rabıta 
"elemanı olmuılar, bir takımlan 
"iae manalarını bütün geniıliii ve 
"erkinliği ile muhafaza etmiıler
dir = Certainı mots - racineı ab
"diquerent une partie de leur sena~ 
"de'Yinrent de aimplea elementi de 
"relation, de rapport, tandis que 
"leı autreı mola - racines conaer
"verent leur aens danı toute sa 
"plenitude, danı toute son inde
''pendance ... ''. [2] 

lımail Hami JanİfmenJ 
[Bu yazının alt taralını yarından 

İtİ~en gelecek aayılarımı:&a koya • 
car~1. 

{2] Abel lf ov Jacqflı", la .,ingu- · 
ıstique, s. 428 

ULUS 
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DIŞ 
· B. Bitlerle İngiliz elçisi
nin görüşmesi etrafında 

Berlin, ıs (A.A) - ln,ilterenin 
Berlin büyük elçisi Sir Erik Fipain 
B. Hitleri ziyareti, lngilterenin Ce • 
nevrede uzlqbrma tetebbüaleri y&· 

pdmakta olduğu ve deniz konferan
sının Londrada toplanmıt bulundu
ğu fU ıırada Almanya hükümeti ile 
temasa ginnek arzusunu gösterdiği 
suretinde tefsir edilmektedir. ihti
mal bu ziyaretin saikleri arasında 
Uzak Şark hadiseleri de vardır . 

Yan resmi bir bildiriğ, bu müla
kata hakim olan açık görüşmeyi ve 
itimadı ehemiyetle kaydetmekte ve 
Sir Fipı'in B. Hitler ile silahların 
tahdidi hususunu ve bir hava miaa -
kı akdi meselesini görüşmüş olduğu 
bildirilmektedir. 

Sanıldığına göre, Almanya bu 
iki meselede intizar vaziyetir.den çık
mak niyetinde değildir. 

ltalyan - habeı ihtilafmm almıt 
olduğu şekilden ve Bunun Avrupa
nm vaziyeti üzerinde hasıl edece • 
ği akislerden pek ziyade müteessir 
bulunan B. Hitler, muallak mesele. 
lerin halli zamanının gelmit olduğu
na kail bulunmaktadır. 

Beyaz kitaba cevab 
Lontlra lıabef elçisinin bir tebliği 

Londra, 15 (A.A.) - Habe
tistan elçisi, İngiliz beyaz kitabına 
cevab olarak bir tebliğ çıkarmıt· 
hr. Bu tebliğde deniliyor ki: 

"Sir Hor'un Adisababa'daki 
İngiliz elçisine gönderdiği ikinci 
telgraf da Habef imparatoruna 
yaptığı tavsiye ile habeş İmpara
torunun bu f ıraatı ganimet bile
rek müzakereye girmesini ve bu 
suretle 11yasal zekasını gösterme
sini talep edişi doğrudan doğruya 
gülünçtür.! 

l<'rmuız 11<1zNeleri ve bewu kiuıb. 
Paris, ıs (A.A.) - ltalyan - habet 

anlaımazlığının muslihane halli ve 
İngiliz beyaz kitabı gazetelerin hus•~· 
ai dikkatini çekmekte berdevamdı:-. 

Maten gazetesi, Milletler cemiyeti ile 
fransız ve İngiliz meclislerinin Laval 
• Hor tekliflerini çoğalmakta olan bir 
muhalefetle kartılıyacaklarını bildi· 
riyor. 

Eko dö Pari gazetesi, hiç değilse 
timdiki teklil~ bu tekliflerin Cenev· 
rede muhakkak reddedileceğini aan· 
maktadır. Birçok deleguyonlar ve 
bilbaaaa lakandinavya murahhaslan 
derin bir surette hayal inkiaarma ui· 
ramıtlardır. Ote taraftan B. Muaolini 
bazı tadiller teklif etmittir ki, bunlar 
teklifleri daha ziyade kabule faJ'aD 
bir bale getirecek mahiyette değildir. 
Fransız miletler cemiyetine müzaha· 
ret cemiyetlerinn, Lord Seail ( fngil· 
tere), &enato azası Rolen (Belçika), 
Pol Bonkur ile Pier Kot dahil olduğu 
halde, birçok fransızların hazır bu
lundukları bir toplantıda, teklif edİ· 
Jen tarzı hallin mutearrız için bir mi
sal teıkil edeceği ve buna binaen ge· 
nel barıtı tehlikeye koyacağı beyan 
edilmittir. 

Yeni ls]Hlnyol kabinesi 

Başbakanın beyanatı 
Madrid, ıs (A.A.) - Baıba

kan, matbuata verdiği bir notta 
meclisi müessir bir surette it gör
mek imkinsızhğına koyan zorluk
lann yakında meclisin dağılmasını 
intac edeceğini ve hükümetin muh· 
temel seçimde bitaraf kalmaya 
karar vemıit olduğunu bildirmiı
tir. 

Kabine eklferiyetı kazanacak mı? 

Madrid, 15 (A.A.) - Kabine 
kortezlerde ekseriyete malik de
ğildir. Kortezdeki bütün grupları 
toplasada mevcud 442 reyden 
ancak 1S9 unu elde edebilecektir. 

Radikallerden bir kısmının 
hükümet. aleyhine rey verecekle
n aanılmaktadO' 
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Avam Kamarası Toplanırken 

Muhalifler sulh teklifleri karşısında ne vaziyet a
lacaklar? - Hükümetin ileri süreceği deliller hak-
kında tahminler - Sir Hor perşembeye Londrada 

Londra, 15 (A.A) -- B. Van Sit
tart, İtalyan - habq ihtilaf mm hal
line müteallik olan fransız • ingiliz 
tekliflerinin tanzim eclilmit olduğu 
hal ve şartlar ve Cenevrede yapıl • 
IDI! ve yapılmakta olan müzakere • 
ler hakkında B. Baldvin ile görüt -
müıtür. 

B. Eden, dün gece Cenevreden 
gelmiştir. O da B. Baldvin'e mülaki 
olacakbr. Bu görütmeler, perşem
be günü Avam Kamarasında kabi • 
ne tarafından yapılacak beyanab 
hazırlamak ıayesmi gütmektedir. 

8. Baldvin, dıı işleri uyasasma 
müteallik müzakereler büyük bir e
hemiyet atfetmekte ve elde edeceği 
muhakkak olan zafer içın değil el
de etmesi daha müşkül olacak olan 
muvaff akiyete nail olmak için bü • 
tün kozlarını elinde toplamak arzu -
sunda bulunmaktadır. Hükümet 
herhalde lcendisinin aleyhine rey ve
recek olan muhaliflerle meşgul ol • 
mamaktadır. Buna kUJı, muhafa. 
zakir partinin içinde Paria plinı 
aleyhine hud olan mühim hareket
ten dolayı son derece heyecan için • 
dedir. Muhaliflerin tevbih takriri 
vermemek hususundaki niyetlerinde 
ısrar etmeleri takdirinde bir çok 
muhafazakarların bundan faydala -
narak muhaliflerle birlikte hüküme
ti tenkid etmelerinden endite eyle • 
mektedir. Böyle bir hal hükümete 
nüfuzunun büyük bir kısmını kay • 
bettirecektir. Bakanların, partinin 
nüfuzlu azal?'nna bir takım tevbih
lerle hükü • d i zafa uğntmamağa 
ikna için şa.ısi nüfuzlarını kullana -
cakJan aanılmalctac'1r. Parlamento 

mahfilleri hükümetin güttüğü siya -
sete ait zikredeceii delillerin tunlar 
olduğunu bildirmektedir: 

1 - İngiltere Milletler Cemiyeti 
ile tamamiyle breaber olmakta ber
devamdır. 

2 - İngiltere sulhun esaslarını a
ra,tırmak için Cenevrecle kendisine 
yüklenmi' olan vazifeyi hakkiyle ye 
rine getirecek ve fransız-ingiliz. pro
jesinin münhasıran bu dütünceden 
mülhem olduğunu kaydedecektir. 

3 - İngiltere emni} et ve kollek • 
tif karular aahumda mevki alacak
br. Faka~ bütün üyeler bu veçhile 
hareket etmedikleri takdirde tek ba
tma bunun mesuliyetini üzerine a
larnıyacaktır. 

4 - Avrupa ııyuetinde hükümet 
Fransa ile ifbirliğinin zaruri oldu· 
ğunu kaydedecektir. 

Hükümetin dün Sir Fips tarafın. 
dan silahların tahdidi, bir hava pak
tı akdi ve Almanyanm Cenevreye 
dönmesi hakkında tekrar müzake -
relere giripnesi için B. Hitler nez
dinde yapılmış olan teşebbüsün 
menfi neticesine de telmihde bulun
ması ihtimali varcm. 

. ir H,.r per~embeye IJondrada, 
Lonclra, 15 ( A.A) - Sir Hor' un 

gelecek perşembe rrünü Londra'y• 
dönmesi beklenmektedir. Yan res
mi surette bildirildiğine göre Sir Hoe 
run bumundaki lonk endİfe uyan • 
drrmakta ve fazla azap vermektedir. 
Bu sebebten Avam kamarumm 
toplantııma kadar odaunda kala • 
cak, fakat bu -•-n esnumda b,. 
bine arkadatJannm ziyaretlerini ka
bul edecektir. 

İtalyan ~azeteleri, sulh projesine 
hiicum e<liyorlar 

Roma, 15 ( A.A) - Gazeteler, 
birdenbire İngiliz - franaız teklifleri
ne karp taarruza geçmİf)er ve tid • 
detli tenkicDere gİrİfmiılerdir. Gaze
teler fU noktalan ileri sürüyorlar: 

1 - Hududun tuhihi neticesinde 
ltalyanm eline pek ehemiyebiz a • 
razi geçecektir. 

2 - ltalya Akaum' dan vazgeçe • 
mez, çünkü kendi arzulan ile itaat 
etmif olan ahalinin habeşlerin inti • 
kam muamelelerine maruz kalma -
'sından korkar. 

3 - bö memleketin müsavi ol -
duğu suretindeki yanlıt prensibe is-

-

tinaden Allab'm terki, silah ticare
tini kolaylaıtıracaktır. 

4 - Yeni teklifler mucibince ltal
yaya verilmek istenilen nufua yer • 
leflinne bölgesi, 1891 - 1894 proto
kollannm ltalyaya bahtetmekte ol • 
duğu bölgeden daha küçüktür, çün
kü Eritre ile İtalyan Somalili ara-

sında irtibat tesis etmemektedir. 
5 - Jtalyanm bu mmtakadaki va

ziyeti ve menafii, lcaranızlık içinde
dir. Bu menafiin ebenüyetinin Adi
aababanm ve Milletler Cemiyetinin 
otoritesine terkedilmesi kabul edile
mez. 

Romen Başbakanı 
llükümetiıı iç ve dış sıya a ını anJatiı 
Bükreı, ıs (A.A.) - Kıralın aoy· 

levine cevap hakkmdaki müzakerele· 
rin sonunda batb&kan B. Tatareako 
uzun bir aöylev vererek bükümetiıı iç 
ve dıt sıyaaasiyle sosyal, ekonomik 
ve finansal alanlardaki muvaffaki· 
yellerini anlatmıttır. 

Batbakan dıt sıyasa hakkında de· 
miıtir ki: 

"- Dıt aıyasanın hedefi sulhu ve 
unırları garanti etmek olmuıtur. 

Pragdan Ankaraya kadar, küçük an• 
lapna ve Balkan anlatması ile bir dev
letler zinciri teıkil olunmuttur. Öyle 
devletler ki istedikleri yalnız, serbest
çe çahıarak inkiıaf etmektir ve gene 
öyle devletler ki clevlet hayatlarının 

prensipi olan "bugünkü sınırların mu

hafazası eaasma dayanan aulh" pren· 
&İpini ihlal etmek iatiyecek herhangi 
biıı kimseye karfı heybetli bir cephe 
te{'kir eylemektedirler. 

