
•~O~N~A~L~T;ı:~:~:·ı .... Y:.:.:JL:·_;:N..:.O=--·-S_ı_1_1 ______ ~----------~--A ... d_ı_ııı_u_z._a _a_fül_ı_m_ı_:z_d_u_· ---"'"!~-------------------=llcı·.~ ı • rrle 5 kuıru~ 
• PARiS BAKIŞ 'fEl(LiFI,ERi 'OEN SONRA 

İngiliz Kabinesinde ikilik · 
B k nlardaıı çoğunun çekilmeleri bekleniyor -B. Bal
d:in"sulh tekliflerini ş~~~tl~ nıüd!lfaa ede~~k-B. Eden, 
Baldvin ve Saynıenle goruştu-Kabmede munakaşalar 

İse ~ulh şartları Musolini'ye tebliğ edil

meden İngiliz filosuna tesi1·li bir tarzd;ı 
yardım hazrrlrklarında bulunmaktan ka
çınmış olduğunu bildirmesi beklenmek
tedir. 

Londra. 16 (A 
A..) - o.,.lıi Y.JI 
,_.ı..ı- SÖN· a. 
tden'la lıtlfuı bek 
.... ektedir. J(abi • 

M u.alarından bil' 

toi"unun de aynı 

sur He hareketi 
:a~k enmektedir. Ka 

bine iki grupa ay. 

.-dm•t bulunınakta• 
dır. Biri :ıecı·i tecl
birlet·de daha ileı·i 
.-iditmeıirıe mua ... 
t'l:l olan grup kıı 
Baidvin, Çernber • 
layn, Runsiınan, 

Hor' Hailshaın ve 
t.ahriye bakanı 
Lord Monselli'i SolJcın saia: BB. LacJal, Madar·iaga, Eden 

tLtiva etrnekte- aru: olan aruptur. Bu grup da Eden, El-
P• · sulh planın• mu· 1 K G 'd .. d\r. Diğeri Parıs er liot, Stan ey, uper ve ore en mu -

~ı::ı=:::;::~=====-.--=-==-= rekkeptir. 

Başbetke --
Uf'LL'lll"fE HAREKETLERİ 
T• •, r~ R ATAY F .. 

T 
ve Mersin şe-

Adana. arsu6 . halledil-

h
. l . . su ıneselesı •r erının 

111\ttir. eselesi hal-
Eskiden su :ın ·d • vasıta • 
. k d ek ıptı aı . 

led1lme . em kasaba çeşmelerı · 
tarla şehır ve kt' Şı' rndi-, I k deıne 1' 
ne su akıtı ~a de ~ildir: Su, her 

Londra, 16 ( A.A.) - Morning Post 

gazetesinin yazdığrna göre, B. Baldvin 
Avam Kamarasında Paris sulh teklifle
rini şiddetle müdafaa edecektiı·. Bald -

vİ!'f'İn hiç bir ifşaatta bulunmıyacağını 
söyleınit olmakta beraber, kabined~ 

mezkur teklifler tasvib olunurken birçol. 
bakanların petrol ambargosunun tesirli 
bir tarzda tatbik edilebileceği hususun. 
da şüpheler ıöstermiş olduklarını, hal · 

ya'nın petrol ambargosuna düşınanc<t 

tedbirlerle cevap vermesi kaygusunu d<'
ğuran haberler alındığını ve Fransa'nm 

l .'f(İ f)ctrtisi nw;ıl hi1 lft n r 
tal.-ınoc<ıl.:?. 

Londra, 16 (A.A.) - işçi partisinin 
Avam Kamarasında perşembe günü Pa_ 
ris sulh planı görüşülürken hükiiMel 

aleyhinde kati bir takbih takriri verip 
vermiyeceği henüz belli değildil'. Parti 

icra komitesi bu babtaki kararını bugün 
verecektiı·. 

Taymit gazetesine göre, beyaz kita
bın ne,redilmiş olması parlamento aza
larının kaygularını gidertmemiştir. 

Morning Post gazetesi ise. Cenevre

den aldığı bir haberde Laval'in petrol 
ambargosunu artık ölmüt telakki etmek
te olduğunu ve ltalya Habe§İstan'cfaki 

askeri hareketlerden vazgeçerse diğe\' 

zecri tedbirlerin de kaldırılmasını tek -
li{ edeceğini yazmaktadır . 

Londra, 16 ( A.A.) - Beynelmilel 

vaziyet karşısında hükümetin kaygula
l'lndan bahseden Oeyli Telgraf gazetesi 
diyor ki: 

" Baldvin ile Eden'in dünkü konut· 
maları hep bu kaygularla alakalıdır. Ka
bine fevkalade bir toplantı da yaparak 
B. Eden'e Cenevre'ye gitmezden öne:! 
~ereken direktifleri verecktir. 

Bu dirktifle.r şunlardır: 
Milletler Cemiyetinin kabul edebi • 

(Sonu 6. ıncı saylada) 
ki hal yolu ~ k!ynağın husu -
şehri," bu~.du~iltreden geçerek, 
siyetıne gore, k kları dola -

1 b"t"n so a 
borulara ~ u "f'n katlarına çı~ 
ıır ve evlerın b~ u evin her 

Milletler Cemiyeti konseyi. 
B l teınız su ve 

kar. o su, 1 l 1 Bakanlığının, 
yerinde su: ç ş er yardım1 

d . l Bankasının 
Bele ıye er . kasabalarına 
ile, türk şehı.r~. ve adet budur. 
vermek istedıgı sa Silifke, Cey -

Aynı zaına~da ehirlerinin su 
han ve Osın~nıye şd'lınistir. Pek 
etüdleri de ~hale ~ ~ad~r şehir 
yakında elh altın ~. d ve proje-
ve kasabamızınd'l~~~. havadisini 
terinin ihale e 1 ıg~ 
gilzete!erde okuya~~-gı~elediyeler 

iç işler Bakan ıt' bayındırlık 
Bankasını kurmak a, ) klarından 
davamızm başlıca ;or u tır. Kapi
birini ortadan ~al ır1'?1

1şya varan 
1. 3 b k ınılyon ıra ta ı uçu b ·· n su ya-

Belediyeler ~ankasık ug~alar:nın 
rm türk şehır ve as:neselele -
harta, plan ve program d ) 

(Sonu 5. inci. sayfa a 

VV\/VVVVVvVVv\/VVVV v-N"VV'vvvvv ~ 
Bugiiıı ·~ 

İç sayf alarınuzda 
okuyunuz! 

2. lrıci stıyfade1: kl'fleri 
Ne üı'ün ıulh te 1 

hafkrudaki beyanatı .,. 
Dış haberler· 

3. lirıcii !fa~dada: 
At türle ve yabancc mu· 

a. 1 KA-utay top • 
hat·ı·ır: er - -·· 
lantısı -· iç haberler. 

Çarşamba günü toplanıyor -Topl.an. -
tıda B. Aloizi de bulunacak 

Cenevre, 16 (A.A.) - Milletler ce· 

ıniyeti konseyi, çarşamba. sabahı top· 

lanmağa çağmlrnıştır. Teorik olarak, 

bu toplantı lnkın Asuri mültecileri
nin iskanı meselesinin konu§ulması 

maksadiyle yapılmaktadu·. Fakat ha· 
kiki hedef, büsbütün başkadır. Filha· 
kika aynı gün öğleden sonra konsey, 

Laval • Hor tekliflerini görüşecektir. 

Urnumiyetle samldığma göre kon· 
seyin bu toplantı devı·esi cuma günü 
akşamına kadar devam edecektir. Zi· 

_." italvanın resmi cevabının bu tarih-

ten önce gelmesine ihtimal verileme
mektedir. 

Cenevre mahfilleri ,İtalyan gaze· 
telerinin dü~üncelerini B. Musolininin 
Paris planında değişiklik yapılmak 

maksadiyle Milletler cemiyetinin yeni 
esaı;lar Üzerine konuşma lrnpısını aç-

masına müsaade ebnek tasavvurunda 
olduğunun bir delili suretinde tefsiı· 
edilmektediı·. 

lngilterenin, avam kamarasının 

perşembe eünkü görüşmeleri esnasın· 

(Sonu 6. ıncı ıaylada) 

Artrrma ve yerli malr haftası dolayrsile 

İç lşleı· Bake:111ın1ızıı1 I'adJroda 
yaptığ·ı lioı1usına 

-ı 

Arttınna ve yer

il mallaı· haftası -
nın beşinci gün;.i 

do\ayısiyle lç l~l~" 
Bakanımız B. Şük
rü Kaya Ankaı·a 

radyosunda aşağı -
ya koyduğumuz ko 

nusmayt yapwı~ -
tır: 

.• - 1929 yılı_ 

nın 12 ilkkanunun
da, ulusal paramı

zın değeı·inde bit· 

tehlike sezince, mil 

letin ekonomi!< ter
biyesine ve a' · · ,. 

na hitap etmek 
mecburiyetinde k"I 
dığımız zaman, Ö· 

nüne koyduğumuz 

hedeflerin ne kadıu· 
B. Şükrü Kcıycı 

mütevazi olduğunu 

hatırlamakta • bugünkii vaziyetimizi an
lamak için - fayda vardrr. 

O zam.an yedi aanayiimizin temeli 

''Ulus,, un 

pr.k daı·dı. Halkın kollan.:ıJ,tl~ccgi yeı1i. 

malları pek sayılı idi; ve bunl•r d• lıaii. 

te bakımından pek iııtida~ idi. Kıeac•~ 
1929 yılının ,nundaki Türkiye, tam ıoa

nasiyle get·i bir ziraat memleketi idi, ~• 
sanayi; ele basit l>iı· un~f ı~nıtyiinden il• 
ri giclemİ)ordu. 

19."L'i ıel.-i l iirki't"! 
1935 yıh sonunda Türkiye, de..tet 

eliyle hazırladığ~ S yıllık enduıtraleı .. 
me planının büyük bir luınum tamam ~ 

lamıı. iıtihtakin1izin b11s-ünkü -ıçü•. 
de pamuklu davasının halli içio liZlltl p 

len te··tibatı almıi , ~eke,. iıtihlak!tıi te

min etmiı, ve ikinci biı· S yıllık pllnna 
hıuırhğma ba!_!lamı · bir Tüt·kiyedw. 

Y urcldaş(arım, 

Cumuriyct devı-nide de\·lel eliyle ve 
millet paı·aıiyle yapılan 2.012 Km. lik 
tebekemize bu yıl 615 Km. daha ilin 
ettik. Demiryolunun ekonCHnik roliinii 
anlamamak gafletinde bulunmut olanla. 
ra haber verebiliriz ki, buııün lıtanlru1 

bol·~asında Diyarhekir 'buğ-dayı s.t.1 • 

(Sonu 5. inci •a)'lod•) 

dil yazıJaı·ı 

GUNES-DlL ..... 

Teorisi üzerine ilk Tenkit 
il. 

Güneş - Dil Kanununa Göre 
ilk Türk Ekleri 

Yazan: İsmail Hami Danİfmenıtl 
Dün baş tarafım koyduğumuz bu yazının bugün Je na•rİne de
vam ediyoruz: 

il. 

KiHded11 Eldı·~ım•:Ji 

Lisaniyat sahasında umumiyet
le kökler "Dolu = Pleine'' ve 
''Boı Vide" isimleriyle ikiye 
ayrıhr: bunlardan eski müstakil 
manalarını kaybeden "Bo§ kök
ler'', gittikçe şekillerini de değiş
tirmi! olan ''Ek" lerdir. [1] 

Çin gramercilerinin bu tasnifi. 
ne hem çincede, hem Hind • Av-

[J 1 Abel Hovlacque, la linguis
tiqııe, s. 428 - 430 

-

rupa dillerinde bir çok misaller 
gösterilir: . mesela Çin dilinde 
(Çö) ve (Ôl) kelimelerinin her 
ikisi de "Oğul" manaıma gelen 
müstakil isimledir. Fakat bun
lar başka isimlere eklenince 
derhal bu manalarım kaybedip 
birdenbire ''bo§alarah'' ve hatta. 
bazan şekil bile deği§ltrerek alet. 
ade "ek" rolü oynarlar: faraza 
''Bıçak'' manasına gelen (Too) 
kelimesine (Çö) hecesini ekleyin
ce hasıl olan (T ao-çö) şekli 
(T aoz) okunmak suretiyle "Çakıh 
manasına gelir ve bu suretle (Çö) 
ismi ek haline geldikten sonra bir
denbire hem manasını kaybetmiş, 
hem kendi şeklinden çıkarak (Z) 
sesine inkılap elmiş olur. Bu hal 
göz önünde dururken Çincede bu 
(Z) sesinin 01 ijinal bir ek olduğu 
naul iddia edilebilir? Tıpkı bu
nun gibi, Türkçede ·•imek'' fiilinin 
hal sıygasınm gaip ekli olan "Dır
Dir'' hecesini İptidai bir ek sav-
mak kabil midir? -

Aynı vaziyet Hind - A..,.nıpa dil
leri .ü7erinde de leabit edihoittir. 
Tabıt bu hal biı;e l>utıünJdi ekle~ 
rin çok eski hir taknn kökler ya
hu~ kompo2eler tcm•il ettiğini ga1-
lerır. 

ı. fincii sa~-f ado: 
Yabancı gazetelerde 

Zaten ilk köklerin "isim", "fiil". 
"sıfat", ''zarf", "zam\r'', "ek" v&o 
saire gibi muhtelif katego"riler ve 
dnsler teşkil etmesi ni&beten mu
ahhar bir tekamül netic.eıidir. tlt( 

oku· ~ kök ne isimdir, ne fiildir, ne 11fat: 
~ mahiyeti lnıllanışa ti.'ai basit ve 

~ 
müs~akH bir cevherdir. Onttn için 

i5. in.-:i tw·dud": S&n&to. ;,f,e Hi~\d ~ Avrupa ana dil 
D~ktortlG'~~~ . , . ılf•ll•.tt~"; c•nıiY,ıt~inin .ttu~IH . ,.,;,.t;i' t..,,..flffltf,fwd.~ t.f~. _ Sa)'IG)t Ç<!'Qlt'lni~ _ 
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 

dukla.nma. 
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SAYIFA 3 

Uıl Httl\1-iında: 
.l ttt'l _ ~ıyu;;ttl --
Atatii rl{ ve iÇ HABERLER EtıınoıoJık ve Morfolojik 

'ahaıu·ı nıulıarrirlc~· 
I 'd al konular, bu-

Avrupa a sıyas lk b .. 
. ş sonrasında, ha ın u-

lun sa.va. ~ i ile kar§ıla§mışttr. 
ıı.ik bır ı~teg .. ki bölüm ge
Gerek krızden onc~ k ise krizden 
rek kriz yıllan. ~eı e VU ibi re· 

. !ST ANBljL TELEFONLARI 

istaıılnıl traıııvayları . 