Mütecavizin tarifi hakkındaki 

Londra mukavelesi ile Romanyanın 
hakimiyeti altındaki initün erazi, her 

türlü tecavüze kar~s garanti edilmİf 
bulunmaktadır. 

Sovyet~uaya ile k.arıılıklı garanti 
esasına dayanan tabii münasebetlere 
yeniden batlanDU§ ve bu avretle tark· 
taki büyük komtu ile doatluk tartları 
tesis olunnnıftur. 

Romanyanm d1t Sl)'aaa1.1 o tarzda 
kurulmut ve o tanda idare edilmek• 
tedir ki Romanya için diıpnan yoktur, 
Romanyanın dütmanları, aulhun clüt
manlan olanlardır. Bu aiyaaa, millet• 
ler cemiyeti kadroaa dahilinde eere
yan etmektedir. Roman,.., milletler 
cemiyetiae k&l'fl olaa teahhiit&eriDe, 
bualarm tatbiki hahet • İtalyan anlaı· 
mazlığmda olduiu gibi kencliai için e
lemli dahi olsa, tam am-ette riayet e
decektir.,, 

Batbakan aöyle"YJDİn eondDda, ha
zılarmm tiddet istemelerine ve dığer 
bazılarının demagoji yapmak arzula· 
rına rağmen hü~ümetin meırutiyet ve 
aükWıu temin edeceğini ve milli parl· 
menter ve ~cmokrqsiyi d v nı ettire
ceğini bild.rmiş ve bu ur tle oz e 
re'lıayet vermi~tir. 
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R"I ne.~riyat .Wlp1n1ya11. m•:t ,.;yutıy/cı 11111/ıitirıdc• bir ilim <>lori
lt•si u•si.~ etmeyen, ilmi (:•alı~ malarını mulritinin miitekabil ,,,_ 
sirlt•rine göre tarızim tJtmi.l' en bir ünfoe,.site dii.~iiniilenıez. 

İskan muhasebe 
direktörlüğü 

Geçen gün ifi anlayanlardan ve 
luşmen iıin başrnda bulunanlardan 

"f,ef kişi; 

Misal olarak da; 

Son iki yıl içinde iki cılma11 kitcıp· 
çmnın Türkiyeden 100,000 liralıktan 
Fazla kitab siparişi cıldığını ve timdi
ye kadar türkçe diliyle yazılmış ilim 
kitaplarından • çoğu aynen veya ma

alen tercüme · mühim bir kısmının ikın
ci, üçüncü Jefa basıldıklarıru gÖ:;ter
dUer. 

Finans bakanlığr muhasebat umum 
direktörlüğü ta.kib ve teftjç kalemi di-

k - ~ 

Dış Bakanımız Belg·radda 
BB Aras ve St d · · ·k· . oya ınovıç ı ı devletin arsıulusal re tor muavini B Rüştu·· Ek . . . · e nın yem 

kurulan iskan umum direktörlüğü mu

hasebe direktörlüğüne, Ayni kalemin 
birinci müm .. ·vvizi B Sa . •ı ki'' . 

durumdaki iş birliğini anlattılar Üniversite nasıl neşriyat yapabilir, 
'üniversite neşriyotı halha, bilhassa 
inüııer.ıver halabalığa nasıl okutulabi
lir diye konuşuyorlardı. Ve; 

. . . mı '" ne ı nın 

de clirektOr muavinlig"ine Hukuk .. 

Bclgrad, 15 ( A.A. > _ B. T f''-
R .. ev'"' 
u~tu Arasla 8. Stoyadinoviç bugün iki yetleri aı·asında milletler cemiyeti 

ko~seyinin mi.ıh!m toplantısının ari
fesınde yapılan bu dostane noktai na

zar teatisinin, iki meınleketin banş
sever hattı h k l' . 'd 

G. Nefriyat, hatta bol neşı·iyat 
. . _. - . ınuşa-

vır lıgı tetkik memuru ~. Yahya'nın bi- uat görüşmüşlerdir. Görüşmede Türki
ye elçisi B .Haydar'la, Yugoslavya clı 
bak.ınlığı muavini 8. Martinatz bulun ~ ~apmcyan, 

b ·içinde bulunduğu muhitte 
- yalnıztalebelerile değil • neşriyatiy
f e bir ilın otoritesi tesisi etmeyen, 

lafın sonlanna clogru bef kişi !fU 

noktada birleştiler; 

Memlekette her ciJdi kiiab, her 
ilim hitabı en az 2,000 okuyucu bula
bilir, ue bugünkü ünitıt>rsitenin pro
fesör kadrosu her yıl bize en a.z 40 
kitap, 80-100 broşür verebilir. 

rinci mümeyyi,diğe tayinleri için bal<an
lık memurlar ı;eçiın komisyonunun hi\

::ı:ırladığı kararname bakanın tasvibine 
11onulınuştur. 

mu'itur. 

. B~ Stoyadi11onviç B. Aras şeı·efine 
bıı- ogle yemeği veı·miş ve yemekte h .. . 1 .. u 

.. are e ını teyı ettiğine-. 

~uphc yoktur. Türkiye ile Yugoslav

ya, cihan barı;ıının müdafaası icin O• 

lan me:>aide, mühim maddi fedı.oki\r. 
lıklar kabul etmişler ve genel itibndı:ı 
barı~ın ve bilhassa Balkanlard b 

c - llrıi çalışmalarını muhitinin 
miitelıabi tesirlerine • ki bunları üni
versitenin neıriyatı tahrik eder ve 
'1unla,. me~leketin psikolojik, ekono
mik, soşyal,aıyasal ihtiyaç ve tema
J!Üllerini tesit ederler • göre tanzim 
etmeyen, 

Bir üniveıite düşünülemiyeceğini 
111öy1Ciyorlardı8unların içinde, üni
versitenin merlekette yeni kurulmuş 
olduğunu ileri :irerek, üniversite ile; 

Üniveraite tlasili yapmamış, ya
bancı dil öğrennımiı büyük münev
per kalabalık - İqreciler, hakimler, 
muallimler, bankı::rlar, tacirler, dok
torlar, mühendisi~ serbest mesle~ 
adamları .. ilh .. ilh .. arasında tam bır 
ilmi çalııma birliğt.esis • imkônlarını 
arayanlar da vardıBunlardan biri; 

Üniversitenin seıest konferansla
rına üniversiteli birrenç dikkatiyle 
devam eden, ya:jı orryı aşmış birkaç 
~üz vatanda~ı misal 'arak gösterdi. 

Ve siz dedi; 
- Buna iş veya zaanının müsaa

aesizliği yüzünden kderansa lstan
buldan gelemiyenlerle',stanbulda o
turmadıkları için geleryenleri ilave 
edebilirsiniz! Kaç kişi 'er? üç bin 
mi, 3ekiz bin mi, on bin i? .. 

Nurullar Ataç, Stendlıdan terdi· 
me ettiği "kırmızı ve siyi' ı, teı·cii· 

me için hiç bir fl!Yİ İsteiyecejini. 
vadettiği halde - tabi - e kul ettire-

memiş, 

Demek bir az çalı§ılsa, bir az bu
gün hepimize imkansızlıklar gibi gö
rünen güçlükler ortadan kaldırılsa. 
bi;r;im her yıl en az 40 kitabımız, 80 
broşürümüz olabilir ve biz en çok bir 
iki yıl içinde 10.000 kişilik münevver 
bir kalabalığı üniı.•ersitenin ilim mu
hiti içine alabiliriz. 

Bu nasıl yapılabilir? Y almz başı
na • tabi • yalnı;r; başına - müellif • ya

hud ikisi bir cırada bu işi baş~rabilir
lu mi? Bu kadar büyük bir hültür işi 
hiçbir mesuliyet tanımayan, yahud 
mesuliyetlerle alakası pek az olan 
• şahsi teşebbüs - e bırakılabilir mi? 

Suale kimse - evet · cevabını ver
medi. Bu işi dediler, 

- Yapsa, yapsa, elinde memleke
tin en büyük matbaası, ve bütün kül
tür teşkilatı bulunan kültür bakanlığı 
yapabilir .. 

- Nasıl? 

Bu suali • Ulus • için ben sordum. 
Nasıl dedim, 

- Bunun yazma taralı var. Bas
ma, l(tnıtma, doğıtma hıralları var. 
Kültür bakanlığı bu iıi nasıl yapabi
lir? 

Başlangıçta hepsinin biribirinden 
ayrı olan teklifleri, birleştikleri za

man .şu şekli aldı: - Kitap büyük, hem dc.ğır! 
Demişler. Konuşan beş ıinin de 

buna benzer kanaatleri vara 

- Satılma:ı:mış, okunmaz>; .. 
Diyorlar. Fakat şüpheleni:Yardı, 

belki de diyorlardı, 
_ Kitab basmamn, kitabılıut

mak demek olduğunu sandıklaiçin 
tabilerin iz böyle düşünüyorlar 1 • 

a - Oniver:;ite profesör ve doçent
leri arasından seçilecek bir heyet, her 
yıl başında profesörlere o yıl içinde 
hitab veya bro:;iir olarak kaç eser ya
zacaklarını, e1;erlerinin mevzu ve ha
cimlerinin ne olacağını sorar. Alaca
ğı cevabları, ihtiyaca ve basma im-

ı 
hanlarına göre tasnif eder. Her pro
fesöre eserini heyete teslim mecbm·i
yetinde bulunduğu zamanı bildirir. 

Gramer dersi nası] 
okutulacak 

Orta okullaı-da kitabı bulunmayan 
g~·amer dersinin. orta okullar okuma 

kıtab!arı üzerinde temrinler yapılmak 
suretıle Türkçe ınüfredad .. programına 

g~ı-e okutulması kültür bakanlığından 
alakadarlara taınim edilmistir . . 

Talebeler arasında yazı 
müsabakası 

. Aı·tırma ve yerli mallar haftasında 
ıllt v~ orta okullaı· tıtlebeleri arasında 
~ .veı·lı malı, aı·tıı·ma ve israfla mücadele J 

mevzuları üzerinde Y . . . . b k I , 
. . ""'' ınusa a a arı 

tcrtıp edildiğini ve bunu · · b' . . n ıçın ır seçım 

komı~yonunun toplandığını ya7.mı~tık. 
Komısyon Ankara okullarına birer mek
tub göndereı·ek her sınıftan en a'lağı 
on talebeye yukardaki mevzularda vaz
dırrlacak yazıların tasarruf haf tas ;nrn 

son !ünü~e kıtdar kültür direktörlüğü. 
ne gonderılmesini rica etmiştir. Bu mü
sabaka talebeler aı·ası d b'' .. k b" n a uyu ır a-
laka uyandırmıştır. Bütün okullarda mü-

sabakaya girmek isteyenlerin sayıs' u
mulduğundan çok fazladır. 

Yakalanan kaçakçılar 
y Gümrük muhafaza kumandan • 

lıgından bildirildiğine göre ge 
b. h f . . ' çen 
.. •r .. ~. t~ ıçınde gümrük muhafaza 
orgutu u~. yar~lr bir ölü seksen yedi 
k~ça~~ı, uç bm dört yüz sekiz kilo 
gumruk kaçağı, eJJi iki lcilo ı"nh' k - ısaı· 
.açagı, beş yüz yetmiş bir defteı· 

sıga~a kağıdı, üç yüz yirmi sekiz al
tın lıra, ,-etmiş bir kağıd lira t .. s . ı· . o uz 
uç . un~e ,, ~rası, bir tüfek. bir taban-
ca ı1e yırmı üç kaçakçı hayvan I . . . ı e e 
geçırmıştır. 