ı.. • d v ·e ıçınde, g 
.sonraRı e ' l L,.dar sıyasa ve · ı· mua ara 1e.. ' •tm ı mec l b .. , .. n basın 
ıuyasal dedikodu ar Çuı:an kitab· 
lacıyatını kaplamıştır. 
far iıe sayısızdır. l 

d bazı meme-Savac sonrasın a, . .. 
s d"l · aöre bır reıım 

J«etlerin ken ı erıne o k ı·k 
k •. b al cJe clemo ra ı 

taıarlıyara ıı er w zd an ay-
örenek düıünce 1.1e agı · k 

I ' b .. ·· 1ı ıellerın ar a
rılmaları ve uyu l "k A"ruya 
aıntlan yürüyer':ık k :•,ı temelden 
nczamma az ço ya ~ muhar
aylıan nizamlar ~urml darı, ve mü· 
riı-lerin önüne yıgın a a"a 
,.aktıfa mevzuu koymuıtur. 

l harrirler bu mev-
AcJrupa ı m~ 1r-J r tüketeme-

---' ·· .. muze '"'a ,s;cnarı, gunu h rirler aralln-
miflerJir. Bu mu ar l rı aail bir 

" 
b ·· ·· bu mecJZU a 

a, utun ·ı el alanlar olclu-
ııerçeklik aıkı ı; l e Julıları men
fa gibi, bağlı ~l "~n adına çala-, ti · ve partı erı aa erın d l Je olmuf-
lıtalem istismar e en er 

tur. . . . JecJrimimiz ve 
Şu c.ıar ~ı ?•~ıTn yapılan nefri

bi zim Şelımız ıç J ····mek ba.. ek ne e sov 
yatta, ne ocJm l tizanlık eclil-
lıtunından laı a pJar ·•rim bakımın-. ı· Bunun, e., b" 
memı§ ır. . môliım'in genif ır 
tlan sebebı, Ka . . J na rılmama
ıtlemokrasi telıdırın .e lıatürk'ün, 

f b k mın an ı1e, •• • ıe a ı ~ ır misyon ıJe 
'h' alanına en ag l tan ın . · ·ıe çıkmış o -

en büyük bir prestıı ı 

maııtlır. . . · ve bi-
. b. · devrımımız 

Gerçı! ~ı•?1in apılan neıriyat, 
;ı;im ŞJımız ıç Y "lk günlerin
hele saVaf~_nr~s~nın ı 

0 
kadar çok 

Je, lıantite o1Fu'~.j1~.sü ile Je, ilk 
JeğilJir. Kal_ıte oh~~mler, ''tak
letlıilı cJe ıllı l har-

"bA'' clir T iirkiyenin batı ı mbuil 
re ı · . . anlatda me-
rir taralınJan ıyıce Atatürk ile 
•eni, yıllar .ıeçti'je .";rtaya çıktılı
Kamalizmrn eıer erı 

ça gördük. "k" yıl içinde, du-
y al şu ıon ı ı . 

.J nıbz .. ··1ı bir Jeğiıikliği ıez~~-
:rumaa uyu J Ç .. nkü Tur-

k • k - llZ ır. U meme ım an · t hem 
iriye hakkındaki neırıya ' el 

.J kal"te bakımın an 
lrantite hem ae 

1 
bir man-

·ı ı · cJe artan 
ııittikçe ı er ıyen J' Hele bu yıl, 
:zara arzetmekte ır ... k' ayrılan 
T .. k" cJe Atatur e .. 

ur ıyeye 1-mata go· 
ltitablar, aldığımız ma u ok satı-

k . t n cJe en ç 
T{? en ço ıs ene 

l 
' ''N l hediyesi'' olmuıtur. 

an oe . b b ·rJen çık-
Almancada üç kıta ~·r··rkey'' . r etle u 

mıştır ( 1) ıngı ızç bir ki-
} tarafından 

adı ile arman 'Ja Ja birkaç 
tab çıkmı§tır. Fransa IJ w nu 

l kta o ugu 
lritabın hazır anma J"linde F osse-
ifittik. Ayrıca ç_ek ı ıkmııtır. 
liç tarafından bır eser çel de ar-

Mecmualarda ve gazel er l 
. kan yazı ar-

Jı gelmemecesıne çı l 
Jrın hiç bahıetmeıek Je o~'·. ve 

Görülüyor iti, türk JevrımıJ k" . r tralın a 1 

bu devrimin eşsız fe ı e il tera-
1-k ıun yı ar aurupalı a a ası, u • J" 

. . k sonra, şım ı, 
lnimlerını yaptı tan . .J b" Jen 

. t klınae, ır 
gıenİf bir ne!rıya ıe J 

d . Ve funu a 
patlak vermekte ır. el B" 

. l raıın a ııc 
öyliyelim kı bun ar a ,, ı· 

"b" ok Jeger ı
ltoff'un Ankaraıu gı • ç 

feri vardır. • b alı§· 
yabancı muharrirlerın u ç . 

t .. rk muharrı-
ftanlığı karıısında, u k 

, 0 L"alııtırma 
r( ne yapıyor. nu 3' ''Ü 
. . "k··11·· mükafatı" yahut -
c.çın u ur "Hallı-

• • •• L ~ı tı'' yahut 
mverııte mu"a a , 

/ 
J 

. ··1ı ~ı t ,, gı"bi adlar a tın a elle mu a a ı 

J .. ·· mek sırası 
ma.ddiğ teşcJikler u•un 
.gelmemis midir? . 

· . . . ter bır mec-T ürk muharrırı, ıs . .. _ 
. "nd t .sun ıster gun muanm dıbı e o ur .. ·inde 

lük gazetelerin sütunları ııhz;eı . · 
. alı mu arrırın 

uçuşsun, barı avrup . . hut 
d .. .. k e recJırse, ya ' 

ya~ ıgını tur çey ~ 

lstanbul, 16 - İstanbul tramvay· 
larına 28 kişiden fazla yolcu binme· 
mesi hakkında son günlerde tatbika 
başlanan karar yapılan tetkiklerden 
ıonra geri bırakılmıştır. Gazeteler ve 
halk bu mesele ile meşgul olmakta
dır. Bu tedbiı·in yerine tramvay zabı· 
ta nizamnamesinin tatbikine karar ve· 

rilmiştir. 

Gümrüklere alınacak 
üni versi tel il er 

htanbul, 16 - Gümrüklere mua-
ene memuru olarak üniversite me

y unu almak için bugün yapılan müaa-z . . . 
baka imtihanına kimae gırmemıştır. 

Netice vekalete bildirilmittir. 

Fransızlar tiftik 
alıyorlar 

İstanbul, 16- lstanbulda bulunan 
fransız ticaret heyeti Ankara ve Kas
t onu havalisinden 140 balya nümu· 
am d'· .. 

ne tiftik almıt ve Franaaya onmuı· 
.. Franıuzlara tiftik satılacağından tur. 

ümid vardır. 

Galata posta veznedarı-
nın ölüsü bulundu 

İstanbul, 16 - Öteygün kaybolan 
Galatasaray posta:~anesi veznedarı 

B. Hüseyin Hüsnünün cesedi bu aabah 
Abbas ağa civarında Karaağaç dere· 
ıinin içinde bulundu. Veznedar sağ 
kulağının arkasına sıkılan bir taban· 
ca kurşunu ile öldürülmüştür. Katil 
dişçi mektebinden Abdullah ile iki ar· 

kadatıdır. Polis tahkikatını giiçleştİr· 
memek için katilin iki arkadaşının i
simlerini zabıta vermemektedir. 

ııı lstanbul, 11 - lstanbuldaki dük
kancı esnaf !(ezici esnafın kaldırılma

sı için müracaat etmiştir. 

))eniz Yolları ve 
Alca,'ın }1t~ni 

vapurlaı·ı 
Deniz yolları ve Akay işletmeleri· 

nin yaptıracakları gemilerin ana hal· 
larile takribi adetleri Ekonomi ha 
kanlığınca şöyle tesbit edilmiştir: 2 
adet 4500 tonluk 15 mil süratinde, 2 
adet 3200 tonluk 13 mil aüratinde, 3 
adet 2200 tonluk 11 mil süratinde, 1 
adet 1700 tonluk 18 mil süratinde, 2 
adet 1000 tonluk 18 mil aüratinde ge-

•. bundan başka 2 adet Akay vapu· 
mı, 

TU yaptırılacaktır. 

Yeni yaptırılan fenerler 
1935 yılı içinde sahillerimizde 6 

yeni fener yaptırılmı~tır. Bu fenerler 
Kınalıada. Tavşan ada, Akbaş, Mor 

Adraııan adlarını almışlardır. Bun -to. 
dan başka Marmarada Hayır ızadaya 
bir ııis düdiiöü konulmuştur. 

Deniz yolcularının 
eşyalar~ 

Ekonomi bakanlığı deniz yoluylA 

1 Yolcuların beraberlerinde ve ge en . . 
kendi mesuliyetlerı altında getırecek-

1 • ya ve mallarının manifestoya it • 
erıef . .. _ 
hal edilmemesinin ıncelenmesını g.um· 
rük ve inhiHrlar bakanlığından ıst~· 

miştir. 

nn . . "itrliilı Grm·oz ı•e 1. Ç"ll' 
Odesml<1 

Odesa, 16 (A.A.) - Türk mebu~u 
B S lih Cimcoz ile ressam profeaor n: ı:rahim Çallı buraya gelml,lerclir. 
Odesada iki gün kaldıktan sonra Mo~· 
kovaya gideceklerdir. 

onun yazdıklarından bir- makale
de bahıetıe.. . . 

Çok acıdır ki, türk mulaarrırı, 
memleketi ltakkıncla avrupalrnın 

kk d gsıe- \ ( 1) Bıı kitab/ar ha ın 8 • . 
1• t vermı~-tcmiz evclce de ma unıa · 

düsündüğünü yahut AcJrupatla 
~:sıl kitablar çıktığını bil?"elıten 
uzaktır. Türk hallıtna gelınce, o 
r un kentli multarririnden Javaıc 
öt.denberi biiyiiJıtür. 

Burhan BELGE 
t : ... 

Kamutay umum miifettişlik
leı·e ait kanunları kabul etti 
Kamutay dün B. Nuri Conkerin 

başkanlığında toplanmı,tır. Devlet şu· 

rası daavi dayreleri kararları hakkın· 
da Kamutayca cereyan etmit olan ba
zı muamelelere verilmiş bulunan ka· 
rardan evel Kamutay kararının ne te· 
kilde tatbik edileceğinin tayini hak
kındaki hükümet tezkeresi üzerine, 
adliye, dahiliye, teşkilatı esasiye ko· 
misyonlarının Kamutayın vermit ol
duğu kararın bu nevi muamelelerin 
hepsine tatbik edilmesi lazım gelece· 
ği hakkındaki raporları okunmuş ve 
kabul edilmiştir. 

Birinci umum müfetlİflik kadrosu
nun değiştirilmesi, 3. cü ve 4. cü umum 
müfettişlik kurulma11 hakkındaki proj<" 
görütülürken iç bakanı 8. Şükrü Ka
ya projenin müstacelen görütülmesi
ni istemit ve teklifi kabul edilmiıtir. 

Kanun üzerindeki görüşmeler sı· 
rasında bu teıkilatlar arasındaki fark 
ile gene bu teıkilatlara dahil bazı 
yüksek memuriyetler ile vilayetlerde· 
ki yüksek memuriyetler maaşları ara
sındaki fark neden ileri geldiği hak· 
kındaki suale cevab olarak B. Şükrü 
Kaya şunları söylemittir: 

"- Teşkilat arasındaki fark mın
takalar arasındaki işlerdeki farklar
dan doğmuştur. Mesela birinci genel 
müfettişliğin esas olarak uğraştığı 

meselelerle, üçüncü genel müfettitli
ğin uğraştığı meseleler biribirlerinden 
farklıdır. 

Bazı müfettişlikler kadrolarında 

da noksanlık vardır. Mesela Trakya 
Genel müfettişlik kadrosunda, bütçe 
zarureti dolayısiyle noksanlık vardır. 
Gelecek sene bu noksanların tamam
lanmasını temin edeceğiz. 

Maaşlar arasındaki fark ise, bilir
siniz ki, bu bir ehrama tabidir. Ve 
buna göre maaşl•r nazarı dikkate a
lınmıştır. 

Trakya genel müfettitlik kadro
sundaki noksanın ne zaman tamamla
nacağı hakkındaki diğer bir suale ce
vap olarak da iç bakanı, biraz Önce 
de bu noktaya i!faret etmiş olduğunu 
hatırlatarak "Maliyenin bulup verdi
ği karşılık bu kadardır. Trakya mü
fettişliğinin kafi derecede teıkilİ\tı 

vardır. Fakat bu kanunla teklif edil
mekte olan teıkilata mazhar olması· 
nı göz önünde tuttuğumuzdan bu hu. 
susta hazırlanmı!f bir kanun layihası
nı maliyeye gönderdik. Kartılık bulu
nursa bu devrede çıkar. Bulunmazsa 
gelecek bütçede onun da ikmaline 
çalışacağız.,. demiştir. 

Reye konulan kanun kabul edil· 

miştir. 

) 4•11İ h•.~ldliitm Ctill.14/u,., 

Kanunun birinci maddesine gore. 
25 haziran 927 tarih ve 1164 numarA· 

lı kanunun verdif,i salahiyet~ binaen 
hüküınetçe teşkil edilmiş olan bi -
rinci umum müfctti}lilde bu defa 
yeniden kurulan üçüncü ve dördüncü 
umum müfettitler emrinde bulunacah 
olan mÜl?avirlikleı·in k;ıclrolarr şöy -
ledir: 

Her üç müfettişlikte Je umum mÜ· 

fettişlerin asli maaşı 150, bat müşa
virlerin 125 şer liradır. Birinci ve ü
çüncü müfettiılikte yabancı işleı. ya. 
zı işleri, evrak, istatistik ınüdüa·lükle
ri, emniyet müşavir ve muavinliği ve 
istihbarat memurları vardır. Dördün· 
cü umum müfettişlikte bir huıuıi ka
lem müdürlüğü ve (3) sekreterlik 
vardır. 

Her üç müfettişlikte de birer ma· 
liye müşavirliği, birer sıhat müşavir
liği ve muavinlikleri, birer adliye mü· 
şavirliği ve muavinliği, birer kültür 
müşaviri, ve birinci, üçüncü müfettİf· 
tiklerde birer nafıa müıaviri ve mua· 
vini, her üç müfettişlikte de birer e· 
konomi müşaviri, ve birer ziraat mü
şaviri ile muavini vardır. Bu kadro· 
lar aid oldukları vekaletin kadroları
na -eklenmişlerdir. 

ikinci maddeye göre ınüııavirliklert: 
icabında müfettişler de tayin olunabilit. 
Bu takdirde emrinde oldukları umumi 
müfettiılik merkezi bu müfettiıleri.ı 

mmtaka merkezleri sayılacaktır. Müıa· 

virliklere aid büdceler, azami olup icab
ettiği takdirde bu vazifelere kadrodaki 
maaşları karşılık gösterilmek suretiyle 
daha •taiı derecelerden memur tayini 
caiz olabilecektir. Kanundaki diğer mad
deler kadrolardaki münakalelere aidti.
ve f,anun neıri tarihinden itibaren mute· 
ber olacaktır . 

Eski 25 kuruşluklar 
Finans bakanlığı defterdarlıklara 

ve malmüdürlerine bir tamim yapa
rak eski 25 kuruılukların vezne ve 
mal sandıklarına geldikçe piyasaya 
çıkarılmıyarak yeniden basılacak O· 

lan 1-5-10 kuruıluk ve 20 paralık ni
kel paraların basılmasında kullanıl

mak Üzere darbhaneye gönderilmesi
ni bildirmiştir. 

Almanyaya satılan 
fındıklar 

Birinci teırin ayı içinde Almanya· 

ya 2 milyon 845 bin mark değerinde 

3219 kental fındık ithal edildiği ve 

bunun tam dörtte üçünün Türkiyeden 

gönderildiği haber ahnmııtır. Fındık

larımız 100 kilo batına cif Hamburg 

56-57 lira üzerinden kolaylıkla mÜş· 
teri bulmaktadır. 

XII inci Anket 

I - )ol 
2 - ) ,,,,, 

:; - ) Ol 

4 - )ole 
5-} iiı; 
6- lct· 
7 - l ;;ı, 

8- }el 
9- ı·uı· 

10- ln• 
11 - l 'ny 

1) Yuka ·daki kelinıelecin ilk • 
asıl kökleri nelerdir? 

ll) Bu kelinıelet· na91l t~ 
etruitlerdir? 

111) Bu kelimeleri tefkil etmek 
için köke ilave olun.n ekler 
nelerdir ve eklerin hec biri
nin mana ve farkları b.lu
mından rolleri ne olmuttur! 

iV) Bu aı-~şllrma neticeaindea 
A - Türk dili kökleri Ye, 
8 - Türk dili ekleri, Ye, 
C - Türk sözlerinin tetei*•

lü hakkında bir bide çı
karmak mümkün müdür? 

Yulrardaki on ikinci Jil anh
timize okurlarımızın verecelılerf 
cecJablar, gar.elemiı.: yazı itleri Ji
relrtörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye ltadar aldıjunuı 
cecJabları ııraıile lroyclufuntas P. 
bi bundan böyle Je ltoyacafcc. 

Çeko lovak .. a 
rejisiııiıı alacağı 

tütüıı 
İstanbul piyasasında Çekotl9Yak

·ya rejisinin münakaaaıma ittiralı içiıa 
hazırlıklar yapılmaktadrr. ihracat fir.. 
mlarından biri lzmit, Düzce n Hee
dek tiitiinlerinden hasırlatlıfl ....... 
neleri burünlerde Praıa göecl..-.. 
tir. Bu firmanın 300 bin kiloluk Wr 
teklif yaptığı aöylenmektedir. Dilw 
bir türk firmasınm da gene ÇekMI .. 
vakya için 60 bin kilo Düzce Ye H ... 
dek tütünü hazırladığı Türkofise .... 
ber verilmiştir. 

Finans Bakanlığında 
tayinler 

Muhasebat umum direktorlüji ta· 
kib ve teftit kalemi ikinci mümeni•· 
liiine hukuk mütavirliği ~tkik .... 
muru B. Galip, iıkin muhaaelte cU
rektörlüğü birinci mümeyyizliiine ta
kib ve teftiı kalemi ikinci mümeyyid 
B. ffuludi, ikinci mümeyyizliğine ta .. 
6ye muhasipliği mümeyyizi B. Oama• 
Nuri, tetkik memurluğuna iç bakanlı· 
ğı muhasebeı1nde B. lımail Hakka. 
sekreterliğine tasfiye muha.ipliii.de 
8. Ali atanmı,lardır. 

Nazilli kombinasının yapısı devam ediyo 

Na:ı>illi pamuk kombinamızın ynpm cl<!vanı etmektedir. işçi evleri, kantin ve ~aire lırsınılarının yaprlma~ı ilcrlemittır. 
Fabrika, on üç ay .sonra, yani 1937 senesinin baıında iılemeye açtlacalrto•. Resmimiz koml>inancn biUU~tP.n r.onra 

•lacaic tefffi göstermeltteclir. 





!T JLICKANUN 1935 SALI Si@ 
SAYIFA S ULUS 

,_&! 

Oukwrunıuzwı kö~e11i: Artırma ve yerli malı haftası dolayrsile 

Karaciğer , e . · ~ fra taşları BCLCUl'ı E H \flE.KI:TLERI 

(Başı 1. inci sayfada) · şle ka ım zın ra y 
K ~ıs· erinden h ... sta olan. veya 

ara . k' 
f yollnrınd ta§ bulunan bır ım aa ra .. d·r 

mede hutalığı anlamak guççe ~ • 
!anhk ve tiddetli bir kulunç k~ız· 
1 ri dııında kalan ve çok defn goz~ 

diğer belgeler vardır kı 
çnrpmıyan . b 
h 1 • _ .. kenden önliyebılmek a· 
ıuta ıgı ..... 

•- d bilinmesi faydalı ve ge• 
,.ımın an 1 k· 
Feklidir : Yüzün aarımtrak şo u 

luğu ile birlikte bulnduğu göze çar· 
.. kapakları yakınla· 

pan alın "'e goz 
d k . deri üstü koyu lekeler, fena 

rın 1\ ı . k 
bir uyku ' sabahları genden aç• 
ınıyun tatı;ı"" "e isteksiz bir uy~nış.~ 

B .. t.. bu yel"'cler mide ve bagırsa 
u un d 'tme• 

F . . 1 .. k sava~ının yolun a gı 
ızıyo OJ• d ları· 

di~ini belgeleyen sağlık urum 
. d ·emekler· 

dır ki kıııa bır zaman a :y 
. • ırlık ve hazım· 

den sonra behren ag ~ .. n 

aı:zlrklar, mide kayn~~~~an,. surg;u. 
. krk halleri gıbı uzerınde 

.ve) a pe 1 b klukları 
rulması gerekli olan ozu 

doğururlar. 
dan kolayca an· 

Şu kısa anlatı§ımız ki k .. 
ki safra yollarmdıı u· 

ln91lıyorr • d bağır· 
.. k veya büyük ta§lar mı e, d 

çu dd • yolun an 
k Pankreas gu esı 

aa ve 1 .. k ,. .. 1ı,ına· 
b .. t'" örgenlerin fizyo oJı r- • 

u un k anısına· 
J •• erı"ne tesir edere org 
arı u:z: ~ •• 

1 durumunu bozınaga guç• 

;;i ~:;:r. fakat üzer~~d:ı::r:!:;~: 
•. 1 b kundan gere 
oze a d türeyebilen 

fra yolların • 
rıokta, aa fr kiaesinde yer• 

f tatlarının ıa a . eh 
ııa r~I . ve orada büyüyerek eıenı t 
Jeıebı mdı k d f acıkh 
rk e koyabilen "'e ço e a . 
ı ey - b'l Komplikaıııon· 1 dogura ıen . 

aonuç ar . 1 bilmesi ıneselesidır. 
larm elebı§ıllt o a b k ğıtma ba• 
Erken anlama ve .. ça u. sal n bu has· 

b- "k onemı o a 
kımından uyu d anlayabil· 
•-1 g~ ın geç kalınma an d 
ua 1 • ı· o kerte e 

k . . çok deger ı ve 
me ıçın . b' etodlıı a fra 

1 I Yenı ır ın ko ay o an . 1 veya ta· 
lu ve kiscsindekı ta§ arın .. 

yo 1 anlamak mum· 
varlığını ko ayca 

§ID 1 t 1 m • 
k .. d .. r kısaca an a a ı . 

un u • 1 nok· 
Ucu bağırsakların ba§ angıç 

nan ince ve uzun 
tasına kadar uza 'd bo• 

·ı g~ız mı e 
b . lastik tüp ıırası e, • 1 
ır • avnf yavaf uzalı ır. 

rusu ve mıdeye Y frnnın ba· 
.. • .. ten sonra sa 

Bu kısa suren ı,. drm eden 
• k l yca akmasına yar 

ğırsnga 0 a • . ibi il&çlar su· 
( lfnte de magnesıe) g - • 
su • d lastik tup agız ucun 

lu bır hal e . . Bir müddet sonr 
dan ıiringa edılır. . . ga ile f bir 
vinc ynı yoldan şırın ş· 'k ve 
,,,- ·1 afra ımı 
bal de elde edı en ıı c . • • 

• ..k • celeınelerden g ç.ı.rı 
BnktenolOJl lJl l' b. inceleme saye• 
lir. Böyle dik~at. ı dır tatalrna İ§İ bat· 
sinde safJ'a kıses~n ek den anlamak 
1 mndıın hı:ıstnlıgı er en 

.. k'"nleşmektedir. . 
mum u . .. geçtıkçe 

d d ğerı gun 
Bu meto un ~. kÜ hastalığın yal· 

çoğalmaktadır. Çun d • il tedavisi 
h. b kımından cg 

nız tcş ıs 8 
.. "k faydası var· 

d da buyu • 
bakımın an . ltarar verı· 
d Çok defo ameh:rata 

ıı . 

len ı;afra kiacııinden ha:;talanmı§ kim 

5 eJerde bu tarzda yapılan sondaln
rnalar iyi çalı§mıyan kara ciğer, saf· 
ra kisesi ve yollarının muntazam ça
lıtmaııınn yardım ettiği rörülmüıtür. 
Bu tedavinin korkulacak hiçbir teh
likesi yoktur. Alınan aonunçlar çok 
değerli ve enteressandır. 

Bu tedavinin yanında y r bulan 
ve önemli olan bir de rejim meselesi 
vardır. Safra kiscsinden hastn insan
ların almaları doğru olmıyan yemek· 
ler içinde başta yağlar, et ve yu
murta gelir. Kaymaksız süt, bal gibi 
maddeler ve otlu yemeklerin zararı 
yoktur, bilakis faydalan vardır. 

Çiinkü bu cins gıdalar kara ciğerd 
Glikojen halinde toplanmak üzere 
glikoje kl\Jp olur. Kara ciğerde gli
kojen itibarile ne kadar zengin 
olursa• o nisbette hastalıklara kartı 
dayanıkla olan bir Örgen olduğundan 
bu cins gıdaların faydaları kolayca 
anlaıılrnı§ olur. lnsuline tiringalan 
bu bakımdan karaciğer v fJ'a ki· 
sesi hutnhklannda muvaff kiyetle 
kullanılan bir ilaçtır. En şan araıtır· 
malnr enginnr ve enginardan çıkar· 
tılıp ıiringalnrla vücuda verilen hu
liaalnrm büyük ve Önemli faydasmı 
meyd na çıkarnuşbr. Batknc aeb· 
zelerin de karaciğer ve $Afra ta§ları 
hastalıklannın &eyri Üzerinde f aydab 
teairleri vardır. Dr. Baha Arkan 

Mısırda satılan yaş 

meyvalanmız 
Alakalı dayre.lcre gelen haberlere 

göre, Mısırda Türkiye yaı meyva1arı

na r ğbet arlmı§lır. Bilhassa türk el
maları çok ranmakta ve ucuzca an
tılm ktadır. Bu arada mühim mik· 
dardn kavun da gönderilmi§tir. Elma
nm kilosu 1,8-3,5 kestanenin kilosu 
3-2,8 kavunun 100 adedi 150 • 750 M,. 
81r kuruıun aahlmaktadır. 

Tıbbi müsamere 
Birinci mıntaka etıbba oda&nın 

her on bC§ günde bir yapmakt oldu
ğu tıbbi müsamerelerin birincisi 19. 
12.1935 perşembe günü saat 18,30 da 
eakisi gibi Ankara nümun h tah • 
nesi konferans salonunda yapılacak· 

tır. 

MEVZULAR ŞUNLARDIR: 
1 _Yeni bir ibtidai bamli batni 

vakaaı (Dr. Zekai Tahir) 
2 -Şebeke infisali ve Vogt tedavi

si (Dr. Vefik Bulat) 
3 - Muhtelif kilye hastalıklarında 

fiycloğrafinin hususiyet ve ehcmiycti 

(Dr. Feyzi Taner) 
4 - Sanseriel Aphasie (Dr. Şükrü 

Sarıba§) 

rinin başarılmasına hizmet ede -
cektir. Eğer, fakir belediyelerimi· 
zin bir türlü içinden çıkamadıkla
rı bu itler, hepsine bir merkezde 
para tasarruf ettirilerek temin 
edilmemi§ olsaydı, kimbilir ne 
uzun seneler şehir ve kasabaları· 
mızın susuz., plansız ve harab ka
lacaklarına fÜphe yoktu. 