Ve uzun uzun bir kitabı birrıri 
muhiti içinde tanıtmanın, nasıl İıb 
)'azmaktan ve kitab basmaktan c;a 
güç bir iş olduğunu, bunun nası[,. 
!ardan ayrı bir bilgiye ve ayrı bir· 
lışmaya ihtiyacı olduğunu cmlatıy 

b • Profesör eserini tecrümesiyl, 
• tercümeyi profesör Ücretini heyete f - Bugünkü Fiatlarla orla b ·· .. k 

l ··1ı b. k" b uyu -
u te ır ıta formasının ( 2000 bas-
kı hesabile) 25 liraya basılac ~ b. 

agı, ır 

rnmet a.r.a~ı, Balkan antantı ve Küçük 
anlaşma dıplomatik delegeleri bulun • 
ınu~tur. 

. B. Aras gazetecilere, her fırsat dü~ . 

~~kçe ~eya hukümetler lli..:um gösterdi. 
gı v~kıt, yalnız Balkan antantının a~agı 
sıfatıyl d • ·ı · . e egı • aynı zamanda ınenfaat-
lerı aynı olan devletlerin .. ·11 • . muınessı en 
sıfatıyfe müşteı·ek biı· nokt . . . . . aı nar.ar tea-
tıl!lı ıçın Belgrad'ta durmakt . k 1 • a ngerı a. 
ınadıgrnı soyleıniştir. 

B. Tevfik Riı~tı.i Aras hu d f B 1 , • e a e -
grad hı kalmasını hadiselerin icap etfo·. 
metke olduğunu gizlemedi 'i . .. b" .. g nı. nınku 
~tun Balkan a.ntanh azdsr taı·af;ndan 

suratle halledilmesi ar;ı:u c_.ı·ı b" ., en il' me. 
!it'~e ~nev.cut olduğunıt ilave etmiş ve de
ınıt~ır kı " Beynelmilel duı~·m 1 d. . ... , ıa ı:.e 

le~·ın inkişafının en büyük dikkatle tak' 
edılmesıni istilzam etınf'kted' H 

1
·p . • ır. er şevı 

hakıkı ve mühim olarak kabul etmek i.ti . 

yadımızdır. Hattı hareketimiz malüın 
~.u~ • Ve ~arış fi~rinden ve kollektif teş· 
ı ıkı mesaıden mulhemdiı-. Tüı·kiye tar.ı. 
fı.ndan büyük müttefiki olarak telakki e 
dılen büyük Yugo~lavyanın mukaddc : 

~atını idare eden devlet adamlarile da 
ıma mutabıkım. iki memJeket biribirin· 

den ayrrlaına, ve Balkan antantının ta· 

kip ettiğt amaçlara ııadık bir tuı-ette hai 
lıdırlar. · 

Ce~~v~~deki duruma gelince, B. Tev. 
fık Ruştu Aras demiştir ki: 

•· - Şunu söylemekle iftihar ederiz: 
leahhüdlerimizi tutuyoruz. Fakat muta
•usıp değiliz ve realiteyi daı'ma 
itibara alıyoru.-:. 

na,arı 

B. Tevfik Riıştü Aı-as'tan sonra, ba:r

b~~a~ beyanatta bulunmuş, B. Tevfik 
R.ttıttu Aras'ın beyanatına iştirak ettiği 
nı ve ncıktai nazarları daima aynı old • u 
gunu söylemiştir. 

. Türkiye Dış Bakanı saat 10 da N ... 
ıp Pı·en~ PoJ tarafından kabul edilmiştir. 

B. Aı·as, 8 . Stoyadinoviç ile aksam 
tekrar görüşmüş ve saı.t 21,40 da Ce -

a aı·ı-

şın muhafazasına ne kadar bağlı ol-

duklarını beynelmilel konferanslaı·da 
göstermi~lerdir. Yalnız böyle bir siya. 

s~~ın Türkiyede ve Yugoslavya halk 
kutleleri içinde akis bulabileceğine 
kani olan iki dış bakanı, mesailerini 

beynelmilel durumun ortaya koyduihı 
meselelerin tetkikine hasredecekler 
ve iki devletı'n t b' .. . • am ır tesanud fik-
rınden mülhem olan hattı hareketini 
tasrih edeceklerdir. 

----
11,U, K l!.T I N Uf,': 

Lisan kursları 
Halkevinin almanca fransız .. ~ . • . • ._, ıng-. 

lızce, rusça lisan kurslarında çok yak ,_ 

da derslere başlanılacaktır K 1 L . • ura ara 011 

lı~anları biraı: bilenler kaydedilmektedir. 

Şıındiye kadar adlarcn. yazdıranlarm ... 
yısı 150 dir. Bundan fazla talebe alnı. 
ınıyacaktrr. 

Kahvelerde halk için 
konferans 

Halkevi köycülük «ube • . ,. sınan geçea 
hafta l tfoiye meydanında yozgadlı • 

medin kah vesinde halkta frengi hak. 

kında pı·ojeksiyonlu bir müsahabo 

yaptığını yazmıııtık. Dün gece saat 19 

da gene ı tfaiye meydanında Şükrünün 
kahvesinde veı-eın hastalıg-ını bö•t•· . I . .. un ne-
t~ce erıle anlatan bir konferans verilmit-

tır. Konfeı·ans verilirken pro· k . • • Je sıyoq.. 

dan •~tıfadc cdilmiştiı·. Halk bu konfe -
nevı·e'ye hareket etmiştir . 

Vreme gazetesi diyor ki: 
ranslanı bü vük bir ala' ka .. t _._ · gos ermcate. 

Balkan antantının iki a:.ıası olan 
dir. Hruk~vi bu yakın alakayı gördüğün. 

lar; 

ödettirmek ·artile doçendine veya iti
mad ettiği bir başka zata yaptırabi

lir - beraber hazırlar. Ve tayin edilen 
günde heyete verir. Heyet de hitabı, 

forma için 10 lira tercüme ücr-t' · 
~ ı verı-

leceği (bu iicret, heyet emrine tabı 
nwmleketlerimizin zimamdar h · şa ı11-

den konfer.-ınsları haftada bir tekraı· et .. 
tiı·eccktit-. 

- Dünyanın hiç bir yerinde tanı 
mayan bir müellifin - bilhaS$I ilmi ~ 
serler müellilinin - kitabı oiunma;z~ 
hiç kimse tanımadığı, bejettmediğ 
hatta sevmediği müellifin kitabı içi 
parasını ue zamanını israf ımez. Ki
tabı okutan şey, kitap için ~liihiyetle 
yazılan yazılar - bu salah~t yalnız 
ilmi değildir bunun hitabı, -ltci mev
zuu enteressan yapan, kariı merakı· 
nı kitabla beraber mevzu izerinde 
toplayan tarafları vardır • •mevzu. 
un mevcud bir ihtiyaçla mi:ısebeti-

c - Ve kitap i~·in hazırlanan bibli
yografiyi - bibliyografiyi bizz:at pro

fesör veya heyetten yahud da harİf·· 

ten bir ;ı;at hazırlar - basılmak üzere 
Devlet matbaasına gönderiı·. 

d - Kitab basıldıktan sonra bibli· 
yografi ve tenkidler belli başlı bir ga. 
zetede - çünkü bir kitap için bir tek 
gazetede ciddi neşriyat yapmak bir
çok gazetelerde gelişi güzel neşriyal 
yapmaktan daha faydalıdır • meselô 
• Ulus • da yettiği kanaati gelinceye 
kadar kısa Fasılalarla neşredilir. Sor. · 
ra biitiin bu yazılar yahud bunlardan 
f ayd:ılr görünen kısımları küçük bro-
1ürle·de toplanarak memleketteki 
miinevr.ıer bütün teşekküllere, Parti 
teşkilitına, kültü,. ve mektep direk
törlerine, hükümet dayrelerine, mah
kemelere, bankalara, halkeulerine ilh .. 

ilh .• cörıderilir. 

dir. 
Stendhal'in romanı! Kim' Stend

hal? Ne yazar bu adanı, esleki, 
kanaatleri??... Birçok müeı{er ta
nındıktan hatta meşhur oldul,ı son
ra okunmuşlardır. Memle~n~de 
mesela; Stendhali okutmak İiStend
hali meşhur yapmalı lazımdı· 

Diyorlar. 
- Bilhassa okuma itiyadı fıleş· 

memİf, yahud ciddi ağır rneıarla 
uiraşmağa alışmamış yerlerd~ 

Bu son cümleye konuşan bıişi· 
den dördü • Türkiye ölçüsü il~şti· 
rak etmedi. Hayır! dediler. 

- Türhiyede, okuma itiya&;k
leşmemiştir, yahuJ okuyanl~ep 
birden kendilerini amerikan fı~ri 
çeşnisinde hafif, kolay eserlertp. 
lırmışlardır denemez. Onlar dal.j. 
sini bulamadıkları için bulduku 
okuyorlar, gündelik gaz.etelerin,. 

Jelih haberleri bir tarafa bırrı~ 
rnaga:tin nefrİyalr yapmaları 6r 
ne ile İzah eclilef,ilir1 

Bu İşte mühim olan nokta; tanıt

ma neşriyatı tam yapılmadan, kita-
bın müellif ve mevzuu ile karii ara
sında bir fikir anlaşması temin edil
meden kitaba satılmıyor, okunmuyor, 
damgasını uurdurmamak için satışa 
dikkat etmek, ve göz önüne fazla ki

tap yığmamaktır. 
e - Satrşa; devlet matbaasının satış 

kısmının idaresinde, ve bu tanıtma 

neşr·iyatı sırasında başlanır. Matbaa 
doğrudan doğr·uya siparişler kabul e

der, muamelede bulunduğu kitapçı

larm teşkilalmdan, kültür okul clfrek
törlerinin, Jayre şeflerinin tat1assut

lımndan islifatle eder, ilh .. illı . 

masrafları arasından peşinen veril
melidir.) ve bir broşüri.irı uasati 3 ve 
b;r kitabın vasati 30 forma tutaca - ı 
hesa<b edilirse, Kültür bakanlığı, g 

Üniversitenin bir yıllık kitab ve 
broşür neşriyatı için (propaganda 
masraflarile beraber) 60,000 lira ö
diyecek, buna mukabil, 120,000 lira
lık kitab ve broşürün ( kitaplarrn sa
tış fiatı 100, broşürlerin 25 kuruştan) 
sahibi olacak demektir. Yani bakan
lık bastırdığı kitab ve broşürlerin ya

rısını bile şalsa gene zarar etmiye
cektir. 

- Ya kitapları yaz.anlar onlara hi 
b . . ·1 . ç 
ır şey mı r.ıerı mıyecek? 

Diye sordum. Kolay dediler • 
- Bunlara yüzde nisbetile bir şey-

ler verilebilir. Yalnız şu noktayı da 
göz önünde tutunuz ki; dünyanın hiç 
bir yerinde kitab için yapıları hesab
lar buna benzemez. Hiç bir memle
kette 30 formalık yani 480 sayfalık 
bir ilim kitabı 100, üç formalık bir 
broşür 25 kuruşa satılma:z:. Eğer dü
şünülen şey; münevver kalabalığı 0 . 

kutmak değil de, bfr kitabçı, bir ta
bi, bir müellif karı hesalo ,.tmek ol
saydı, bütün bir Avrupa ananesi Tür
kiyeye getirilebilir, 30 Formalık kitab 
için en az 8-10, üç formalık bir broşür 
için de 1-2 lira fiat hesab edilebilir
di. 

•Bu yaz:ıyı saym Saflet Arıhan~ a it
haf ediyorum. 

Ne~et Hatif ATA y 

IJa~kırdistan Cumur Baskanı 
' 

Tahirof yolda~ dün matbaamıza gelerek 

arkadaşlarrmrzla görüştü 
(Başı 1. İnci sayfadcd 

mış~ır. Bunlardan 28 i tatan:aya, 
11 ~ ruscay!, 7 sr Özbekçeye, 2 si 
Tacıkçeye, " ü kırgızcaya, 2 si Uk • 
"ayna dillerine tercüme edilmistir. 

Umumi harbta (Askerler) mev. 
z~~ üzerine yazcltğı kitap yalnız rus 
dılınde 40 bin basılmıştır. 

Bu eserin başkırdcada ilk tabı ı O 
• • ! ., ik:.ıci tabı 25 bin, üçüncü tabı 
30 bini bulmuştur. 

. Başkırdistanda okuyup yaz. 
ma bılenler yüzde beşten yüzde 
d~ksan yediye çıkmıştır. Nufusu 3 

.. ııly~n~ a!madığr halde Başkrrd ga
zetesınm brajı 42 bindir. 

T ahirof Y old:ı. .. ın ''Alad _., . . ..- ag IS • 

ıudeki eseri Başkrrdistanda Mos 
kovadan gelen bestekarlarla yeri" 

~stekarlar t;. raf ndan operaya çev: 
nh~ektedir. 20 si Leningrad mele 
lebındı• ve 32 si Moskova k onserva. 

}' >:.._ 

.tu .. .Ja okumakta olan taJebeler 
ılk Başkırdistan operasını teşkil e • 

ı decekle .. dir. 

! 
Bl\şkrrdistand;, Akademi liyatro-

,.. 
~cuıii~# r oıaa~·ı.ı ... es~am ~aiµ ıan, . 

lınclan çiı:ilmit biı- 1 P.çmi. 

..;undan h<1şl•a Kolhoz (k" ) • oy byat, 

l rofau vafdtr. Moskovada yap 1 
• k" . ı mı' 

<ııtt~ oy tayah·otat·t olimpiyadında 
Lenmg·rad köy tiyatrosu bi .· . B -I ,. tmc•, 

all';i c.rrc~·~lnu küy ti} atrosu ikind .. ,,. .. ,t·~·-





Bina vergisin.in indirilmesinden, 
---··-----

l\fükellefler hangi şartlar içinde 
faydalanacaklardır? 

. iai mabetlerini indiren 
8İlt• verı .. 1 • 

jeaiaia ltİl'İllci ıörüıu meaa 
k•• .. pro " k" toplan• 
Kamutayın çarıamlta pn u 

...... 1apıl11UAhl'· · · 1137 
Hükiimet eıbabı mucıbesınde . 

.. ,, bina veraisi kanunu mucı· 
aumar.. kd" 

, hrir komiıyonlarınca ta ır 
itince, ta . . mat• 
_..1·ıen iradların bina vergısane 

aline cevab veren Finana Bakanı ver• 
ıinin 934 Hneai ıeliri nisbeti ile ida· 
rei hususiyelere devredildiiinden 
mikdarmda bir azalma olmıyacaiını 
ıöylemİf, ve vercinin aaalblmaaını 

eıaa olan prensipleri izah etmittir . 

-• · · · ·tir•• ve 
rah ittihu olunabilmeıı ıçan, ~I" icab 
temyiz merasiminin tekemm u .. 

b .. '"k ehirlerin tahnnn 
etti~inden uyu t · d' ·' "" ·ı · ete ıır ıgı 

ld "'" ••ne ı e menY 
yapı •e· -

Madde 1 - 14 haziran 1326 tarih· 
li mülga müsakkafat ve 4 temmuz 
1931 tarih ve 1837 numaralı bina ver· 
ıiai kanunlarına söre 1930, 1931 ve 
1932 mali yıllan içinde umumi tahri· 
rine baılanmıt olan tehir, kasaba ve 
köylerdeki binaların (bulundukları 

cüzütamlardaki tahrir ve itiraz itleri 
bitmit olsun olmasın) katilepnit irad· 
)arından yüzde yirmi bet indirilir. 
Şu kadar ki yukarda yazılı senelerde 
tahririne baılanmıı olan binalardan 
iradlarınm tahminine 1933 veya 1934 
ve yahut 1935 seneleri rayiçlerinin 
nazan itibare alındığı bidayet veya 
istinaf ve yahut temyiz kararlarında 
tasrih edilenler bu tenzilden istifade 
~demezler. 

Ekonomi Bakanımız Celal Bayarın Zonguldak ~ öyle'i 
tarih araımda bazen bi~~a: ~=d~=: 
titi ve bu usun devre ıçın e 

. . . d .,... bir takım se· 
da, tahnr ıtın en a.,.. - ··ı vaki 
beb ve tartlar altmda tenezzuk 'I 

. . dlan e ıı en 
ld - cihetle bıaa ıra o ugu k runmaıı 

mükelleflerin haklarınm , 
0 

h . 

Sayın Celal Bayar'ın Zcmauldak 
türk antrasit fabrikasını açarken .Oy· 
lediii parlak nutuk endüstrileflDe ha· 
reketimizin sebeb ve manaauu pek 
açık olarak ve majistral bir ....-ette 
bize tekrar anlattı. Celal Bayar'm 
bilhas&a fU sözü kayde deier: "Be· 
nim nazarımda endüstri mÜaaYİ me· 
deniyet, medeniyet müsavi endüatri 
demektir." Sayın Bakan böylece en· 
düstrinin çok manidar bir tarifini 
yapbktan sonra hemen ilave etti: "iç
timai hayat aeviyeaini yükMltmek 
için mutlaka endüatrl aahaamda çok 
ileri adımlar atmak mecburiyeti var· 
dır." Celal Bayar bu deierli IÖzlerİJ· 
le garbm istiunarcı liberal politikacı
larma da auaturucu bir ce"Vab ....Ut 
oluyor. Filhakika daha eline kadar 
arsıulusal ekonomik niaaın büyük bir 
hakandık üzerine kurulmut bulunu
yordu: Ülkelerinde büyük sanayi kur· 
mut bulunan sayılı birkaç devlet bü· 
tün dünyaya mamul etya aatıyor ve 
buna mukabil ham madde alıyordu. 
••it bölümü" nün milletler araamdaki 
tatbik tekli olarak göaterilen ba sis· 
tem hakikatte ulualan iki srupa ayır· 
mııb: 

lunduiwau dünya,. alan etmiftir. Bu· 
sün tamamen 5zıür 1afUDak latiyen 
bir alua ekonomik bir bütüa obaaia 
çabflllabcbr. ••ft bölimü" eiatemine 
bailaaarak bası milletlerin eanaJici, 
diierlerİlıill tarmcı lcalmalar.. .... 

ti cibi içtimaı ha)'at ıeviyesinı yuk
eeltmek •e medeniyette ilerlcımekli.r 

Hafta ve .ay ıeçmeden ifletme e 
•çtıiımız veya temelıni attığımı:ıı fab. 
rika ft demir10Har türlr milletini.ı 

,.._lap.dald sücüaün ukaaa kesılr 

. . 930 31 32 aenelerınde ta n~ 
ıçm ve ' d .. ..1- .Arını . · dın • yus- ı---
gören yerlenn ıra • örüldü· 
bet tenzilat yapılaıaıı zanın r 
- -nü anlatmaktadır. 
ıru • __ &.: iraclların 

Takdir edilen sayıt _.. • 
lü dayreainde teblii edilmemeıın· 

uau . • haldarllll kullanma· 
den dolaJlda ::-:enu1attan iıtifade et· 
vanlann . . 
r-- . . .. k.. kılan proJeDlll e .. 
melerını mum un d b-L.::-t ___ :.._. 'n IODun a U•-
babı m..........,suu 

1 n .«;ylemektedif. 
şun " 31 932 aenele· 

Bu tenzilat, 930, 9 ' 1 
• hriri. yapılmıt o an 

· de unıu1111 ta . . 
rın . fi iradlan tahrırın 
yerlerden, gayrıaa . .. kab'le-n 

icıne gore :..-
hatladığı sene ~~~ Bu aenelerde tah· 
mükelleflere aı ır. .. kib aeneler· 
rir edildiii hal~~ mat~ fi iradları 

. . tere ıore r•J"Ml 
deki rayıç • tadil ile yeni r•· 
k til ..... n veJ• huamı . 

a ~ · fi iradlan ta)'lll 
i lere göre ıayrısa • 

Y ç .. il fi 'n vaz.iyetlen nor· 
1 nan muke e en ·ı· o u b )arın tenzı attan 

mal olduğundan un Mriibnemittir. 

Yukarda yazılı eaaslara cöre tes
bit edilecek İraddan 1837 numarah 
kaaunun 9 uncu maddesi hükmüne 
göre aynca yüzde yirmi indirildikte"I 
tonr• kalan mikdar bina vergisine 
matrah ittihaz olunur. 

Madde 2 - 1930, 1931 Ye 1932 
mali yılları içinde tahririne baılanmış 
oluh da bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte katileşmemit bina iradlarınm 
tahmininde 1935 mali yılı rayici na-
7arı itibare alınır. 

· ti"f delerine mahal 10 • ..!L 
il a 1932 .... len tana• 
Tenzilatın 1930 • . . bebi bu ae· 
lerine haaredilmeaınm ae • ' • • . ı-s ..... rayıcı •· 
.. ıer rayici ıle - .. irmi 
rasmdaki farkı takriben yaz:• 1 ileri 
bet derece.inde bal~.... ~- ile 

' 1932 ...... raYICI 
gelmektedir• • ark • ~ de 

Madde 3 - 1933 mali yılından iti
baren baılıyan veya bundan sonra 
ltaılıyacak olan umumi tahrirlerde 
veya bu tahrirlere kanun yollariyle 
yapılacak itirazlarm tetkikinde bina
lann bulundafla eüsütamm tahririne 
baılandıiı mali yıldaki rayiç nasarı 
ltiun almarak irad takdir olunur. 

Madde 4 - Umumi tahrir netice
sinin tatbikine bafl-dıiı tariht
itiltaren üç aene müddet •eçmemit ol· 
aa bile itbu kanunun birinci Jlladde
ainin fÜmulü dairesine girmiyen ._. 
nalarm katilepnit olan iradlan hak· 
kında bu lumunan meriyete rirdlii 
tarihten itibal'ell bir sene zarfmda 
aabibleri münferid tadil talebinde bu
lunabilirler. 

1 - Bir yandan sanayii kuvvetli 
devletler; bunlarm kültür aeviyeleri 
de yükaek •• Ml"Vetleri fazla idi. Ta· 
biiğ askeri kudretleri de diier devlet· 
1erinldnd .. ltdili idi. e 

2 - Diier yandan sanayide seri 
kalmıt devletlerı bunlar kültürce 
qatı bir teviyede kalmıtlar, aervet· 
leri de yüluelemediiiaden aakeri kuv· 
vetleri de ehemiyetaiz bir raddede 
bulunuyordu. 

ticeal yukarda ıörtlüiümis ıilti bazı 
devletleria eaantiadea ....... Wr .., 
tieiildir. Türk milletinia bqüa il•· 
diline ıerekli olan ..-.trİJİ kw-ar· 
._ ta1A eltili taWlt,,....,.... • .,... 
1&J1D Celal Bayana ........ .._ 

.,.. ............ set~ ... 
tacüolu ... .._...~,.... 

bilir .ı,ı111 ..._ .....,•11u1a-. 
reJ.ı~.Y~,.._._ ... _.._ ........ 