Bir şehir için su meselesinin 
ne demek olduğunu biz ankara • 
lılar herkesten iyi biliriz. Su ke · 
sildiği vakit, o kadar övünerek 
seyrettiğiniz cadde ve bahçeleri
mizin halini, evlerimizin sıkıntısı · 
nı gözönüne getriniz. Sanki bu 
modern ehrin, susuzluk saatle -
rinde, ruhu çekilerek, solgun 
ve boş kalıbı kalır. Bol ve temiz 
su olmaksızın, tehir ve kasabala
rımızda ev rahatını bırakınız, ne 
sıhat, ne spor, ne de tabiat kur· 
mak imkanı vardır. Suya girmek 
için ırmak ve deniz aramak ne bü
yük talisizlik olduğunu, ~hir ve 
kasabalarımızın pisinlere kavuş • 
tuğunu gördükten sonra daha iyi 
anlı yacağız. 

Mesken kültürü, her katta 
akar su ile hatlar. 

Fakat iç İşler Bakanlığmın Be
lediyeler Bankası letebbüsü ile te
min ettiği şey, yalnız bunlar de • 
ğildir. Yakın zamanlara kadar 
Türkiye' de su, ıtık gibi, yabancı 
şirketlerin kar kaynaklarmdan bi· 
ri idi. Bol, temiz su, eğer ucuz ol • 
mazsa, yukarda saydığımız men -
faatlerden hiç birini vermez. Halk 
mu luğa dokunmaktan korkar. 
Bir adamın yıkanışı, henüz bazı 
büyük şehirlerimizde olduğu gibi, 
on kilo ekmek fiatma geldiği za -
man, şehir suyunun temizlik, sıh • 
at, spor ve tabiata yardım ettiği 
ni kabul etmekte iht1yatlı davran
malıyız. 

Belediyelerin bir çeşid tasar • 
ruf andığı o1an Belediyeler Ban
kası, halkı sömürecek değil, bila
kis su, harta, plan ve bayındırlık 
teşebbüslerini halkr sömürmeğe 
mahsus vasıtalar halinden çıkara
caktır. 

F. R. ATAY 

Pasaport sayfaları 
20 sayfalık mevcut pasaportların 

bilhaua yabancı memleketlere tic ri 
maks dlarla gidip gelenlerin viz ve 
uıir muamelelerine kafi gelmediği 

ve yeniden paaaport harcı verip pıısn· 
port almaları gerektiği anlıııılmııtır. 
Finans bakanlığı bunun önüne geç· 
mck için 40 sayfalık pasaportlar bas
trrmı§hr. 

yaptığı konuşma 
(Baıı 1. İnci aylada) 

maktadır. O İstanbul ki, cumuriyct dev
rine kadar amerikan unu ve Romanya 
buğd yı yerdi. Ve Diyarbekirin buğda.. 
yı cenuba gidemezıe ambarlarda çürür
dü. 

Demiryolları ı·e iç JJClzar 

Memleketin içine doğru uzanan her 
kilomctr dcmiryolunu, yalnız milli em
niyetimiz için bir garanti olarak değil, 

iç pazan genişleten, kendisi için isthsal 
eden köylüyü pazar için iııtihıal eden, 
' e bu suretle ııanayiimizin mamul&tına 

mÜ§tcri olmak \•adını kazanan köylü 
haline soka~ ynni köy iktu.adiyatımızın 
bünye:.indc bir inkılap yapan en mühim 
bir clıonomik unsur olarak telakki edi 
yoruz. 

lhracatonızı, yabancı piyasaların ve 
rekabetin ıart1anruı. ,; e :zaruretlerine 
daha uygun, ve aynı 7.amanda müııtah
ülin dım kabiliyetini yükseltecek bir 
tekilde organize etmek yolundaki gaye
mizi gerçekle§tİrecek tedbirleri alıyoruz. 
Satıg kooperatifleri kanununun tatbika. 
tından büyük faydalnr umuyoruz. 

Tiirk parasının sağlamlığı. 

Türk parası, emin ve sağlam bir pa· 
ra olmak ''adına sadık kalmakta devam 
ediyor. Türk ekonomisinin böyle her yıl 
daha müsbet ve daha gülümseyen bir 
çehre zetmesi, türk parasının t.ağlam 
lığına olan güvenimizi artbracak baıhca 
amildir. 

Türk paraıırun sağlamlığına güv n· 
lcri uyn olup dft, yabancı pnraJara kaç. 
mı§ o!an servetler, bugün muhakkak ki 
kısmen mahvolmuşlardır. Yabancı para
lnrdan türk parasına kaçmış olan servet. 
ler i , g ne muhakkak ki, kazanmıılar· 
dır. 

Artırma terbiyesi 

Taıarruf terbiyesinin hnlk arn ında 
bir ahlak ve bir itiy t haline gelebilme
ainin ilk şartı, hiç §Üphesiz ki, parruun 
sağlamlığına olan güvenin bütün alollar
da ve gönüllerde köldeşmesidir. Y nrı • 
nın o emin olunnuyan bir parayı kim
se biriktirmez. Millete bu emniyeti v _ 
rebildiğimizin en canh ıa}ıidi, b nkalar
d ki tasarruf mcvduabnın artmaudrr 
1929 >ılın da 27 milyon lirayı bulan ban· 
kalardaki ta&arruf mevduab, 1934 yılm· 
dn 68 mily~n liraya yükıelmittir. 

Dedet wlıvilleri ve halkımız 

Hnlkımızın devlet tahvillerine kar§1 
göaterdiği alaka da, devlete o1an itima
dın en bay ük deUlidir. Denk, açıksız, \ 

iatikrazsız büdce 81yaaa6Jh1 in dl 411 

ısrarla tatbik ve takip etmenin en büyUla 
faydaaını, milletin devlet maliyeaine S.u.. 
tı gittikç artan itimadında butuyoruıı. 

Görüyoruz lü, bu yurdda ileri t r.ı ,. 
niğe ve ihtııasa dayanan aanayü, de • 
miryolunu, te§kilatlı istihsal ve ürümtı, 

sağlam finan ı getiren cumuriyet devle
ti olmuıtur. Bu her §eyden önce, d vlet 
tclakkimiz.de bir inkıliı.b nlntır. 

l' araı,cı ve kurucu devlet ol
manın şartı: l8tikliil 

Osmanlı aaltanatının ve mcgrutiy 
tin devletleri indinde bu gibi iıler yaf. 
ruz ve yalnız yabancı sermayelerin ,.cı ya. 
bancı ihtıııaılann imtiyazı idi. Bütün bu 
kuruculuk, yapıcılık ve işleticilik işle.rf 

oımanlı devletinin hem aalahiyet1eri, 
hem de iktıdarları dııında kalmıfh. Ka. 
pitülasyonlar v İmtiyazlnrl.ı kıskıvra 

sanlmıı ve bağlanma§ osmanlı devleti, 
yarabc.ı ve kurucu bir İ§ devleti olabil • 
rnek için İcap eden en esaslı ş rttan 
mahrumdular: f ıtiklal. 

Müstakil olmayan bir devletin yara
tıcı ve kurucu olmıııına imkan yoktur. 
Cumuriyet devleti, yaratıcı ve kurııcu · 
bir devlet olmak vasfını kazandı iee, bu· 
nu, büyük ve •t•İz Önderimi~ Atntürk'· 
Ün kumandatı altında kurtuluı zafer· ıe 
ve onun idealleri tahakkuk etti~ktc
lci büyük kudretine borçludur. 

Her yıl, kutladığımız. rtbrma v 
yerli malı haftasının bene en büyük de.. 

ğe~ hepimize yurd ekonomisine knrtı 
olan vazifemizi hatırlatmak ve hatırla • 
mak fırsatını venneıindcdir. 

Yurddaş1anm; 

Ekoonınik şavn§ımızm y ni yılına bu 
\'a:zifoıcrimizin büyük manasını ve bü • 

yük ıerefint daha İyi anlamış olnrnk gl. 
riyoruz. 

Ç.ocuk E irgcme Kurumu Gene) 
1\lcrkezinden: 

Kı geldi. Bir ~k yokaul çocukl r 
v 90Cuklu anneler aoğuğun m n v r
meycn §İddetindcn inliyorl r. 

Bu iniltileri dindirmek hepimi:r. 
düten in nlık ve milli bir öd vdir. 
Evinizde kularulmayan eaki elbiacle. 
rinizi ve e§yo.larınızı (Çocuk Eairge. 
mc Kurumuna) veriniz. O, h rgüo 
baıvuran yoksul yavrucuk! rı ai:ı:in bu 
yardonmızl ölümden lıurtarabilir. 

Vereceğiniz eşyaları bir memuru. 
muz almak üzere Genel merkezimize 
telefon) bildirmeniz kiıfidir. 

= Tefrika: 63 - Halbuki şimdi bunun tersini öğre
nince? 

rebli idi isem .. Bilirsiniz: hakkımda böyle de
mişlerdi. .. İşte, size karşı Hizımgeldiği gibi 
hareket etmedi isem ... 

bana vermemeli idin. Kendini benden kurta
racağını hiç umma. Seni seviyor ve muhafa. 
za ediyorum. Demek ki bu işten rahatça kur
tulacağım sanıyordun ha? Biraz beni dinle, 
Seni sevmem için, sana bağlanmam için, sen· 
siz yaşıyamamam için ne lfızımsa hepsini 
yaptın. Birlikte, tasavvur edilmez zevkler 
duyduk. Ve kendi payına düşeni esirgcmi· 
yordun. Oh, ben sana .zorla sanlmıyordum. 
Kendin istiyordun. Daha altı hafta önce is
tediğin başka bir şey değildi. Sen benim için 
her şeydin, ben senin için her şeydim. Öyle 
.zamanlarımız olurdu ben mi senim, sen mi 
bensin, bilemezdik. Ve sonra istiyorsun ki 
durup dururken, artık seni tanımıyayım b _ 
nim için bir yabancı olasın, bu ne soğuk kan
lılı~ 1 Acaba bunlar birer rüya mıydı? Öpüş· 
lerın, omuzumda nefes alışların. bağrışların 
bütün bunlar demek ki yalandı? Hiç şüph~ 
yok, beni seviyordun. Aşkını hala üzerimde 
hissediyorum. Benden geri alacağın hiç bir 
şey yoktur. Ben de.ğişmedim, ne idi isem ge
ne oyum. Ben senı başka kadınlarla aldnt
madnn. Bunu kendimi övmek için söylemi. 
yorum. Başka türlü yapamazdım da ondan. 
Seni tanıdıktan sonra en güzel kadınlar in
sana. tatsı.z gelir. Seni aldatmağı hiç düşün .. 
medım: Sıze k~ı nazik bir insan E;ibi hare .. 
ket ettım. Benı artık neden sevmiyeceksiniz 
ki? Haydi bana cevab ver, konuş. Beni ge
ne eskisi gibi sevdiğini söyle. Madem ki bu 
doğrudur, haydi söyle. Gel, gel, Terez, der.
h~l anlrya~ksm ki beni eskiden sevdiğin gi• 
bı gene sevıyorswı; Spontini sokağındaki 
l·üçük yuvamızdaki ibi seviyorsun. Gel Tc-1 
rezim, gel! 

li l.Jl S'un romtını: 

zı Zanba 
Yazan: .Anatol FRANS h. BAYDAR 

. en· Nt.ısu ı Turkçeye çevzr . 
öre sobası da olan 

Bu. İtalyan modası.~~ gMasanın üstünde 
çıplak bir otel odası .~t tle yerleştirilmişti, 
irili ufaklı fırçalar d_ıf ~ ardı Ne bir kitab, 

d'f tan esı v · bir de şimen ı er d ·a· Terez onun ke· 
O ora a 1 1

• ' • ı ne bir gazete.. . .... b' ıstırab, ateşı o an 
mikli yüziin~e ~uyu~ ;~ndan ciddiğ vc: acı 
bir insan halı go:e~ .1 ondan bir kelıme, 
bir intiba aldı .. Lö en~erez hiç bir şeye ce
bir jest bekledı; fakabt gibi duruyordu, 

d . ek ya ancı 
saret e emıy~r .. terdi. Terez otur-
Lö Menil bir ıskemle gos 
mıyarak ayakt~ kald1 .1~iın bir ~eyler var. An· 

_ Terez, bılmec 1 t:ıo 

latmız. ra Terez yavaş ya-
Bir an sustuktan son d . 

kerek başla ı. 
vaş, zahmet çe p 'ste iken neden kal-

- Dostum, ben an 

kıp gittiniz_? .. karak inandı, şefkatli 
Şivedekı huzne b~ andr. Yüzü kı.zar· 

bir itapta bulunuldugunu ds ·• 
. ı· cevab ver ı. 

dr. Ateşh ateş ı. debilmiş olsaydnn! Bu av 
- Ah, tahm~~ e. . ki ek ehemiyet ver-

partisi siz de bılırsınrz p · mektubu-
. - . ' . d O-ildi. Fakat sız, 

dıgım hır şey eb 'hleri unutmamak 
nuz, 27 tarihli (onda ta:ı k rkunç bir tasaya 
vcr(J'isi vardı) olanı, }>em 0 

b 

kaptırdı. . k evmediğiniıi sa-
- Dostum, benı artJ 5 

m:vor<lum. 

- Şimdi... . . 
Terez, kollarım aşağı bırakmış, ellerını 

biribirnie kavuşturmuş, öylece duruyordu. 
Sonra, zoraki bir sakinlikle: 
- Allahım ! dostum bilmeden biribiri-• . . 

mizin olduk. Bu hiç bilinir mi? Gencs~ız, 
ikimiz de hemen hemen aynı yaşta oldugu
muza göre siz benden de gene sayılırsın~. 
Şüphesiz gelecek hakkında bir takım pro1e
leriniz vardrr. 