•· OIUIAN CONm 

1935 rayici araıındalu f '':..:d 
- bulundue- an 

15 haddinden a.-ıı 'l'"t hükmÜ· 
.._ .. "k fark ;,in tenst a ba auçu "T" 'I' mu• 

.. 1933 tarihlerin• de teımı ı M 
nu9 - Eaeaen yuzde 
vafık ba'unmamııtır. "l veya tez•· 

w teneszu 
ool ~ıeır a~•· . . &ınm• göre ta· 
..:::: .. ı bina vergı11 ahk h' tt 
~ .. ~ ... ·· telsim '"" ıye e dili\ 1cr ..... DIUS 

.wı-e-ııtir· . . 
. ' k nununun 27 ancı 

Bina verı•.. a &- L...:riıııı meriyete 
dd · acibince ~--ma eaa m . . 3 sene geç· 

girdiği tarihten ıbb•reil•. . t--=•--
.. f 'd tad at .. .......-

medikçe mun en terait altın• 

MuYakkat Madde 1 - Bu kanunun 
tenzilata aid hükümleri: 

A • Bina vergiaiyle buna muna•• 
ikbaadi buhran verrisi İçin 1 haziran 
1935 tarihinden, 

B - Veraset ve intikal vergisiyle 
tapu harçlan için bu kanunun neşri 
tarihinden, 

Tabiatt• hakim ezeli kanunlann 
tatbiki neticeainde birinci anapa da· 
bil devletler ikinci grup devletleri 
hakimiyetleri altına almıılarch. Ne 
yasılrtır ki Türlüyemiz bu ezilen dev· 
Jeti• ırupuna lıtatdmıtb. Bu kabllflll 
Oamanlı imparatorluiunu nerelere 
kadar aürükleditini hepimiz ltiliriz. 

Türkiye cumuri)'eti aaaayilepnelr· 
le artık hiç bir aaman ikinci l"IP 
devletlerden olmamaia aamebnİf bu .. 

meldedir · Ba~ı .. _~b. ve biıaa .. hible
da kıynıetlerı ~egı":'~et dolayıaİY• 
rinin bu kanun• mec ialdıklan anla• 
le müşkülata maruz 932 senelerinde 
tıldığmdan 930, 931•. haricindeki 

h . ec1·ı n yerlenn tanr ıe lfl 'bumUfM• 
d "kel• en 

C • Bina iradlarma iatinad eden 
kazanç vergiıile buna munzam iktı· 
aadi buhran vergisi için 1 haziran 
936 tarihinden ( 1936 kazanç vergi
leri dahi tenzilatlı iradlara göre tarh· 

olunur. 

bu idarelerin Maliyedeki hesabı cari· 
lerinden teniye edilir. 

Projenin yalnıa birinci muvakkat 
maddesinin D fıkraunm defittirilme
ai arzusu ızhar edilmiı ve B. lamel 
Ekerin "D fıkraamıa kaldırılarak ev· 
kafa ican müeccele .,,. mukataalara 
aid tenailatm da 935 :rdaMI- itiba· 
na baflaınau'' hakkındaki takriri 
aazan itil.are almarak encümene •ön· 
derilmi9tir. 

ıalıht komanda eımek ve lnwı n kendı ıemlalrıl llfediti htddt Jiiıiiftba. 
1ntlıt1T. S tlam sn rltr mul1' $ hayat mııcade•tJtndf auvaffılılyeHıt '" t)f 
teminat dır B naenall') 1 " n rlerinııl 

mahallerde e mu ve bir defaya 
k··ı·uaa kurtanoak 

u a .. b kanunun ıne-
h lmak u:zere u ma sus o b' ••ne zar· 

• • d 'tı'baren ır -
ri1eti tan hın en ı .. . bilece w i· 
fmda münferid tadi~a~. ı•teı;;onuhn:,. 
ne dair layihaya hukuın 

Muvakkat Madde 2 - Bu kanu· 
nun netrinden evvel ödenmit olan 
t 935 aeneai vergilerinden bu kanun 

tur.,, ,, 
.. ,, d 

- .. ··ımeai ııra1111 a 
Projenin ıoru•u • bir _. 

Şükrü Yatın ( çanakkal•) nın 

hülunüne göre tenzil edilmeai laann
gelen miktar aahil.lerine red ve iade 
w b suretle reddolunacak "Ver~lerin 
mahalli idarelere aid hi ... leri dahi 

Tefrika: 62 
V Ll S' un romanı: 

Kırmızı Zanbak 
JFRANS 

Yazan: Anato. • Nasuhi BAYDAR 
Türkçtyt çtl'ıttn. . 

uni elbiseleriyle, çıçek 
Terez, koyu kur§ altından kayar gibi iler-

açmış san salkımlar . ler tararsanm . koca yemış • :y--

liyordu. Yabanı .. "ş gibi yıldı.zlariyle kap-
dik yamaçlan~ı ~u kenarlarında taflanlar 
hyor ve tepecikle~ . "leri doc7ru fırlatıyor
güzel kokulu alevlerını ı .. d ~di 
lardı. Floransa çiçekler ıç~. e ı. . . 

. 1 b azlar gıyınmıştı. 
Vıvyan Be ey 0 1- g Floransa ha· 
Gö .. nuz ya ar ın , 

ruyorsu . . e kırmızı zanbagı da 
kikaten çiçek ~eh:ı~ır, v ası yanlış bir şey 
kendi sembolu gıbı taşım . 
değildir. Bugün bayral!l• darl~ng. 

b .. bayram mı. 
- Ya ugun · b ·· 

D '1·ng siz biliyormusunuz kı ugun 
- ar ı . 'd ' B sa· 

b
. . . gu··nü Prımavera ır. u 

ınayısın ınncı • . . 
hah t h. dı'ci bir manzara ıcınde uyanma· 

es ır e k k" . . k bay 
dımz mı? Oh darling, deme ısız cı çe. -

ramını kutlamıyorsunuz? Halbuki, bilirim, 
siz çizekleri seversiniz, onlara karşı ~fkat
lisiniz. Onların da neşe ve acıyı bildiklerini, 
bizim gibi ıstırab çektiklerini siz bana söyle. 
miştiniz. . 

- Ben onların bizim gibi ıstırab çektik· 
lerini mi söyledim? 

- Evet siz söyledi idiniz. Bugün de on
ların bayramı var. Bu bayramı, atalarımızın 
usulüne uyarak kutlamak linmdır. 

Tcrez anlamadan dinliyordu. İtalyan pu
lu ile yollanmış ve içinde de şu birkaç söz 
yazılmış olarak o gün aldığı bir mektubu el
diveninin içinde buruşturuyordu: 

"Dün gece Büyük Britanya Oteline. İn· 
dim. Öğleden önce sizi 18 numarada beklıye 
ceğim." 

- Oh darling, her yılın bir mayısını kut· 
lamanın Floransa'da adet olduğunu bilmi
yorsunuz ha? Şu halde siz Bottiçelli'nin çi
çek bayramını gösteren ilkbahar tablosunun 
ne demek istediğini anlayamamış olacaksı
nız. Eski ıamanlarda, darling, bir mayıs gü· 
nün< e, hiitiin şehir sevinç içinde kahrdL 

Bromuraı 1R01-

•it lıuvı;tUendırınıı. bunun mu~\kln ve mukawt tuin ~ '" a& .... tt" bir urarı )'Oktuı ve ah~ılıh'k vermu 

ıo •• 30 lıeıııprı.ty1 1ıaw1 119 
ttrdUl'll ••dl M(tM .. t""'9 

Knoll A.·O. lomyevi maddeler fabrtkalart. ludwıgshafen sıRhln 

Bayram elbiseleri giymiş ve ba§lanna kır 
çiçeklerinden taçlar takmıt gene kular, 
Korso' da, çiçeklerden yapma taklar altın· 
dan, alay alay geçip gider ve taze otlar üze· 
rinde bir ağızdan şarkılar söylerlerdi. Biz de 
onlar gibi hareket edecek, bahçede danı e
deceğiz. 

- Ya, demek bahçede dans edeceğiz? 
- Evet, darling, ben de size, Londra kü-

tüphanecilerinin en eskisi olan Mösyö Mor· 
rison tarafından bulwunU§ olan on beşinci 
asrın Toskana adunlannı öğreteceğim. Ça· 
buk dönünüz ıny love; başlarımıza çiçekten 
birer şapka geçirip raksedeceğiz. 

- Peki yavrum raksederiz. 
Ve sonra, kapının pannakhkb kap sını 

ıterek, bir çay batağı gibi çakıllarını yaban 
gülleri altında saklıyan patikadan kaçtı ve 
önüne çıkan ilk arabaya kendini atb. Araba· 
cmm şapkasında ve kırbacının sapında mavi 
mine çiçekleri vardı. 

- Lungamo Aççiaoli sokagmda Buyiı~ 
Britanya Oteline! 

Lungamo Ac;c;iaoli'nin nerede olduf"unu 

biliyordu- Oraya bir akşam gitmişti, ve 
nehrin dalgalı sathı Uzerinde gune§in parça 
parça altmlannı timdi gene görüyor gibi üi. 
Sonra gece olmuştu, sesaizlik içinde aWaruı 
homurdam§ı, bir takma sözler, onu heyecan. 
landımılf olan baklf)ar ve nihayet, sevgili· 
nin ilk öpüşü, tamir kabul etmez afkın bat
layışı .•• Oh t evet, Lunaamo Aççiaoli'yi ve 
eski köprünün ilerisindeki nehir kıyılanm 
tanıyordu o. .. Bilyük Britaa.ya Oteli... On\1 
da biliyordu: nhtmı üstünde taıtan biiyüli 
bir cephe ... bu da bir aaadetti. Çünkü bura
ya kadar gelmiş olduğuna göre bu otele ine
ceğine Döşartr'ın da bulunduğu Şehir oteli· 
ne de inebi1irdi. İkisinin de aynı koridor üze. 
rinde, , anyana iki odada oturmamakta ol
maları da bır bahtiyarlıktı .. Lungarno Aççi· 
aoli !. .. kukulatab adamlar taraf mdan koştu
rula koşturula götürüldüğünu görmüş oldu
gu o ölu, şimdi çiçekli bir mezarlıgın bir kO
şeciğinde rahattı ... 

- 18 numaralı ocı; 
) 
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Dünkü spor hareketleri 
l)üı kazananlara lıediyeler verildi (Başı I. inci sayfada) 

raporu okundu ve diğer kurulların ra
porları bunu takib etti. Sonra delege
lerden bazıları dileklerini söylediler. 
Altınordu başkanı Dr. Behçetin mın
taka doktorluğuna atanması hakkın
da kulüp mümessillerinin takriri re· 
ye konulup ittifakla kaJ>ul edildi. 
Bundan sonra seçime geçildi. Seçim 
sonucu şöyledir: 

BB. Ekrem Küskü, Hüsnü, lhsan 
Su spol'lan kurulu: 

bir oyun gösteriyorlardı. Fakat 
Gençlerin daha çok akın yaptıkları 
görülüyordu. Bu akınlardan birinde 
Gençlerin biı·inci sayısı oldu. Beş da
kika sonra bunu ikinci sayı takib etti. 
Bundan ı;onra Gençler daha çok mü
dafaa yapmağa baıladılar. Ankara 
gücü de vaziyetten İstifadeye çalıştı 

ve Hamdinin ayağı ile birinci sayıyı 
atarak beraberliğe yaklaşmış oldu. 
Birinci devre 1-2 bitti. 

(Ba§ı ı. ci sayıfada) 
y•ndan ibaretti. Bir erkek ve kadın ola· 
rak miiısabakaya birer çift girmişti. 

Miil.:ii/<t1lur111 dnğıtılm<tsı 
Dün gece saat 21 de Atlıspor ku· 

lübü azaları Ankarapalasta toplandı· 
lar. Kültür, sü, tarım ve iç bakanla· 
wımız BB. Saffet Arıkan, Kazımözalr 

BB. Hikmet Akgöl, Şinasi, Sala
haddin. 