Lö Menil, gururla onun yüzüne bakt!. 
Terez, kendinden daha az emin, devam ettı: 

- Yakınlarınız anneniz, teyzeleriniz, ' . 
amucanız general, herhalde hakkınızda, bır-
çok tasavvurlar beslemektedirler. Bu da p~k 
tabiiğ bir şeydir. Ben bunlara engel olabılı~
diın. İyisi mi, hayatın:r.zdan yok olayım. Bı
ribirimiz için iyi hatıralar saklarız. . . 

Lö Menil'e eldivenli elini uzattı. Ötekı 
lrnllannı kavuşturdu: 

- Şu halde artık beni ist~i~ors~n öyle 
mi? Sen sanıyormusun ki benı, hıç bır erk~
ğin ömründe olamamış olduğu kadar bahtı
yar ettikten sonra. ~ir tarafa .. atıver~cek v_e 
bu iş de böylece bıtıvere~ k, oyl~ !111? Sahı
den, benimle münasebetı kestığını sanıyo~
sun ha! Siz bana neler anlatıyors~uz? Bır 
alfıka, kesilebilir eydir. İnsanlar bı:ıeşır, v.e 
sonra, ayrılırlar, değil mi? Hayı:_,, sı~ ~endı
sinden ayrılınan kadınlardan degıl.sınız ... 

- Evet, belki siz, bu gibi vazıyetlerde, 
bağlaruldığmdan fazla bana bağl~mış~ız. 
Ben sizin için eğlenceden fazla hır şeyd1n:. 
Fakat ya ben si.zin um~uğunuz kad~n degıl 
idi isem, ya sizi aldattı ısem. va hafıf mes 

Duruınsadı, ve sözleriyle tezad teşkil e
decek ciddiğ ve saf bir tavurla devam etti: 

- Eğer, sizin iken bir takını meraklara, 
tecessüslere kapıldı isem ve eğer size, ciddiğ 
duygular için yaratılmamrş olduğumu söy
lersem ... 

Lö Menil onun sözünü kesti: 
- Yalan söyliyorsun. 
- Evet, yalan söyliyorum. Ve iyi de söy-

liyemiyorum. Geçmişimizi kötülemek isti· 
yorum. Halbuki o bildiğiniz gibidir. Ancak ... 

-Ancak? ... 
- Ah, buna gelince; size her vakit söy-

ledim ya: kendime güvenemiyorum. Denil
diğine göre kendilerine güvenen kadınlar 
varmış. Onlardan olmadığnm, hareketlerim
den mesul olmadığımı size haber vermiştim. 

Lö Menil, ktzdınlan ve hücuma kalkma
dan önce durumsayan bir hayvan gibi başını 
sağa sola sallıyordu. 

- Sen nedemek istiyorsun? Anlamıyo
rum, hiç bir şey anlamıyorum. Açık söyle, 
anladınmr, açrk söyle ... Aramızda bir şey var. 
Bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Nedir 
bu? 

- Söyledim ya dostum. Olan şu ki ben 
kendisıne gıivenen bir k dm değilim, Siz de 
bana güvenmemeli idiniz. Hayır, güvenme
meli idiniz. Size hiç bir vaidde bulunmamış
tnn. .• Sonra, vadetmiş olsaydım da sözün ne 
ehemiyeti vardrr ki? 

- Artık beni sevmh or~un, beni aruk sev
miyorsun sen. Bunu arleta gözlerimle görü
vorum. Fakat hı>n .._ n: sf'\ ivorum.. Kendini (Sonu var) 
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Ingiliz Kabinesinde ikilik 
Baka.n.larda11. çoğunun çekilmeleri bekleniyor -B. Bal· 
dt,İn Hulh tekliflerini siddetle müdafaa edecek-B. Eden. ,. 

Baldvi.~ ue Saymenle görüştü-Kabinede miinakaşalar 
f Beli• 1. inci sayfada) 

~ bit h•I ttJ&·eiinin elde edilebilme· 
~ igin .mn~tleı cemiyeti az.asınm daha 
..,... cnNuliyetler det"llhte etmeleri ken-
4i .... icıden iıt•necektir. 4 Milletleı· Cemi
,.ti ua•ı İM. böyle bit" ~eyin bahis mev
• _. olamıyac.ğm.ı hi11ettirmiş bulun -
...ktt\dıt'laı-. - Diğet taraftan ltalya Sü. 
ırert kA.nalının liapat.ı.lma11nı veya peh·ol 
....,.,.goiunu ıayı·i dostane bir hareket 
cka.k lıaı·~ılayacaktu·. Binaenaleyh MiJ
letNa Cemiyeti kendi .paktını saydmuak 
içiı~ uıa1mm kara, cleniz ve bava kuv -
vetlerine müı·acaat mecburiydinde ka -
a.oaktıt". Bundan daha bir hafta Önce Av
napa•run daha 11kı bir itbirliğine güve -
•ea İngiliz hükümeti bu ümidinde aldan
IDlf oldug-unu ıörmektedh-. Bu babta 
•erKen tedbirlerin bütün ağırlığı ln
.. lten'ye yükleniyor demektir. Bunun
a. l,enber İngiliz bükümeti Milletler 
CemİJetinin teahhüd ve vazifelerine ta
.... miyle sadık kalmasr lüzumu hakkın
h azalaı·ı inandırmaya çalrşmaya de • 

tam edecektir . ., 

R. Edeıı 88. Baldvin ve !;u~·men

le göriiştii. 
Londra, 16 (A.A.) - Eden - Bald -

.-İ·11 mülakatı 40 dakika sürmüştür. B. 

Eden dış bakan \'ekili Con Saymen ile 
ele bir saat kadar göt·üşmıiştür Dış Ba
kam Samuel Hm·'un bu akşam Londra· 
ya dönmesine muhakkak nazarıyle ba
kılmaktadU" . 

8ir('oli bukmılw IJa~ba/.mnlu 
göriiştiilet . 

Londra, 16 ( A.A.) - Bugün başba

kanlık dairesinde büyük bir faaliyet gö
rülmü§tÜr. Birçok bakanlar, B. Baldvin 
ile görü,mek üzere bu daireye selmiş -
lerdir. Bununla beraber, gazete haber . 

leri hilafına. kabine bugün umumi bit· 
to~lantı yapmıyaca.ktır. Yalnız' yarın B. 
Eden'in Cenevre'ye hareketinden önce 
bir toplantr yapılacaktır . 

Kcıbiııede şiddetli miinak.uşalm·. 
Londra, 16 (A.A.J - Deyli Meyi ~a

zetesi. "Beyaz kitab" an ne§rinden sona·a 
bilhasaa Neca.şi'ye ve B .Musolini!ye gön
derilmİ§ olan notalar dolayısiyle İngiliz 
kabinesinde şiddetli münakaşalaı· yapıl
mıt olduğunu yazmaktadır . 

Bu gazete, bir kabine buhranı çıkma

sı ihtimalinden bahaeyleındctedir. 
Aynı gazete, Sir Osten Çemberlay· 

in başbakan, Novil Çembedayn'in de dış 
İ§leri bakanr olmaları ihtimali mevcud 
bulunduğu iddiasındadır. 

lilletler Cemiyeti konseyi 
Çarşamba günü toplt;ınıyor - Toplan

tıda B. Aloizi de bulunacak 
(Bcı§t 1. inciaaylada) 

dla tayin edilecek olan, hareket tarzı 
var;iyetin en belli batlı amili olarak 
cil'ülmektedir. 

Cenevre, 16 (A.A.) - Konsey azası 
ıoemleketlel"in bütün dış b.ıkanları çar
pmba &abahı Cenevre'de olacaklardn·. 
Ba.-on Aloizi'nin hazır bulunacağı teyid 

<edilmektedir. Konsey sabah celsesini de 
İtalya - Habeşistan meselesine ayıracak
tu, h.alyan ga4:etelerinde çıkan ihtiı·az 
byıdlarının bir ı·ed manasına yapılma -
d4!i• :zannedilmekte berabeı·, Musolini' • 
nin bunları çok çetin bir ,ekilde müna

kata ve hatta bazr istekleı·in bulunaca · 
cından da şüphe edilmektediı·. 

Milletle,. l:emiyetincle l'w:dyeı 

rrwıtl göriiliiyor. 

Cenevre, 16 ( A.A.) - Dünkü gün 

itatyan - habe~ ihtilafı meselesinde yem 
hiç bit inkişaf olmaksızın geçmiştir. 

Millet1er Cemiyeti Genel ıtekreterli · 
i•. ne Adisababa'dan ve ne de Roma' -
dan hiç bir tebliğ almamıştır. 

Delegasyonlar, İtalyan efkan umumı
yer.inin anlaşmazhğm yakında b~\li 1b
t•mali bahsrnda daha az nikbin olm::ığ<1 
1Nt4amış olduğu hakkındaki ~ayia' .-r 

PEKİNDE 

/Jfr niinwyi~irı bilarıfo.m. 

Pekin, 16 (A.A.) -Şimdi öğ

renildiğine göre, Japonya'mn te
cavüzüne karşı silahla mukabele 
ve mukavemet edilmesini iltizam 
ederek caddelerde nümayiıler ya

pan heşbin muhtariyet aleyhtarı 

talebeye zabıta kuvvetleri tara
fmdan vaki hücum sırasında on 

· .nümayişçi ölmüt ve onbeşi yara
. lanmıştır. 

)}is kuvvetleri nümayişçilere 
ka«"Şf havaya ateş açmışlardır. 

llfr t:itt ~ft::f't,•d ;,,i ıım·tlufor 

Honkgong, 16 (A. .) - Buı·anm 

ton Önemli ga .. eteleı·inden biı·inin baş mu 

h c·riri olım B. L}\ikung-şi, ~ehrin oı·ta _ 

ımda, en k .,\.,b.-lık hi,· mıthl\llede. tİzerİ · 

n" 3tılın bir el silahla ylll'alaomıştu·. 

D ıırtcmu airrdıt', !İli\lu at.ıct. belh neğil

dir. 

ınuhtelif suı·ette tefsir etmektedirler. 

Konsey üyderi beklenilmektedir .. B. 
Litvinof'un haı:U' bulunacağı muhakkak 
değildir. 

Kahire hadiseleri 
Kw·!fı .ttmd<ı İngiliz lıiildim~lirıin 

izaltlan. 
Londra, 16 ( A.A.) - Son Kahire 

hadiseleri karşısında hükümetln ne 
gibi bir vaziyet alacağı hakkmdaki 
bir suale cevaben hükümel namına 

~u beyanatta bulunulmuştur : 

"-Fevkalade komiser, Mısır mil· 
li cephesinin istidasım hükümete bil
dirmi§lİr. Kabine halen bu noktayı 

t~tkikle meşguldfü·. 1923 kanunu e

saaisinin yeniden meriyete girmesinin 
memleket menfaatlerinden otmadığı 

fikri hala mevcuttur.,, 

Deniz konferansında 
Londra, 16 ( A..A.) - Deniz l<on

feransmm bugünkü toplantısında. sim. 
dilik japon tRtebi ile uğı·a§mamağa v,. 
gelecek toplantıda, altı senelik barb 
gemileri tonilatolarmm eskiden bil· 
dirilmesi hakkındaki İngiliz teklifini 
görüşmeğe karar vermi~tir. 

K<tztıylı uğr·mnıs bfr 1o;eminin 
t<ıyftrları bul11ndu. 

Moskova, 16 (A.A.) - Hazer 
denizinde bir petrol gemisinin 
kaptanı, tam deniz açıklarında 

kazaya u3ramış başka gemının 

tayfalarmı toplamıştır. Bilinmeyen 

bir takını s_eb.eblerden dolayi kap
tan, bu tayfalardan yakasını sıyır
mak iştemiş ve bunları bir şulupa
ya bindirerek kendi hallerine bı

rakmıştır. Şulupa devrildiş 4 kişi 
mlmüştür. Tahkikata baŞlamlmış

tır. 

.~cl.·ı·r· ffotı irıdfrildi 

Moıskova, 16 (A.A.) - Hükü
metçe verilen karar üzerine, şeker 
fiyatı bu sene yeniden indirilmiş

tir. Yüzde on beşten fazla olan bu 
iniş şekerden yapılan bazı yiye

ceklerde yüzde 24 ü bulmakttı· 
dır. 

Londra, 16 ( A.A.) - Deyli Meyi 

gazetesi, B. Eden ile birçok genç bakan

ların ve bilhassa B. Oliver Stalley Elliot 

Duff Kuper ve Orsmbi Go1·u'un istifa 

etmek tasavvurunda olduklarını aldığı 

haberlere atfen yazmaktadır. 

Londra, 16 (A.A.J - Bu sabah için 

bildiriJen l<abİne toplantısı olmamıısa 

da, bakanlar arasında görüşmeler olmuıı

tur. Bu görüşmelerde başbakandan baf~. 

ka Eden ile deniz bakanı, sü bakanı ve 

ekonomi bakanı bulunmuşlardır. Bun • 
dan önce Afrika yüksek komiseri Valter, 

başbakanla göı·üşmüştür. Bııgün öğ1c 

den sonra ve ak,am Avam Kamarasn~d" 

diğer görüşmeleı· olacaktır. Yarın sabah 

yani ~· Eden'in Cenevre'ye hareketin -

den önce tam bir kabine toplantısı ya • 

pılması düşünülmektedir 

~fr Hoı· Lmıdrcırtf dünclii 
Londra, 16 (A.A.) - Sir Samut'!I 

~or, Londraya dönmüştür. Akşam 

üstü, kabine arkadaşları ite ~aziyet 

hakkında görüşecektir. Siı· Hor. ga

zetecilere hiç bir şey söylememi,tir . 

11""'ransada 
ilk surıi petrol fabrikası 

açddr 
Patis, 16 ( A .A.) - Padökale eya~~· 

tinin Betün şehrinde, Franea'mn ilk swü 
petrol fabrikası açdmıştır. Bu fabrik11 
maden kömürünü idrojenize ebnelc sure. 
tiyle 10,000 ton petrol çıkarmaktadır.' 

Bu usulü 1913 de ilk defa tatbik e· 
den almanyah mühendis Bergiua'dur. 
A.lmanya ve lngiltere gibi, büyük mik .• 
tarda kömür çıkaran memleketlerde bu 

tecrübe tam bir muvaffakiyetJ~ netice • 
lenmiştir. Halen, Almanya'da, ıonevl mil~ 

him miktarda ve f ngilterede Billiugharn· 

da 150.000 ton suni petrol istihsal eden 

ce:ıiın fabrikalar 'vardır 

Fransa için bu suni petrol istihsalatı

nın o deı·ece ehemiyeti yoktut' . .Fı·ansa, 

gerek kömürünü ve geı·ek petrolünü ya· 

bancr memleketlerden getirmekte oldu· 

ğu için, bu suretle, dışardan gelecek kö· 

müt·ü büyük maııraflar yaparak petı·ol.-: 

çevirmekte bir faydası olamaz. Bununla 

bet·aheı', Lievin'de ikinci bir fabrika 

dBha yaprlm~ktadrr 

B.Eryo 
Bir söylev verdi 

Paris, 16 (A.A) -- Monbeliyar'da 
verdiği bir nutukta B. Eryo söz a· 
rasmda şunları söylemittir: 

" -- Eskiden de önüne geçmeğe 
çalışhğnmz hRrbr sona erdirmek ve 
her ikisi de Milletler Cemiyetinde ü
ye olan düşmanları barıştırmak için 
bir uzlaşma yolu bulunmasma dai -
ma taraftarız. Ancak bu uzlaşma 
her iki tarafın serbestçe kabul ede· 
ceği bir uzlaşma olmalıdır. Onun 
zayıf olan tarafa zorla kabul et\;ril. 
mesine kail olamayız. 

Ayru uzlaşma yolu Milletler Ce· 
miyeti tarafından da kabul edilme· 
liclir. Bu itibarla, Cenevre andlaş • 
manın, kollektif emniyet ve barı§ 
prensiplerine uyg~ olması lazım 
gelir. Bu yol, ilk defa bu sene ta · 
hakkuk etmiş olan mükemmel el • 
birliği hamlesini mahvetmerneli, ter· 
sine olarak, korumalıcln. 

Dünyaya büyük bir ümid doğ • 
muştur. Şuuı·lu olan ve yurdunun 
istikbalini düşünen herhangi bir 
fransız bu ümidin yok edilmesine 
rıza gösteremez.,. 
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Ciornalc d ' İtalia 'ya gore 
-------

____ , ____ _ 
Sullı t~·kHfleı·i. I\lillet. l('ı' (~e11ıiyetiuin 

yanhşlari~ le k:irh·nnıi~t i.t· . ~ ' 
Roma, 16 ( A.A ) - Giorn,.le d'İta· 

lia ı;ttLele i fu.nsı .r: - ingilır ar a bulma 
teklifleri lıal .. kında diro•· ki: 

" Bu teklifle•· MiUetlcı · Cemiyetinin 
hatalan ile kidennıiş bir haldediı·. 

halya'yı ta tmin "'decek ~n iptidai 
şat·tlat· şunlat·dır: 

1 - ltalya'ya, üı:erinde İş, tic.ıı-et vr. 

sömürgecihk yapılabilecek hakikaten is
tifade edilmHİ mümkiin toprak ve,·H
mesı. 

2 - Bu topraktaki emniyetin t am ve 
~eumlı bir hale getirilmesi. 

3 - Bu toprağa getia-ilecek halk . kı.

pital ve mallarının korunabilmesi. 

Halbuki bu üç tart da, fransız - İn -
giliz tekliflerinde yoktur. Ayrıca bu tek
lifler, hiç biı· suretle itaJyan menfaatle • 
rinden bahsetmemektedir. Bu menfaat
ler herhalde unutulm\IŞ olacaktır. Bu >P.· 

beblerden dolayı, anlaşr_nazlık, bu teklif
ler gibi kararsrz ve iki manalı formülleı> 
le halledilemez. İtalyanın aceleye ihti. 
yacı yoktur. ltalya'nm Afrikadaki kuv· 
vetleri ve Avrupadaki mukavemeti taze 
ve sağlamdu·. Esasen ltalya, Afrikadaki 

anlaşmazlığın çabuk surette hallini, Av

rupa~a ıulhun s~famlaşması için lüzum· 
lu şartlımn birincile1;nden olarak saya\• 
görüşü ı·eddetmektedir. Habeş anlaş • 

mazlığı, hiç biı· taraftan tehdit görme • 

den tabii yolunu taldp eylemektedir, Bu-ı 
gün lazım olan ~y, bu anlafnıazlığa, e~ 

sasınd:lki ı.ömürgeci mahiyetini iade et· 

nuk,edir. O zaman, Avı'upa ~es.anudıı, 

tabit bit- mu5lernleke anl&!llW.l'.İtğc il• 
tehdit edilmis olmıy~caktır., 

8. Cı·.ruuli H. 1 "un ittaort 

ile ~i.iril -~ıii. 
Lomfra, J6 (A .A.) - ltatya'mn La "1 · 

dı·a büyük elcisi B. Grandi, bugün d,f 
i,teri b.,kaniı~ mda. daimi genel ıe-kreter 
B. Vımsittaa·t ile göı·üımü,tfü·. Haber 
almdrğına göı·e , B. Gı·andi, tulh teklifle
rinin bazı nol<tal.-rının tavı:!bini iste 
miştiı. 

f'aşisl lwnılumm topkmt1sitıdan 
;;,,re t,el;lif leı· lıakk11ul« km-ar 

verilm iyecek. 
Roma, t6 ( A.A.) - Bu aktam re• 

bir kaynaktan haber verildijine pre_ 
önümüzdeki günler zarfında, fatiıt bü. 
yük konseyinin toplantısından eYVel, 
ltalya tarafından yeni hiç bir ıeF bek 
lenmemelidir. Bit- kaç toplantı yapac.1ılc 
olan büyük konıey mü:zakerelerindea 
sonra, muhtemel olarak, hükümet, Frall• 
.sa ve lngiltere'ye bir seri 111aller soracak 
ve İtalyanın alacağı sarih nı:iyet, bıa 
suıı.llere verilecek cevapla alakadar 
bulıınacaktll'. Fr•naız - lnailiıt tekli(. 

lerini müzakere esası olarak :kabul 
etmeden evel, ltalya aynı •amanda. 
Habetiatan ile yapllması muhtemel 
her türlü yeni angajmanların kıy• 

meti hakkında da lrati bir emniyet ha• 
sıl eımek istiyecektir. 

uf s lıaşına düşen yumuı·ta 

Tiirkofisçe teabit edilen Yakamlara 
göre, Türkiyede l 7 milyon kadar ta• 
vuk vardn·. Bunlardan 50 milyon ki
lo yumurta hasıl olmaktadır. Memle
ketimizde 30-35 milyon kilo yumurta 
istihlak edilmekte ve geri kalanı dıf 
memleketlere gönderilmektedh·. içer· 
de istihlak edilen yumurtadan adam 
ba§ına 45 yumurta dÜ§mektedir. Bu 

Ber line yollanan elmalar 
Öteygün Köstence yolu ile 

Almanya'ya 5 bin ıandık t-lma gönderil
diğini yazmıştık. Bu defa 400 sandılt el· 
ma daha gönderilmiştir. Resmimiz lstan· 

bu\ ı·1htırn1ndan ikinci pa\"li elmalarm 
mavnalaı·a yükletilmesini göstermekte- -
dir. Öğrendiğimize göre, lstanbul'·' ' 

Berlin'e Köstence yol\lyla gönderU(tu 
mallaı·ımız beş günde yerlerine \'am1ak

tadır. tık gönderilen elmalar 1'el'lin~e 
20 - 25 marka kolaylıklcı mÜşl<'rİ lrul • 
muttuı·. Ege mıntakasındart d• lalı.end~
riye'ye 8350 tane ka11un gönderi\mitti r . 
Bu kavunlaı·ın 100 tanHİ 160 '- 7~1 mı

"11' kuruııına .. tılmakttıdıt • 

ı·akam ~ ... , m•11111•eketleı·de, n~.eİ• 

Kanada 'da •d"m bafnta 260, Aima.n

ya'da \ 20 yumurtaya ""a.dar çıkmak· 
ltııdn·. 

Relll\tmiz Tur~otiı'in dı!.rıya. l!"ÔR· 

derilen yumut·talat· için tubit ettı ıci 

ambalaja ynmurtalariyle l.@rab•r gö .. 

termektedir. 

Halkevinin danslı çayı 
Halkevinin kendi nalan İçin ter

tib ettiği danElı çaylarının ikinci h:ıf. 
ta&ı pazıu: ak~amr $il.al 17 den 2 l e 
kadu ne-~e içinde geçmittir. 

Çağrı 
Puti grupu memurlar komis

yonu yarro parti gtupunun i«..;.li
'\tı~dan :zon:~ toplanacaktır. 

·= 
E konomik ve 1•'i'1.r.nsal kcrnun!ıı 

s~t't!:ind,n 1 inci ki talı 
YA7.A.N : 

Iiakkı Yeniay 
(S iimer B ank Şeflcrınde n) 

Bütün vorga kanunları 
l . l0.9!15 t arih inde mer ' i olduk:

l:ı rr f?ei< iJ rie, tadil ve ekleri. tdsit 
ve kdrarlarr, 11b~a:nncıtni! ve izahml· 
rneleri ile bir arada. 

Hususi v e pr.ı!:k bir tasnif 
522 b >..iyiik ~a }l fa , iyi: kitğıt 
!" t.: r-n ttArr! ~rut kf\tl~r UCt •z . 

Fiyatc: 160 kuru~ 
M111l yo;: memuru. i\VUkat . mu

kt'l~ft(: t '(' , hukut· ,.e t ica rd h oc" 
"° t:>1 l"'besine biıyiik kcı.ta ylık . 

Sıı ~~~ yer!eri: 
'.\ ~f · <\. H.::~ ı" f Kitapi.:rnc-icd 



1936 Yılbaşı Hava kurumu 
Büyük piyangosu 

500 000 liradır. 
büyük ikramiyesi , 

Aynca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.000 

000 20 000 ıs.ooo., 10.000 
30.000., 25. ., • ' 

liralık ikramiyelerle ( iiç) adet 100, 000 
liralık mükafat yardır. 

Keşide: Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
( 2 5) (S) ve (10) liralıktır. 

Bileder: ., ' 
d h D bil etinizi almız ... 

Vakit kaybetme en eme 

Jandarma genel komutanlığı 
sabnalma komisyonun~an: . 

. M·ktarı yazılı üç çeşit gıyecek ve yıyecek 
. ı - Aşağıda Çeşıt ve ı 

eksiltmeye koııulmuıtur. dcjer biçilen (25,000} .kuJıduranın 
A _ Bir çiftine (~60) kuf\lf bedteli (~75) kun.ıf ve kapalı 

ilk teminatı (7,ogG) lıra. Şa~ ptı IUt (15). 
zarf ebiltmesi 1&.12-935 ~ biçilen (21,199) çorabın ilk te

'B' ~Çiftine (25) kurtış ~Iİ parası. ft lraplilı sarf eL 
minatı ('397) 1tra <49> ItilrU1' ...u..Q ·saat (15) te. · · 
nhmeai. 1~1935 pe~ 5 - d ter verilen (2.000) liralık naa

c - ~lr kil-...nı& (30) ~~mttı paJ'asızchr. Açık eksilt
kü-nanl!l ilk ttmlaatJ (150). ııı~ (10) da. 
mesi (20..12-935) cuma gUııü saat aıel tomuntanlığı kurağında 

ımD Ankara Jandarma ge 
· 2 - E tme bUradln a~nacaktır. 

yapılacak; ~amele~•Mi-nl_.. YaktiOde •e ~de 
3 - Kksiltme1'9 &"·~ ak r 1rtlf mektuplanm vaktınde ver-

yuıh beloler tpde bu]unac te ı--5430 
mit olmaları. (352l) 

A orupaga taleb 
önderiligor: 

M~en Tetkik ve arama Ensti-

·· ·• den• tüSUD • .
11 

tah.ıt etmek üzere Avrapaya 
ı. - Jı(adia JltUaen~riJtcektir. f.ıiyenlerın apğrda. 

müsabab. ne ,, talebe a" 
ld patları hais oımaı Jbsmdır· 

a) TUrk olmak -A.. .. .. ı~ccü kabiliyette ve ııhhji. 
, --~~t. Jladen ocaktan~ 11""' ~ yaptın~.) 
~ &lr. (sıhhi ..,a~ a11nuea. lngillsee di11e· 

c) Lise mnaıa• ohıp bilmek; 
rfndea biriıinf oku~':8 .. ,.ııan ,,ımamM; 

d) Y1lfl ıat1ea A...,.. M.T.A. Butıtleh-
2. - Müsabaka ==esi giintl yapılacakttt. Açılacak 

ete 4 ildnciklıılll1 1§36 Olmül• beraber gbderile. 
müsabaka imtihanında ~ı:."'Zrece itibarile 2'I aramıaa bu
cek talebelerin ibras ttt1 
Jua•a•wn ~reklidir. Mndeee, cebir, mihanik, fi.dk ve 

s. _ Jılatihan: hellP• ecnebi lisanlardan birisinden yapı 
kimya .,. yutarda yudı 
1acalrtır.. oıasaı- ileride tahsil müddet. 

4• _ Tahsile gan~:ek dbl ~ bu hususta 
Jed kadar mecburi hidlC taıek tisere bir teablıtidname vere. 
mükelJeflyetlerini tevsik e tıebel' ufil gattereceklerclir. 
cekler ve bunun içiıı deN:,:. btiviyet c:Uı:dam. hUsııilhal ~a. 