Tenis kurulu: 

Manej biniıinde bannlardan: 
Birinciler: - Samime Baki. Atıf!\ 

Timur, lrmgard Titz, Semiha Celal Gi
sela Gottfried; 

Baylardan birinciler: - Atıf, Rıd· 

van Lü, olmakla beraber Hha binişi bü
tün biniciler tarafmdan fevkalade neti. 
celi ve iyi kondisyon ile bitirildi. Saha 
Binit ve kondisyon muayenesinden son· 
ra umumi neticeler şunlardır: 

Bayanlar: 
Birir:ci - Atıfa Timur 10 puvan ile: 
ikinciler - Semiha Celal, 1rmgard 

Titz, Giıela Gottferied 13 puvanla; 
Üçüncüler - Nilüfer, Lili Dümon 

Schmidt lG puvanla 
Baylar: 

Birinci - Rıdvan Lü 10 puvanla, 
lkinci - Cihad Apayık 19 puvanla 
Üçüncü - Atlf 21 puvanla 

Mıntaka merkez kurulu: 
BB. Şükrü Koçak, Ziya Ateş, Or

han Aydar, Ham.id Aral, Halil Ağa· 
bey. 

lu: 

Atletizm kurulu: 

BB. Namık Kat, Ziya, Ahmed 
Bisiklet kurulu: 

BB. Ekrem Ülker, Server, Nevzad 
02.ğcılık kayakçılık, atıcılık kuru· 

BB. llyas Sınai, Hayrettin, Namık 
Kat, Mehmed Ali Tayyar, Ali Raik. 

Eskrim kurulu: 

BB. Muhip, Raif, Zihni. 
Futbol kurulu: 

BB. lsmail .Şevki Nitli, Hüseyin 
Server, Mehmed Karakaş. 

Ankara Lik Maçları 
Dün Ankara Gucü alanında lik 

maçlarının be~inci haftası oyunları 

vardı. ilk önce Cevadın hakemliği ile 
Muhafız gücü ve Demir~por karşılaş· 
tılar. Muhafız Gücü bu yılın gol re
korunu yaptı. Demirsporu 0-13 yendi. 
Muhafız gücü takımı bugün şu şekil· 
de çok kuvvetli bir takmı çıkarmıştı: 

Mahir, Bekir, Saffet, Gazi, Naci, 
İbrahim, Fahri, Naim, Ahıned, 5f'dat, 
Salahattin. 

Buna kar~ılık gol sayısının aı-lma· 
ması için elden geleni yapan ve yaµ· 
mağa çalı.şan Demirspor da şöyle idi: 
Ahmed, Burh<ın, Fua~. Süreyya, Re
fik, Hayri, Ertuğrul, Orhan, Edip, 
R<ışid. 

İkinci devrede Ankara gücü çok 
gi..ızel bir golle ikinci sayısını yapınca 
oyun heyecanlı bir safhaya girdi. Fa· 
kat hakem Servet oyunun bu güzel 
seyrini fena bir idare ile bozdu. O
yuncu çıkarmak suretile hakem otori· 
tesini yerine getirmek adetini Gençler 
bırliği kaleci:r.ine de tatbik edince ni
h<'lyet oyunu ı~dil etmek lazım geldi. 

İstanbul Maçları 

Bafbakan oğluyla konuıuyor 

Muhlis Erkmen ve Şükrü Kaya ile 300 

kitiye yakın bir kalabalık kazananla· 

rı alkıtlamak Üzere toplanmıtlardı. 

Kordiplomatik de hemen hemen ta· 

mamen orada idiler. Tarım Bakanı· 

mız B. Muhlis Erkmen etraftaki sabır

sızlığı sezerek müsabakada kazanan· 

ların mükafatlarını yemekten evel 

vermeği tercih etti. Güzel bir öylevle 

müsabaka hakkında izahat verdikten 

sonra binicileri, müsabakayı tertib e· 

den BB. Atıf ve Dr. Çekiyi tebrik ve 
yakın alakalarından dolayı kordiplo· 
matiğe tefekkür etti. Ondan 50nra 
kazananlara hediyeleri dağıtıldı. 

BB. Orhan Apak, Dr. Ziya, Asım 
Kuı· t. 

Güret ve boks kurulu: 

Ankarapalas salonları sporcu gençli· 
ğin neşesi ile doldu, taştı. 

Müsabıklar bugün ciddi bir imti
han geçirmiflerdir. Hakem heyeti a· 
deta krlr kırk yararcasına işi incele· 
miştir. Buna rağmen bu İşten anla· 
yanlar temin ediyorlar ki, bu müsaba
ka hafif geçmemiştir. Çok çetin .şart· 
lar altında bütün çiftler muvaffak ol· 
muşlardır. Birinci ,ikinci ve üçüncü ... 
diye ayrılmalarına rağmen, biniciler 
arasında yalnız bir nüans farkı var
dı. l~in mucibi memnuniyet olan tara
fı bu müsabakaya girenlerin çoğu· 
nun, bilhaua Bayanların ata binmeği 
bu kulüpte Öğrenmeleridir. 

Alan çamur olduğundan top ağır
laşmıştı. Bir tarafın çok kuvvetli, di
ğer tarafın henüz istikrar bulmamı! 
bir takım olması oyunu futbol bakı· 
mından zevksiz bir hale koymuştu. 

ikinci ve mühim oyun 14.30 da baş 
ladı. Takımlar alanda yerlerini ald:k· 
ları vakit her iki tarafın da bu maçl\ 
verdikleri ehemiyet anlaşılıyordu. 

Ankara Gücü: 

Natık, Ali Rıza, Enver, Orhan, Se· 
mih, Nazmi, Salih, Yaşar, Abdi, Bilal, 
Hamdi. 

Gençler Birliği: 
Halid, Asım, Ahmed, Ihsan, Ah· 

med, Selim, Salah, Rasim, Niyazi, 
Kemal. 

Maçın yirminci d;lkikuına kadar 
gol olmadı. iki taraf da mütevazin 

t:yüp - Süleymaniye maçını J-0 E

yüp kazandı. Vefa Fenerbahçeye S ·O 

yenildi. Güneş • Topkapı 1-1 bera• 

bere kaldılar. lstanbulsporlular Bey· 

koza karı ıoyunu J.1 kazandılar. Hi

lal - Beşiktaı maçında birinci de\·re 

1-1 beraberlikle bitti. ikinci devrede 

birinci golü hilalliler attılar. Fakat 

beşiktaşlılar i.tstü~te iki golle neticede 

3-2 kazandılar. 

Ankara Gücünün 
seyahati 

Hava müaade ederse Ankara 

Gücu birinci takımı iki maç yap
mak llzere bu ayrn 20 ıinde Kon
ya'ya gıdecektir. Ankara Gücü 
Konya Gençler Birliği ve idman 
yurdu ile kar,ılaşacakhr. Batbalıan bir Bayanı hutluyor. Yemekten ııonra geç vakte kadar 

GöZ 
MÜTEHASSISI 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anafartalar caddesi 

saat ma~.-ı.ıası iıstiı Nizamct· 
tin apartımanı No. 70 

1-5230 

Zeiss gözlükleri. korsalar. ~ 

••••mRNll•ırl'aN98MMI~~ 

Kiralık apartıman 

dairesi 
İtfaiye meydanında hukuk 

mektebi yanında A. Soysal apar· 
tımanının 6 odalı dairesi kira· 
hktır. İstiyenlerin içindeki sa. 
hibine müracaat etmeleri. 

1-5527 

Kiralık 
. Çankaya alman sefareti kar
ıısmda 61 numaralı hanenin üst 
katı üç oda bir matbah bir kori· 
dor elektrik banyo odunluk ve 
tatlı su kuyusu ile kiralıktır. 

P. T. T. T. U. M. muhase· 
besinde memur Bay Ragıba mü
racaat. 

ANKARA SIHA T VE IÇ
TlMAI MUAVENET MODOR
LOCONDEN: 

1931 • 1932 yılı İstanbul ebe 
mektebi mezunlarından fstanbul
Ju Hüseyin kızı Ebe Ayşenin 
dioloması zayi olmuştur. Yenisi 
çıkartılacağından eskisinin hük. 
IT'ii vnktur. 

' 

))aimagenç 
daima güzel 
KANZUK 

Balsamin k:r,~nıi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me· 
hafitinde rağbet görmüş ciddi bir 
kremdir. Çilleri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkalade bir 
cazibe bahseder. Ruhnüvaz ko· 
kusu ile av~ıca öhret kazcınmış· 
tır. Balsamin kremi katiyen ku. 
rumaz "fcninizin latif tazeliği. 
ni, cildinizin cazip taravetini an. 
cak krem Balsamin ile meydana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan başka krem kulla· 
namaz. Tanılmış itriyat mağ"aza. 
ları ile büyiik ecza evlerinde bu
lunuı 

Kiralık Daire 
Yenişehirde üç oda banyo ve 

ufak bir mutfaklı daire mobilya
lı olarak kiraya verilecektir. İs. 
tiyenlerin görmek ve görüşmek 
için 1888 No. va telefon etme. 
leri. 1-5457 

lmtı\ rıı ıhılıi v: Bıı\rııu· 

har rıri ralıh Rırkı AT\ Y. 

Umumi nc~ı İ)<ıh idare 'den 

Ynzı iı1cri müdürü Nasuhi 1 
BAYO\R. 

Çınkrrı cıddesi civumda l Ufru m~ffl,l'lsınd• h:Hr/mti!tr. ! 
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ı Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma İ 
i Komisyonu ilanları i 
i 1 

RİLİT 
KALORİFER KAZANLARI TAMİRİ: Genel kurmay binası 

kalorifer kazanlarının tamiri açık eksiltmeye konmuştur. Keşif be
deli (2922) lira 25 kuruştur. Kesif ve şartnamesi bedeline karsı 
inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 31.12.1935 salı günü saat on 
birdedir. İlk teminatı 299 lira 17 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2. 3 ünciı maddele
rinde istenen belgeleri ile birlikte ihale giin ve vaktinde M. M. V 
Satın alma komisyonuna gelmeleri. (3634) l-5S86 

BlLlT 
lstanbulda Tophanede ordu 

Dikim evi için bir Ustabaşı a· 
ranıyor. Taliplerin hazır elbise 
imal eden bir fabrikada usta ba. 

ı olarak çalışmak iktidarını ha. 
iz tahsil ve talim görmü~ olması 
lazımdır. Taliplerin tahsil dere· 
cesini ve kabiliyetlerini gösteriı 
vesikalarını hamilen birinci ka. 
nun 1935 nihayetine kadar lstan 
bulda Tophanede iki numaralı 
levazım dikim evi müdürlüğiinc 
müracaat etmeleri ve mezkur ve
sikaların birer suretlerini istida· 
!arma rapten oraya bırakmaları. 

(3577) 1-5515 
BİLlT 

Akköpriı nakliye deposunda 
mevcut 68 kalem ve ayrıca 5 ka
lem köhne malzeme satılacaktır. 
68 kalemin tahmin bedeli (850) 
lira (23) kuruştur. ve 5 kalemin 
tahmin bedeli (129) lira (57) ım. 
rustur satıs günü 17-12.935 saat 
10 dadır. Mezkur malzemeyi 
görmek istiyenler her gün Ak· 
köprü nakliye deposu müdiirlü. 
ğüne müracaat ve satışa girecek
lerin paralariyle birlikte M. M. 
V. satın alma komisyonuna gel· 
meleri. (3632) 1-5582 

BİLİT 
l - 1940 liralık kuru fasulya 

açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Beher kilosuna biçilen e· 

der 12 kuruş olup ilk inanç pa
rası 145 liradır. 

3 - İhalesi 2.1.936 günü saat 
10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3, üncü 
maddelerinde istenilen bilgele. 
rile ihale günü M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3620) 1-5561 

'Al ~ 

\..,ke·ri l•at.rikalar l mııuı~~ 
Miidiirliiğii s~etmalma ~~ 
Komi~yomı tlanları ~~ 

~ 
" 

Yevmiye iki kalem 
beherinden asgari 
12.5 azami 13.5 kilo 

Beher kilosu 
kuruş 

Taze Bakla 10 
Pırasa 7 
Yerelması 5 
Karnebah~r 15 
İspanak 11 
Lahna 5 
Taze fasulya 15 

Tahmin edilen lıedeli (615) li. 
ra (60) kuruş olan yukarda mik· 
tarı ve cinsi yazılı Sebze Askeri 
fabrikalar Umum Müdürlüğü sa. 
tınalma komisyonunca 30.12-935 

pazartesi giinü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te..:' 
minat olan (46) lira (18) kuruş 

ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte Komisyona mü· 
racaatlarr. (3633) 1-5608 

Kiralık 

apartıman 
Çıkrıksılar yokuşunda dört o

da bir hol manzaralı konforlu 
bir apartıman kiralıktır. 3923 No. 
va sorunuz. 1-5614 

Ani ara Etnoğraf ya Müzesi 
direktörlüğündeıı : 

Yapıları1k onarım yüzünden 15-12-935 den itibaren müzemiz :zi. 
yaretçilere kısa bir zaman için kapanacaktır. Açıldığ1 t.ekrar ga. 
z-ete ile bıldirilecektir. (3663) 1-5639 

r,,.,,,~,,·,::::;:~~:::;:,,·=~~;~:=,,,-
5 • 

! Alma Komisyonu ilanları 
~ 

İLAN 
1 - Samsun garnizonu hayvanatının ihtiyacı olan 435,000 kile 

arpanın kapalı zarf usuli ile eksiltmesine istekli çıkmadığından bici 
ay içinde pazarlıkla ihale edilecektir. Şerait ve evsafında dcği iklilıı! 
,·oktur. İsteklilerin 3. ikinci kanun 1936 cuma günü saat on altıda 

komisyona gelmeleri. (3623) 1-5570 
İLAN 

Pınar hisar için 35.000 lira Irk 392,000 kilo yulaf kapalı zarfla ek.. 
siltmc yr konulmuştur. İlk peyi 6270 liradır ihalesi 2/2. klinun/93' 
persembe günü saat 14 te yapılacaktır. İsteklilerin Vize satın alın& 
konıi '", ıı 1 ııı:ı gelmeleri. (3614) 1-5640 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

1 - Ha!de 19 numaralı dukkan 31.5-936 gi.inüne kadar açık ar• 
turna ile kıraya verilecektır. 

2 - Bı.:ş ay yedi gıııılüğiı (lJO) lııai:ıır. 
3 - Muvakkat temınatı (lS,75) lıradrr. 
4 - S.fftnamesini görmek istiyenlcr her gün muha ebeye gele• 

!Ji lirler. 
5 - lhale Z3.12-93!i pazartesi gün saat 15 de artırma ve cksılt.. 

roe komisyonunda y11pıl,ıcaktır (3596) 1-5509 
SATILIK ARSA 

1 - Ycnısı.:hirde 1149 uncu adanın 5 sayılı parselinde 646 mZ ar-
sa bir <iY ıı:arfınd<t pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhammen lırdeli (1938) lıradu. 
3 - Muvakkat teminatı ( 146) liradır. 
4 - Şartname ve haritasını gprmek ıstiyenler her gün muhase

beye gelebilirler. 
5 - lhale pa.ıartesi ve perşembe ;::unleri saat on beşde artırma 

ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (3647) l-5605 

Ankara valiliğinden: 
Dispameı ler için alınacak 3 adet :;eyyar etüv makinesıne ilan 

ediler. müddet zarfında ıstekli çıkmadığından ihale müddeti 19.12. 
9:;5 tarihine kadar uzatılmıştır. 

İhale 19-12-935 perşembe günü saat 15 de Vilayet daimı encü
meninde yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli (3990) liradır. 
Eksiltm,.ye girmek için (299) lira (25) kurusluk muvalcıkat te. 

minat ve-ilmesi sarttır. 
Şartnaıneyi g'örmek istiyenlerin sıhhat M: tine müracaatları 

~ksiltmeye girmek istiyenlerin ihale günü daimi encümene gelme. 
leti ilar. olunur. (3658) 1-5637 

"Ankara Etnoğraf ya Müzesi 
clirektörlüğündeıı : 

ı - Müze için on bir teşhir dolabı, iki piyedestal açık eksiltme 
ile y:ıpılaraktır. 

2 - Keşif bedeli 1651.74 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 123 lira 88 kurustur. 
4 - ihaleye iştirak edeceklerin Ankara ·Nafıa Direktörlügün

den alacakları fenni ehliyet ve terim odası vesikasım ihaleden evci 
Müze idaresine vermeleri. 

S - Kesif, sartname ve kroki her gün Müze idaresinde görük
ullır 

6 - İhale 3.1.936 cuma günü saat 15 de Etnoğrafya Müzesinde 
yapdacalctrr. (3664) t-5638 
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~a~tind •n: 1936 Yılbaşı Hava kurumu 
Büyük piyangosu 

Mi\Plll ıkra111iy•İ 500,000 lirader. 

"''raea: 200.000 .. 
:.1t ooo. 2s.ooo. 

100.00., so.ooo. 40.008 

20.000• ıs.ooo., ı o.ooo 
100.000 ıtrahk ıkraınbelerle (iç) adet 

liralık mükafat ....... 

Keşıde: Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
. (2 5) (5) e (10) Jiralıktır. 

Hıledt>r: • " 

ed L-en bil etinizi ahnız ... 
Vakit kaybetm en ncau 

~ ayınhalka 
Beledi e reisliğinden: 

. otobiislerinde on dokuz kifili\ 
fehır ıçınck ı e en bele~::.Ca1r yer .ardı. Saym halkın lati-

9'urac .. k altı kı l ayakta 
1 

bundan fazla yolcu ahnınıya.. 
nbft ler n t m ı çın oto us ere 
eaktır 

p T.T. Ba~müdürlüğünden: 
• 'J le avabo ve -borularıle bodrum ka· 

.... u kirernıt rı ....:......;~-· t •'""•1i idare bınUIJUJl s- 1 lda Juneye k~ ur -
tmdalrı kanallu tamiri pazar 
kefil 430 liradır. pnil eaat on betee ppdacakt•r. 

'Eksıltme J0.12.1935 puartesı iki 1 ra 25 ......,.. bant temi. 
Ebıltmeye gtrecekler n ~ eut nel bat mldlrliiık wmeline 

Nt parasını ~~~..!'!:'.:her gtın .....,Udürlilk kalcmsnd• 86. 
,.urmalan ve fl!T'·~- (3636) ı-5587 
MbiJcceklerı ılin olunur 

Ankara UbayJıAııldan : 
Enstitüsü Konferanı salonuna yapılacak 

- ismet paşa Kız bedeli 1379 lıra 80 kuruştur 
293 .moıtujuD muhammen ·n1 g8rmCk istiyealer her ıün okula 

2 - NUınune ve şartnamesı 
.ancat edebilirler. . 

1 21936 ~rşeınbe gtinil saat 15 de okul-
v--ı.. sarfla ıhales . . r-

1 - ::'!:';;s-.o1 .. yaprlaca~ır. 
Jar uyı.--•--: ı· 48 1ı:uruttıır· 4 _ Temınat 628 ıra . tt r (3618) 1-5579 

5 - tUn bede ı muıtenye aı ı . 

imar müdürlüğünden: 
Muhammen bedel 

Kim ~n ımml.ık Solraiı Ada No. Parsel No. Llra 
ctliJclltf J1aba:::•

1 
Meptep çıkmUI 253 10 15 

Nasıf Jlua Y çarıı yo&utu 263 ıs. ld 25 
tbrahım • . lere talip %uhur etmemıı o uıwı.. 
Yukuda il&ydı goaterıle~ günU saat on betde puarhk Ue 

an 7 z ınci ~ n g~detle temdld ecUlmlttir. Taliplerin imar 
yerilmek Usere bir ay. mUracaatları (3602) 1-5538 
Mldib'lUğiinde ki koını syona 

J darına genel komutanlığı 
an • d 

ara tın almakomısyc nun an: 
-._.._..s., alit Jandarllll ıenel Jtomutanblı 

_ A gıda yazılı. ecza ve kapalı z.ı umıu ılı elmiltmeJe 
Aakar satmalm& komısyonunca • 
orıulmu tur. de er bıçilen yii% elli kilo komprıme 

A _ Bır kilosun& otuz Ura a~esi gUnU saat 15 te yapılacak ilk 
mının eksiltmeli 23.l2•935 paz 
tem n tı 337,50 kuruı~r. t biçılmit olan 230 çetit tıbbi ecsa. 

B _ Topuna 5700 Jıra kı~nil saat 15 de yapılacaktır ilk te. 
anı eka ltmesi 24-12-935 salı ... 
elnatı 42750 kuru§t'!r. 10500 lira deler biçileD ikili M1JWı 

c - Selda taaelilM ~lZ 935 ça~ giinil saat ıs te ya
altıll klçiik etli eksiltmesi 
tlJacak ilk teminatı 78750 ~~rak her vı-kit komisyondan alı· 

2 - Her Uç şartname para 
:aa'bil r . . enlerin kanun ve ~ede yazı. 

3 _ Eksiltmeye girnıek ıstı!eya Bank• mektubu ~ekliflerini en 
Jı be ge e ilk temınat ma~t evel komisyona vermış olmaları. 
aeç- e tme t n r sa (3561) 5482 

Devlet Oemiryollan ve L manian Umum 
Müdürlüii; ilanları 

• 45000 lıral k muvakkat temınat ıle 
Bu g ıstıy nlerın tekliflerini aynı gun saat 14,30 a 

· · sıkalatı ye kanunun tay n ettı ı v nneleri ıa.zımdır. • 
kacJ: r konu yo re s ı ın v~ lan 30 ton kalay ve 10 ton antımu-

M uhammen bedelı 65000 lıra 0günli ıoaat ıs 30 da Ankarada idare 
Ymı 24 kıncı kinun 1936 c~ satın alınacaktır. 
Wnıuıında kapalı zarf usulü 1 mukabilı Ankara ve Haydarpaşa vu. 

Şartnameler 325 er kuruş (3552) 1-5545 
nelerinde s tılmaktadır tLAN 

akdırde 67760 ve ecnebı oldu. 
Muha'\mıen d li yerlı ;~u.f:o ttane aıvaııize tirfon 30 ıkinci 

p takdırde 36652 lıra olan t 1S,30 da ~palı z1rfla Ankaracla 
Maun 1936 perşembe gUıı.i1 aaa 
l•re bınaunda satın al~· r oldugu takdirde 4638 ve ecne. 

Bu ite gırmek iatıycnlcrtn ~~r~ k muvakıkat teminat ile kanu· 
w oldu!u takd~rck ?e 2148r t:~u~erinl aynı gün aaat 14,30 a ka· 
•• tayin ettlğı vtsıkalan 1 • J&zunclır. 
._ lromisyon Reisliğine ve~ınde Ankara w Haydarpqa veı:. 

Şartnameler 180 kuru m 1-5641 
M)erind satılmaktadır. (3629lLAN 

"lk 43 .ıu1ometres1 tberiııde bulunan 
8ıvaa _ Erzurum h~ttının ~annın l9. 12. 35 tarihinden itibaren 

htal'k:aya ve Tecer 11~•~ bu lrılllll tb rinde Pazarteai 'M 

Jtletırwye ıçılac:aiı v~ t1111~!li:ırer mahteıi-t tren ifletı1cceğl •JID 
Jlfttembe günleri plıt ge~ 1--5642 
halka ilan olunur. (3643) 

Şfirayıdevlet Umum İ kitipliğin
den: 

ıı ikınci mUlazlml ıçın yap laca
Münhal Uri tarıe 35 lira maa 

23 
JrAnunuevvel 935 puaıteli7e bL 

lı nelce ilan edilen mU•ba
1 
ka1 ......... kQr t Jbe 1<ad r n \1at n 

ralrl!rm9 ı.tekl 1er n ..... . 