5. _ tstiyeıılerin : si veya bunların :tasdikli suret 
nkaSt, mektep oebadeı;:eqeıenm 2 tldııci ıa.uıı 1936 gD
Jeti,, 4 kıta fotofraf ve ela ll.T.A. EiıstftiisU Genel Direk 
mı akpmına kadar ~ 3 Bnctl cuma giinü 11hhl muaye 
törlüğilne göndeımeJen aıJedeD evel Bay Haım .,artnm 
neleri yqtinlmak lstıe de bulunmalan Jln oJunt r l-5189 
nmdaJd enstitll dairesin 

Tekini w Urayı Başkanhğmdan: 
ag harita ve pli?• yaptırılacajtlıdan 

Tekirdağ ıehrinin hali h8tırher lldıtin! yapmağa talip oJaııla. 
prek. yaJıı.a haritayı ~~~ğıııa miracaatları ilan ol1J11ur. 
nıı Tekirdağ Urayı ~;}- ı--5501 < 

Ankara Defter.dar ~«Yıodan: 
• olunan 70 biıı kilo kuru oduamı 

Vergi borcundan cJolayı ~ 6 aaat 15 de Yeğen bey tubeıin-
18 birindklnun 935 çaq~ edan taliplerin mezktlr fubeye mll· 
de aleni mGzayede ile utr..,.ca5.... ı.....-s 
racutıarı. (J64J) " 

J. Genel kaınutanllgı ~ra 
sabD alına komıs yonundan: 

ihdyaa lçfil 600.650 takım eter 30.12.. 
1 - Jandarma .uvarifed ...__ Aabn Kcımlsyomıöca bpah sarf 

AS paartai pma BUt 15 --
ebl!tme uaulU ile satın aııaac:: eter tabnma 63 Ura kıymet 

2 - Bwafma uygo .... bedeli 205 1Rırultur. 
blçllmlt Dk teminat 3071~ iunll~ınDUk. Ve lrnell de 

3 - Şartname ıc.-. aD ·-

~· t ._..__ ......... " .-mame• yum 
~.~ -~ P:•• -7-~ f mektubunu ebOtme fü-

telDJnat ve belge lçiııde ı:::-.=:: vennif olmalan. (S581) 
tmdaa ea son bir l8at e S--S530 

UYAN 1 Ş Serveti fGnun 

Kmıllut yerine çıkar 
18 9 l 

_ • . :u d--~.1- çıblakta 01111 bu haftalık resimli ga· 
~~ncu&f1UJllilU9U KJtap81cfit~ 

*~~'da_,yed AltBA ~ 
Delik ....... Ha..,.. ..... 

ULUS 
s 4 S!L esas . 

afıa Bakanhğın dan: ı 
24 Blrincikbun 935 sah gOnU saat 15 de Ankarada Nafıa Ba. 

kanbfı Malzeme eksiltme komisyonu odumda 18927 lira 50 kurnş 
mnhanwnen bedeııt 509 parça muhtelH cins mobilya lrapah zarf U• 

ıulii ile eksiltmeye konuhnuftur. 
İdari ve fenni şartnamelerle resim ve plinlar parasız olarak 

Bakanlık Malzeme dairesinde verilecektir. 
Muvakkat teminat 1419 lira 56 kunıştur. 

1atelllilerln tf!'ldif mektuplannt 24-12..935 salı gfinli saat 14 e 
kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlülüne vermeleri lll-
znndır. (3581) 1-5517 

Nafıa Bakanhi'ından: 
24 Binncikinun 935 sah gilnü saa.t 10 da Ankarada Nafıa Ba

kanlığı Malzrme Eksiltme komisyonu odasında 1817 lira 14. kunıf 
muhammen bede1ll 38 parçadan ibal'et 660.78 m2 yol keçesi açık ek-
siltmeye konulmuştur. . . 

Bu işe ait sartname parasız olarak Bakanlık Malzeme daıresm. 
den verilecektir. 

Muvakkat teminat 139 lira 26 kuruştur. 
İsteklilerin 24-12-935 sah gUnti saat 10 da Bakanlık Malzeme 

Eksiltme lcomisvonuna müracaatları laztmdrr. (3580) 1-5516 

WONDERBAR 
Kay Franciı - Dolerea Del Rio 

Ankara Ticaret ve Sa ayi odası 
sicilli ticaret bürosundan! 

An.karada gazete ve mecmua bayilerinden Recep oğlu Mehmet. 
Ali Osman oğlu. Mehmet Kiniı1, Hasan oğlu Ali, Mehmet oılu 
Ahmet, teman oğlu Tur Ali, Musa oğlu Arslan, Ahmet İslim, Ma
nok oğlu Karabet, Mehmet oğlu Ömer, Ali oğkı &kirden müte. 
şekkil Çankırı caddesindeki 33 numaralı mahalii lkametglbı ticari 
ittiha ede~ 18.11.1935 tarihinden itibaren pzetıe " mecmua u. 
tışı işiyle iştigal ettiklerini ve ticaret ôdasında 1941 sacil numara-
sında mukayyet bulundukların~ beyan v-e R. Mehmet ve t. Tur Ali 
ve H. Ali vıe ortakları gazete ve Mecmua satıcılar birliği Kollek· 
tif şirketi unvanı ticarisini ha.iZ bulunan işbu şirketin etaı muka. 
velenameaiyle şir:ket namına imzaya sallhiyettar olan z-e.vatın No
terden IDQl&ddak tatbik imzalarmm 10.12.1935 tarihinde dairedt 
mahf ua .esaika müsteniden teldl edildiği ve mukaftlename: tıure
tinin bel'ftçhizir aynen ne,rediJmekte oldutu illn olunur. 

Ankarada telsiz civarında 196 numaralı evde gazete ve mecmua 
bayı&lerinden Re~p oglu Melamet ve gene aynı mahallede 160 
numaralı evde gazete bayiğlerinden AU Osman oğlu Me~d Ki. 
mil ~ sene aynı mahallede 387 numaralı evde Hasan oglı:ı Ali ay· 
ru mahallede '94 numaralı evde Mehmet oi1u Ahmet ve Samarıpa· 
zannda 14 numarah nd• t1111ail oğlu Tur Ali aynı evde Mwıa. etlu 
Arılan aynı eiVde Ahmet oglu t.ıam Hacıdoğan mahallesinde ı nu
maralı evde Manıa oglu Hayttbet ve Fevzipap mahallesinde 2 
aumarali evdt Mehme\ oğlu Ömer ve Sarac Sinan mahallesinde 
Ergenqon sokağı 14 a.umaralr evde Ali oglu Hacı Bekir 12.11.1935 
tarıh(pden itibaren üç senıe milddelte devam etmek iize~ araların. 
da (~ p.zete ve mecmua •tıcdar birliii kollktif şirlteti) oa 
ou ile bb ıirket tesis etmlşler.U.ı 
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iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
müklfat 

BtRI CJ TERTIP ... 
Senetk iki defad. 
414 kişiye OD bin 

lira ikramiye ....................... 
...................... hu .... 
..... ., ..... .,....,. ... tıfa .. ........ ,. .... 

...... ..-..ı.c. - .. ...... - - . o.....,.,..... - • r-.. .......... .,.....,........ "" . 

SAYIFA 7 
s 1 

• .. _,..; TERTiP. 

Se .......... def .. 
da .... J..işi,,-.. OD 

.. 

W. fitılt ilmamiye 
, ... ~ .............. ~ ......... , ................... ~ 

...................... '1 f"' 

·--~ 'ti'!· 

8etW. Hnh•••ra . ........... ~ ..... _ . ......,. ... ..........: 
1 Kairama iştirak ~- için babanı ......... -i 

vinni beş lira ......... olaalmı ..... . 

Tavukçuluk Enstitü ü 
direktörlüğünden : 

Tavukçuluk Enstittisiınden her gıin çıkacak olan cüalfik JUlllW'" 

talar 31 mayıs 936 tarihine kadar U'bl1naya 1.1lt-.rılrnı tır. Bu artır. 
maya ait prtnameJer Çankın caddesi ti&en.Me 'bu1uean Tenkçu
luk Enstitü.U Di1"0ktör16ğünee parasız olarak ısti7enlcrc vuiJir. 
~rtırma 31 birinci kanun 935 salı gUnU aaat.,'lDda Tavukçuluk EM. 
titUsU binasında toplanan koımsyonda açİlf. olarak yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 32 liradır. BanJra mektu~an başka nnlecek 
teminatlarm artırma günündea en az bir cUn evvel usule dairesin
de merkez Muhasebeciliğine J!atırrlması ve buzunun komi 