Un Fabrikası Kirası 
ntal a Valiliğinden: 
Madde 
1 - Vilayet ldarei Hususıyesine aid Antalya i kelesinde rıh. 

tnn bititiginde kain Un fabrikasının Uç yılhk kirası 4-12-935 tari
hinden 5 ıubat 936 tarihine rastlıyan çarşamb agüniı saat U şe ka.. 
dar kapalı artırmaya konulmuştur. 

Bu fabrika pnde yirmi ili otw: ton bugday üğütür. Unu Ame
rikan unları nefaaetindedır. Fabrikanın bir yıllık kirası (15,000) li. 
radır. 

(Fabrikanm bq degirmencisi ıle iki de&irmencinın aylıkları 
ldarei Hususiyece verilecektir). 

Madde 
2 - Kira artırma şartnamesi İzmir, İstanbul, Ankara. Adana 

viliyetlerine gönderilmiştir lateıkliler bu vilayetlerden alıp okuya
bilirler. Vilayetimize muracaatlarr halinde de adr slerine parasız 

gönderilir. 
M. '1ıle 

3 - Artırma S şubat 936 çarşamba gunu saat 15 de Antalya V:a. 
lilik odasında vilayet encümeni huzurunda olacaktır 

Madde 
4 - Artırmaya gıreceklerın muhammen uç yıllık bedelın yiızde 

yedi buçuğu olan üç bin yuz yetmiş beş lira muvakkat teminat ver. 
melerl Jizrmdır. Teklif mektubunun ve teminatı muvakkate makbu
zunun zarflanmaaı 2490 sayılı prtırma, eksiltme ve ihale kanu· 
nanun 'kapalı zarf usuliyle artırma ve eksiltme" ahkamına göre 
yapılmalıdır. Bu ahkama uymıyan teklifler kabul edilemez. 

Malde 
5 - Teklifnameler yu arda yazılı ıhale gün ve saatına kadar 

Antalya Valiligine gönderilmelidir. 
Madde 

6 - Muvakkat teminat olarak 2490 sayılı kanunda yazılı kıy 
metlerin herhangi biri kabul edilir. (3657) 1-5626 

r p ada tro g ne) müdürlüğü 
bnalma komi yonundan: 

Cinai, Mlkclan. İhale tarihi, muvakkat temınat mikdarı, JD11na
kasanın tarzı aşağıda bildirilen tarihte Levazım Mildürliliünde 
ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesile birlikte taJiplerin 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (3652) 

Cinai Milrdarı İhale tarihi güniı 
Dairede mevcut numunesi 65 19-12.935 pertembe gunu 
veçbile. Karyola saat 14 
Muvakkat ttnıilıat M unakasanın Tarzı 

Mikdarı 
Lira 
67 Alenı 

1-5624 

loğla ili nafıa başm ühendisli
ğinden: 

23~12-93:> pazartesi .~unü saat on be§de Mugla Vılayet Makamın. 
da Vıllyet daimi encumeni tarafından ihale edilmek üzere 28412 
lira ke if bedelli Köyceğiz Fethiye yolunun Dalaman Köprtlliyle 
K8ycefb yolunun 64 080 • il 110 ldl-ıtrelert aruDMla ,.ptm. 
la~ pe ıralclmm " lmlalltı amalye lnpatı kapalı aarf maliyle 
ekultmeye konulmuttll!'. Şartname, Proje, k~tif .ve buna ait diğer 
evrak 142 kuruı mukabılinde Muğla Nafıa daıresınden verileceıktir. 

Muvakkat teminat 2130 Ura 90 kuruttur. . 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden şu tartlar aranır. 
Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair veailra 
lrnalltı ımaiyui mevcut ea u 10000 liralık 10le yapmış ve eyı 

surette bitiımi! olchtJdarını f81terir rellDI •esikL • 
Kctif, şartname ve projeyi Z5 kuMlf}ulr pul yaptttınrak unaa 

etmiş olmaları. 
istekli bir şirket oldufu takdırde: 
Eksiltme prtnamesinde yuıb evsafı haız olması lizımdır. 
isteklilerin teklif mektuplarını 23-12.935 pazartesi gUnU saat 

on dörde kadar Muğla Viliyetinde Eksiltme Komisyonu Reisliği· 
~ vermeleri lhllDCbr. (7•) 1-5530 

._.....·ye Vekiletinden: 
1 - Anllara kırtasiye deposunda toptanmq olan 2500 kilo fer. 

S\lde kaba Anbalaj k&ğıdı puarlılda satılacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti 250 liradır. İsteklilerin 18 Ura 75 ku. 

ruıluk muvakkat teminat mektuplan ile birlikte 23 birinci Wnun 
935 tarihine tesadilf eden pazartesi gtinti uat ıs de Maliye Veki
leti kırtasiye mlldilrlilftinde mUteşekkil komisyona müracaattan. 

(3,568) 1-5485 

Ankara P.T.T. Baş 
müdürlüğünden: 

Ankara telıiz ı.taByonlarınm 935 ihtiyaçtan lçm elli ton gazoıl 
kapalı zarf u9ulU ile satın alınacaktır. Guoilin kilosuna. on bet ku. 
r• • fiat teinin edilmittir· Temiaatı muvakkate 562,5 liradır. Buna 
ait aıtname yazı bilrosundan parasız verilir. Ekailtme 24 birinci ka. 
nun ı 935 sah gijnll saat 15 de başmüdürlügümib binasında yapıla
cakt r. İsteklilerin o gtin aut 14 de kadar kapalı teklif mektupları. 
nı k0tn\ von reisine vermeleri. (3622) 1-5569 

~aliye Vekiletinden: 
1 - Muhtelif sıkletlerde olmak üzere ceman 24000 titc yerli 

mamutlu Zamk kapalı urf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - JKuh•mmeıı kıymeti 4765 liradır. !ıteklilerin 357 lira 38 

kuruttuk munkbt teminat mektuplariyle bklimte 23 birinci ki. 
nun 1935 tarihine tetadUf eclen puarteai ıtnU 111t 15 de Maliye 
Vekaleti kırtuiye midür1Qilnde mtltetekkil komisyona geltne
leri. Buna alt prtname Merkesde kırtasiye mtıdilrltıtunden lıtan· 
bulda Dohnaba~ kırtasiye deposundan alınabilir. (3564) 1-5481 

Ankara E kaf müdürliiğünden : 
llevıkii No:aa 

Muhamnsen 
deJ 

Aılan hane lll müfrlı: 1301 00 
Anbar sokak 112 

Muhammen beclel 
tberiııden aJma. 

cak teminat 
98 00 

Yukar~ dDI ft menli muhammen bedeli V4; muvakkat temin&· 
~ yuılı dtlkWnbı açık artırma ua\ıliyle ve !İn para ile artırma· 
,,- konulm~-

bialeit H YiıUP.~1 13~ ~il ~ 
i e fif mlhlllrUlltiiide yapılicaktir. tzahjt 

A ra evkaf MudUrlU Une müracaatı · 

O rta nkul ve lı 
mez ası 

l - Ankarada a<cık lO hra ayhWı dort yer ıçka ,.. 

var alınacaktır Y ancı d&l bıJenlere bir der•ce 
verilir 

abaka la ıt 
ır.eğın avhtı 

Z - Musab ka 19,1 19 5 gunn aaat 10 da Anlu~ 
tır. 

3 - Musa.bakaya gı ebılmck ıçin liseden " 
un olmak ve memurin kanununım 4 ü 

aı mc.· 

]arı haı ulunınak e ektir. 
4 - lsteklılerın 18 12 19M at 17 

mudlirlugune ba vunnalan 
5 - Kazananlardan fransr ca. a manca, ı J~ 1 den 

rını v va ır açını tıilenl r tt'rc.ıh ol n r, (~651) 

nkard Valiliiind n: 
Senesı 
934 

Tıcar t en-

Bcypaz rı 
Verg ı 

Lıra K. 

t mı 
Ç yırlı de Kemal ve 

iki Hasan Remzı 

V ugı matrahı 
Lıra K. 

10129 16 

151 94 Kaz~ 
4 00 Ruhsat t rkeresı harcı 

30 39 Buhran •ergısı 
303 88 2 kat kazanç cezası 

12 00 ll&ablat uenaa aa 

1-51>1.6 

Sa 
i'll uteıdt 1\ 

m Z1 Yekiia 
Y..-. adı ya ıh e.y,__. muk ~ Re 

r1 

riki Haun Remzinin h len balund u yer og i~me d n ı 
!in tarih n~en itibaren 30 gün z rf mda ıtiru b!Mlu olmlk tartıle 
ıhbamamesı tebliğ makamıııa kam olmak ilzert olun r (3649) 

1-5615 t 

Türk Müh ndi leriBirliğind n: 
Birligimız onuncu senelik kongresi 17 birincı k n n ı s Jı 

gunu saat 16 30 da onursal Başbakanımız General l amet lnonü u. 
rafından açılacaktır. Birlige kayıtlı arkadaşlann aynı 
atte Birhk bınasrna te rıflerıni dileriz. (3654) 

nkara Evkaf müdürlii~nden: 
Akar 

No Cın11 Mahalle ve mcvkıı 
87 DlhHn Atpuan 
ı 17 .. Zalliie puan 
12& Saraçlar oo 
92 Zahıre pazarı 300 
13~ Saraçlar 700 

91 Dede bty yokuıu 3tJO 
90 .. 300 
94 ,. 3UO 
93 .. " .. 300 

129 Saraçlar ı:ıuo 
115 Zahire pazarı 600 
127 Saraçlar 950 
95 ,, Ded bey yokufu M 
000 Arsa Aslan hane 500 

Yukarda mevıku ve cmalcrı glSltedJea 14,.. ->alria anı ki
yeti utılıe.=~:ı ve iltelı:li ııJsmaAılm tt 11 ' ea ... daha a. 
tılmlttıı U-la.ta5 .... saat on ...... Anbr af ......... ..-ıen.. Qm) .___, 

KONTİNANTA L 
Fraid Aataire - Ciq ... Roseres 

T 



SAYIFA 8 

Tüı·kün ulusal ödevleri 
pek çoktur 

Bunlarııı eı Önentlileriııdeıı lliri de 

Artcrma ve Yerli malı kullanmaktır 

AOA~A.ZAR( 

ULUS 

İ$TE OSRAM fil 

Çifte Spiralli yani OSRAM ''D'' lambalan 
elektrik cerey~nmdan azami de recede 
istifade temin ederler. · Çifte Spiralli 
-0lmaları sayesinde ucus la~balara naza
ran % 40 daha ucuzdurlar. OSRA.M 
"D__, ampullerini tercih etmeniz karınız 
ica.hldır. :Ambalajı ineri.ndeki "Dn ip.re
tine dikkat ediniz. 

.. 

~u l)üyiik Ö<]~,;in ltasarılması için bütün 
kolaylıklat·ı gosteriyoı·. 

r..---· SİNEMALAR 
( Y~Ni 1 (Kubı~J 

Bütün peşin sabşlarda 

1 BU GECE 

Aıtkm anlaşılmaz derinliklerini gös • 

teren İnsani hissi ve heyecanlı bir eser 

KADIN NE YAPSIN 

Jeanne Boitel ~ Jean Gatland 

•• 

BU GON BU GECE ..... 
Heyecan - Oehıtet ve macera filmi 

BOZAMBO 

Genel arzu Ü:ıl!erine 8ozambo filminin 

devamı müddetince yalnı& 6.30 aeanf
larında KLE_O P AT~A ~ö~t.,rilec~~til', 

SU.ME ·R BANK: . . . . . ~· : ....... 
.... ... ... . , ... r , •, .. 

r . . . . " 

ARTIR M ~A TE ·Y-ER.J.· t 

.· 
Size her ne lazımsa 

YER L 1 MALLAR 
) 

PAZARINDAN ALINIZ 

--
1 

DİKKAT. Aynca ikram yeli satrşlardan da yüzde yüz istifade edersiniz. 