0
• 

u verilmesi Jlzımdrr. İsteklilerin fHtname a~k uzcre her gua 
ve ~Yl' geleceklerin de yukarda yazılı ·~u de Tavukçuluk 
EnstttUsünde bulunan lcomisyona baş vunn lari (3644) 1-5609 .:~jfin merkezi ticareti Anhrada Çankırı cad esinde. "1 

~~~ıl. Türkiye dabıl ft haricınde ıntlşa~ e4eıı bilOmıuın
>•~~..,.W: ....-.ı.r. A-.Uya gctlrcrek sa.b$ı ile iftigal edecek

t&r. 

fapu adas 
3 - ŞIJket namına vauı im.ıaya pıttkldan Recep oğlu Mchmed, 

Tur Ali, 9e Hasan oglu Ati mil.ftereken salihiyettardıdar. 
4 - §llttk:Man her biri yirmi bqer lira nakden sermaye olarak 

vazeylemi9lerdir. 
5 - Şüre1':ldait her biri gaetc ve mecmuaların satışından bu. 

sule gelecek ~ ff caran beyinlerinde mıitesaviyen taksim ede. 
ceklıentir. 

e - Şirket 12.11.1935 tarihia~n 12 l 1 1938 tarihine kadar uç 
&ellıt mlddetle dnam edecekdr. 

7 - Ortakİann IPç birisi cllierinden ayrı bir hak ve imtiyaz iı· 
teme.s. 

8 - lireki içeritiodeti aUlr -olacak ve maduriyete ve mazuli. 
yete dilçar olanlara fillkıetia devamı müddetçe hisee verilir. 

9 - §irbıiıl umur ve hesabatını idare etmek ü.sece bU mltdür 
intüıap olunacaktır. 

10 - Ştkdti içerisinden herhangiai ~ıkar ve ayn baş çebnek 
ister w: bu mukaveleye riayet etmezse ~rmayesi zapteclilip (200) 
iki ytia Ura cı. tuminat verecektir. 
• 11 - Şiıbtin idaresi ve fiirokUım deruhte edecekleri vezaıf w 
sair huaııaata dair pıreki tarafından ayrıca -bir talimatname yapı
la,:aktır. 

12 .....: ı~ mukavelenamenm ahkamından mütevellit ihtıWla
rııı halllne Aıilkara mabkenlelerimn salahiyettar olduğunu erikler 
şimdi.den lrabül etmif)erdir • 

13 - ltbu :mukavele 13 maddeden ibaret olmak üzere şerUdetce 
bilkabul iaia ffilmişdr 12. T. San!. ı 935 

tına: Melımet, lmsa: Mehınet Kimi1 imza: Ali, imza: Abmıet, 
imza: ToraJi, imza: Arslan imza: İslam, imza: Hayrabet, im
za: Omer, bnza: H. Bekir. 

Dalıe4e yazılan ve okunup anlatılan bu mulııavelename altın. 
dald lmalamt pbıl ve btlviyetlerini tanıdığımız Ankarada telsiı 
civanncla 196 '1umar&lı hanede mukim pzete w .mecmua bayilerin
den Recep Oğlu llellmıet ve gene aynı ._ballede 160 nu. 
manh hanede multhn psete bayilerinden Ali Own 
oğlu Mehmet Kirail, ft gene ayaı mabal1ede 387 numaralı ha. 
nede makim Hasaıi otlu All, aym mahallede 94 11Q1Mralı hanede 
mukim Mehmet oğlu .&imıet ve Samaııpazannaa 14 numaralı hane. 
de muJdm teman ottu Tor Ali, aynı evde ınalrim llw oflu Ars
lan, aym baaede mulrim Ahmet ?ilu lalam ve Hacıdopn mahalle· 
sinde z ....mı hanec1e mukım. Mana otla Haynbet, Pw
.ıipap ~ 2 mamarab hanede mukim 14elamet olba O.
ve Sarat Sta- ınMa"eebwle Brpne.koa IObğmda 14 ıaumaralı U. 
necle mukiia Ali ojt11 Hacı Beldr'in olup 7aıamuza koyduldaruu 
tüctik tderb. )zT.SaaJ HW 

Tellü .. A~ mahalleainde 190 numarala 1wıc.te muk:irD 
SeJln*fll · Wlıı oiJ8 ...... .....,, ....... _~ cadılMimle 
74 n~b;~e mukim guete l9ayilerirıdeıı tJm8fl Bülu. Lmaı 
t.Hakft,~~ 

Bia "":,l!=-.!' senesi tepin1sanl aymm on lrkinci giiDü 
taribU ba altmdaki laaaJana lllh• ve 1athlyet1eri 
,.ır.ntMi tariften &Dlaplan R•cep otlu l&lmet. AH Olman otla 
Mehmet tamll. Halla ojha AH. Velmet oğlu Ahmet, taman oilu 
Tor Alt Muea oll• ......., A1unet olJu idam, Manuk otlu Hay. 
nıbet. Melimetı oilu Omer, Ali ollu Hacı Bekir'in olduğuna fMdis 
ederim. 
Bin do1ws ~ otu bet tenesi teşrlniaani ayının on ikinci ginU. 

12.11.1935 
Rellmi mühür 

L A~a Birinci .aot'eri Rept Tamenoy 
imza: K. 'R. Tamersoy 

~ ~ dmecc ;Jiafdedümit taat.1935 tarihli ve 1081~ mnu. 
iltt nııwwa1ı liıdım matabakab taadit oJJJDur. 1-565S 

sabnalma komi onuııdan: 
Cinsi, Mikdarı, İhale tarihi. mwaldıat tt t mıkd rı muna.. 

~asanın tarzı aşağıda bildirilen tarihte Levuun MüdUrlüğllndc 
ıhaleai yapılacaktır. Muvakkat teminat ak~cSfıt bırlikte ulipl.eriıi 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (3652) 

Cinsi Mik41aıı İhale ~ıhi güııu 
Dair~e mevcut nümunesi 65 19-1M35 perıanbe günö 
veçhile. KaryoJa • 14 
Mu"8ltkat teminat Munalr818Dm Tar ı 

llikdan 
Lira 
67 

.. 

Kirahk daire 
YcnileJW'dc (Pap)ar eepeü) 

Demir tepe yanında dört ada 
mutfak; banyo; elelıtrik " au. 
yu olan mllstakU iki daire ayn 
ayrı ~ ehven flatla kirabktır. 
Görmek vıe tutaialC lltiyeniain 
ne.ıet praamcb bayan IHDiro
,e mıllracaatıan. 1~ 

-
Toph•eetle latallbat L. 

.... Amlrllii s..n 
AhRa llomJ&yonu 

. tı:.AN •. 
Diltnm•letl için 320 bm iJl 

4lt ...... r' ... gibi .çe.. 
geJ3~~936~~ 
nll -.ıt l~ da Toph11te• ~ 

tUN ŞARTLAIU alma ••"'-8JODDDda kapah nrt:. 
la ebiiWJe lıonW&DuftVr. Tat.. 

Beher Bellea min a.ew 1Jffa tirMbr. İlk ı.. 
Sayıla Santimi Sayda s...t minatı ııtı Hn as kmtlftOl't 

2 300 s 200 :::ukl~~"~-: 
4 150 5 100 bnunl yepi.italarHe teldillerllll 
6 80 7 40 ihale ı#Üfhhn Wr saat nve1 q. 
8 30 lturuttar. ..,._ "1Uleleri. (335) 7878 
1- llayır itlerine ft yeni. lflı~••••••mi'ii-~161;;8:... çrku kitaplara aid itlnlwün 

% u teuillt yapım. 
' - zavı nan bedelled ...._ 

tu 1ls otuı kuru,tur. 
·-Tebrlfl. ........ nlaa. me. ..ı. .,. 1ıatr a1lb lllaJa,. 

nndla ...... D 1Jet 8ra Ülllr. --
ABONE IAB1URI 

MMdet Dahi14• Badçte 

Seaellll 17 Unl • Un 
& &7h1a • • 11 • 
3 A1Jıiı ş • 9 • 

PMta lcntl alnderllmlyea 
melrtahlan ce9ab verlbnes. 



SAYIFA 8 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

Cin i Miktarı Muhanun~n B. ilk temınatı 
kilo lira lira ku 

Ekmek 38,000 4940 370 50 
Kmkkalc askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 36,000 kilo ek

mek açık eksiltme suretiyle 20 1. kiinun/935 cuma gunu saat 14 den 
17 ye kadar satın alınacaktır. Taliplerin muhammen bedeli olan 
4940 liraya mukabil teminatı evvc.:liyesi olan 370 lira 50 kuruşu Kr
nk!cale askeri fabrikalar muhascbeciligine yatırarak belli gün ve 
a:ıtte mektep, satın alma komisyonuna gelmeleri. (3542) 1-5424 

İLAN 
i - Kagızmandaki suvari alayının senelik ihtiyaçları olan sekiz 

yu:r: bin kilo arpası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş iha
le günü teklif edilen fiat pahalı görülerek 11.12.1935 den itibaren 
aynı evsaf ve şerait dahilinde pazarlığa çevrilmistir . 

2 - Arpanın bedeli 32000 liradır. İlk teminatı 2400 liıadır. 
3 - Pazarlığı Karakösede tüm binasında satın alma komisyo

nunda yapılacaktır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler komi:.yonumuzdan alıp 

gorebilirler. 
S - İstekliler 11.12.1935 den ıtibaren bir ay içinde herhangi 

un pazarlık etmek ilzerc komisyonumuza miiracaatları. (3638) 
1-5590 

İLAN 
1 - Aşagıda cins. miktarı, teslim yeri, muhammen bedeli muvak. 

bt teminatı ve ihale tarih gün ve saati yazılı 2 kalem erzak arpanın fi. 
atı .lto.."tlut:mlıkça gali göriildüğünden yeniden kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün Tekirdagında askeri satın alma komis
yonunda ve Ankara İstanbul Levazım Amirlikleri satın alma ko
mis~·onlarında görülebilir. 

3 - Eksiltmesi Tekirdağında tümen binasında askeri satın alma 
.komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler tecim odasında kayitli oldukları ve 
ehliyeti ticariyelerini gösterir 935 senesinde tecim odasından aL 
dı;kları vesikayı ve vekil gönderenler lıun141rla beraber vckaltname. 
lcrin.i komisyona gi>stermeyc mecburdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatından bir saat evci komi yon bas. 
-kanhğına verilecektir. (3672) 
Cinsi Miktarı teslim yeri Muhammen bedeli 

«<llo kuruş san. 
Arpa 720,000 Tekirdağ 5 60 

İhale tarih gün ve saatı 
3-1-936 cuma saat onbcşte 

·3.l-936 cuma saat :J.6/30 
İLAN 

Muvakkat teminatı 
Lira ku 

3024 00 

1-5649 

l - Aşağıda cins, miktar teslim yeri. muhammen 'bedeli muvak
kat teminatı ve ihale tarih gün ve saatı yazılı iki kalem buğday 
kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

· 2 - Şartnamesi her gün Tekirdagında askeri satın alma komis
yonunda ve Ankara • İstanbul levazım amirlikleri satın alma ko· 
~isyonlarmda görülebilir. 

3 - Eksiltmesi Tekirdağında tümen binasmda askeri satın alma 
k~misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler tecim odasında kayitli oldukları ve 
~liyetıi ticariyelerini gösterir 935 senesinde tecim odasından aL 
4ı:kları vesikayı ve vekil gönderenler bunlarla beraber vekaltname. 
lerini komisyona göstermeye mecburdurlar. 

S - Kapalı zarflar ihale saatından bir saat evci komisyon ba)-
~anhğına verilecektir. (3673) 
tinai Miktarı teslim yeri Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

ıkilo kuruş san. J.ira ku 
Sert 
buğday 340000 Tekirdağ fab_ 

rika ambarı 
Tcakya 
yumuşak 
~gdayı 60000 
••kızılca" 

,. ,, 

İhale tarih gün ve sa.atı 
2-1.936 perşembe saat onbeş 

6 50 1657 so 

7 75 3-l9 00 

1-Ş650 

İLAN 
1 - Tefenni garnizonundaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 315 

bin kilo arpası kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 5.1-936 cumartesi günü saat onda Ispartada tüm sa· 

tm alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 1595 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhasebecilik veznesine 

yatırılmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formüle 
lıygun bulunması zaruridir. 

S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Tahmin bedeli 21263 liradır. (3674) 1-5651 

T 

~ 
1 

ULUS 

BİLİT 
İstanbulda Tophanede ordu 

Dikim evi için bir Ustabaşı a· 
ramyor. Taliplerin hazır elbise 
imal eden bir fabrikada usta ba. 
şı olarak çalışmak iktidarım ha. 
iz tahsil ve talim görmüş olması 
lazımdır. Taliplerin tahsil dere
cesini ve kabiliyetlerini gösterir 
vesikalarını hamilen birinci ka. 
nun 1935 nihayetine kadar 1stan· 
bulda Tophanede iki numaralı 
levazım dikim evi müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ve mezkur ve. 
sikaların birer suretlerini istida· 
larma rapten oraya bırakmaları. 

(3577) 1--5515 

BİLİT 
Ehı.ziz garnizonu İ<;in 300.000 

kilo arpa kapalı zarfla eksiltme· 
ye ko.1ulmutşur. 

İhalesi 28 birinci kamın 935 
cumartesi günü saat 10 da Ela. 
zizdc tümen satın alma Ko. da 
yapıla ~'lktır. tik teminat 1237 
lira ;o kunıstur. 

Şdrtname M. M. V. satın al. 
ma Ko, d<.n alınabilir. 

Eksilunevc gir.:cekler teklif 
mektu.:ıl.ırını ihaleden bir sa~t 
evel Elaziz Sa. Al. Ko. na ver 
mel::d. '3517) 1-5428 

BlLi'f 
l - 10000 metre kıhflık bez 

açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 

3600, ve ilk inanç parası 270 li. 
radır. 

3 - İhal ·si 3.1·936 cuma gii
nü saat lO dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 savdı kanunun 2, 3 üncu 
maddel~rinde h.tenilcn bilgeleri
le M. M. V. satın alma komisyo. 
nuna varmaları. (3219) 1-5578 

• 
BlLlT 

1 - Hepsinin biçilen eclt"ri 
4165 lira olan 5000 kilo a.,;eton 
müteahhit nam ve hesabına açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 2- L936 peı şeınbe 
giinü saat 14 eledir. 

3 - Eksiltmevr gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3. üncii 
maddelerincte vazıh bilgelerile 
ve 312 lira 50 kunısluk kanuni 
ilk inançlarile birlikte M. M. V. 
:.atın alma komisyonuna varma-
ları. (3631) 1-5581 

Doktor 

ZAYİ 

M ıhalı~ - narlı köyünde Meh
met oğlu Hü:.eyin ve Hüseyin 
oğlu Mehmet taraflarından veri. 
len 22 kanunuevel 127 641 1352 
numaralı noterden musaddak 800 
liralık borç senedimi zayi ettim. 
Suretini aldım eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 12-12.935 

Beypazarında Rüstempascı 
mahallesinde narh oğlu 

1-5652 İsmail 

KİRALIK 
APARTIMAN 

Yenişehirde vekaletler karşı-
sında polis merkezi arkasında 
Olgunlar sokak 6 numaralı apar. 
tımandaki daireler kiralıktır. 4 
oda 1 hol, banyo, havagazı, elek. 
trik, su. Görmek için 1 numaralı 
daireye müracaat kontrat için de 
2906 numaraya telefon edilmesi. 

1-5647 

lrntl\ilf 1ılııl1ı ve Ba~mu· ' 

harriri falıh Rırlcr /\TAY. 

Umumi neşriyc h idare tden 

Yazı işleri müdürıi Nasuhi l 
BI\ YDAR. 

Çan lem. caddesi civumda 1 

Uhrs 'ft'lstflusmdı fıasrl{nt~ur, ! 

............................................................... ~ 

EN KOLAY, EN PAl~r_,AK. EN SÜREKLİ YA NAN 
KÖMÜR TÜRK ANTRASİTİDİR 

it. SORl T 

EN ÇOK ISCTAN. KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN 
ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖMÜR 

Türk 
Rl~KI ,_- t\1 i 

Antrasi·ti 
Tl\t YI l 

. L. 

dir 

SOR 

HERSOBADA veMALTİZDA YANAN. FİRA VERMEYEN 
' 

EN HAFİF ve EN UCUZ KÖMÜR 

Ti; rk An·trasiti dir 
Yerleri: Satış 

li i~H N 1'1 l)E ' Köl\1t1Rü tSL JR .. .. 
. ,,· Gi\LA1'A tŞ B Si SURE~· ., 

Ankarada: Bomontide Tfrk antrasit deposu: Adapazan T. 

, Tic~ret Bankası ve Memuılar. Kooperatif Şirketi. 
ti' 

1'r. (:E'ttlS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 
kısa bir zal':"anda tamamen ve 
kökiinden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesi, her eczanede bu
lunur. cidclı ve müessir bir na· 
sır ilacıdır. 

ANKARA SIHAT VE lÇ
flMAI MUAVENET MÜDÜR
LÜGÜNDEN: 

1931 - 1932 yılı İstanbul ebe 
mektebi mezunlarından htanbul
lu Hüsevin kızı Ebe Aysenin 
diploması zayi olmuştur. Yenic;i 
çıkartılacağından eskisinin hük. 
mü voktur. 

J(iralık 

Ev ve Dükkan 
Ycnişchirde ~arşı yanında İn

kılap sokağı köşesinde 9 numa. 
ralı ev ve dükkan kiralıktır. Tut. 
mak istiyenler hergün ve her sa
at icindekilere müracaat cdebL 
lirler. Telefon numarası (?.337) 

r,:;n1' 

R E V U E Sut• 

80 ••nelik bir tecrübe m•h•ulücılür. 

Her nevi kol ve cep saatleri 

Kontörler, Kronoııraflar 

Spor aaatlerl 

a.,ı.c:e ... ~ilerde Htıhf'. 

İstati~tik gt~nel clirel{törlüğü e 
siltme k.onıisyonu il aşkaıı !!ııı

dan: 
1 - ."00 - 600 sahife Belediyeler, 170 • 250 Hususi idarelec 17&-

190 sal.Helik Tarım istatistikleri kapalı zarfla eksiltmcy;: konul.. 
mustur. 

2 - Bu eserlerin beher forma~ı için tahmin olunan bedel 55 li-
radır. 

3 - Eksiltme 3 ikincikanun 935 cuma günü saat 14 buçuktadır. 
4 - Şartnameier komisyon katibliğinde görülüp istenebilir. 
.Eksiltmesine girecekler 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dai-

reı::ınde muayyen gün ve saatından bir saat evvel 268 bu~uk liralık 
muvakkat teminat vesikasiyle teklif mektuplarını Genel Direktör
lükte toplanacak olan eksiltme komisyonu Başkanlığına vermeleri. 

(3626) 1-5573 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

1 - Kanara Laboratuarı alat ve edevatı baytariye pazarhk &ll• 

retile alınacaktır. Kesif akçesi 1500 liradır. 
2 - Keşif ve;şart kağıtlarını görmek için Baytar Dircktörlügil. 

ne gelinecektir. 
3 - U ,•erme 23.12.935 pazartesi günü $aat ıs de Belcdiy~ Le

vazım Dircktö~lüğünde yapılacaktır. 

4 - E~rcti Tutak akccsi l12 lira 50 kuruştur. 
<3~7Q\ 1- ~4QQ 

ı SİNEMALAR 
.. 1 _Y_E~N..,;.;I,;,,.,,. -.:ıı BU G UN Bu GECE IKuLOP] 

Aşkın anlaşılmaz derinliklerini gös -

teren İnsani hissi -ve heyecanlı bir eser 

KA.DIN NE YAPSIN 

Je••- Boitel - Jeae Ga~lattd 

BU GUN BU GECE 

Heyecan - Dehşet ve macera f41w.i 

BOZAMBO 

Cenel •rzu üzer.ine Bosambo filrAtnİıııı 

dewamı mücldetince yalnız 6j3G ..eaail>· 

lan••• KLEOPATRA. cösterllecektir. 


