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Adımız, andımızdır 

Yunanistanda iç durum 
Umumi aftan sonta -Atinada bombalar patladı-. 

Milli meclis yakın da dağılacak mı? -
Gazeteler ne yazıyorlar? 

''SIRA lLE KENDlSlNE KAR
ŞI FENALIKLAR lŞLEDlGlMlZ 
VE KANA BOY ADICIMlZ MEM
LEKET BiZDEN RAHAT VE 
SOKON BEKLiYOR.,, . 

_ Atina gazetelen • 

Atina, 4 (A.A.) - Hü~ümet, 
umumi aftan istifade etınıt olan 

Başbetke 

1 . 1 1( 
;> 

f. R. ATAY 
· d bir Geçenlerde gazeteıaız e • 

telgraf çıktı: Vilayet merkezlerı· 
mizden birinde meclis azaları, Jfl• 

ğm halka pek pahalı satılmak~ 
olduğunu görerek, ara1arında .~ır 
tedbir aramışlar. Telgrafa goreı 
kilovat fiatı otuz kuruttu~. d h · 

Bu .fakir Anadolu ıehrın e,.. ıç 
.. h . en büyu"k lüks ne kürk, 

f up eeız, k ı fakat 
ne ipek, ne kadın f&P as İ , du 
sadece çıplak bir a ın P. u lr. 

1 k ınisafır gece e-
Bu ampu, anca , ... ·ı b" 
rinde ev sahibinin yüre~ı ı e. ır· 
l
'k Londrada bır mılyo-' te yanar. 1 .. · · 

1 Dun gece aydın ıgı ıçm 
ner, sa onu . d 
-bu Anadolu kasabalın~n evın en 
daha çok ııık parası ödemez ... 

B
. . elelttrik hartamızı gorc:n 
ızmı . · h üz elen hır 

ve memleketımıze en g • . k". 
· b na demıştı ı. 

yabancı gazetecı a 
"fakat sizin elektrik santrallarmız 
Fransadan bile fazladır.,, O san~
yordu ki bizim on yıllık cumun: 

"h' . belgeleri arasındakı 
yet tarı ının . h l k 
bu hartanm üstündekı . ~r e e -
trik iıareti, bir elektrıfıkasyon 
me~e~d~ k Jo kurut kilovat fiatı ile ıtı , 
kasaba sokağında tutuna~az; e
vin kapısından içeri ya gır~r, ya 

lb k . l ktrı'k çagımız-
girmez. Ha u ı e e , . sını 
da bütün yaıayıf mekanızma 
ba~tan bata işleten en ucuzl kkdv-. 
Vettl. r Yalnız daha aydın 1 

• • e
. ld ~ ıçın

ğil daha ekonomik 0 u.gu k 
di; ki kendinden öncekı ışı ve 
kuvvetleri ortadan kaldırmııtı~. 

Elektrik en küçük ınutffakb .•kz-
. d n yüksek a rı a 

metlerın en, e . · küçük be· 
servislerine kadar hepsını 

d" ~ lerin emrine almıştır. 
yaz ugme .. d emedi· 

Henüz çimento gon er 
ğimiz kerpiç Anadolu kasab:ları: 
na dışardan mazut taşıyara , on 
1 ' elektriğe kavuşturanlar, e~ek-
arı b' ı··k e s e -triğin çarçabuk ır u s v 

(Sonu 5. ci sayı/ada) 

Bugüıı 

İç sayf a~arımızda 
okuyunuz 

ikinci sayfada: h ber 
Son dakika ve dıt a -

ler. 
Vçiincii ıayfada: .... ~e-

yarı - ııyasal; Dutu 
ler, iç haberler. 

Dördürıcii sayfada: d 
Yabancı gazeteler e O· 

kuduklarımız; Çekoslo
vakyada değişiklikler. 

He~irıci !lcn·fmla: 
:ı: Nufu.s istatistiği; Güm: 

"k ve inlJisarlarda yem 
ru k . 
teıkilat; Dil an eli . 

Alımcı sayfad<J: 
Dı' haberlerin devamı, 
Spor. 

-10 ihtilalcinin Atina ve Selinikte 
oturmalarİm yasak etmittir. Bu 
karar bir emniyet tedbiri mahiye
tindedir. 1934 senesinde vuku bu
lan küçük ihtilallere iştirak etmİf 
olanlarıo aerbeıt bırakılmasına da-

ir bir kanunun neıri beklenmekte· 
dir. 

iyi haber alan aıyasal mahfil. 
lerin tahminine göre, milli meclis 
yakında dağıtılacak ve son kanun 

(Sonu 6. cı sayı/ada) 

Yüksek l\'.lübendis mektebindeki 
hadisenin ma hiyetinedir? 

Bayındırlık bakanlıfından teblif 
edilmiftir: 

Yüksek mühendis mektebinin 1934 
1935 senesi İmtihanlarında bilhaa -
sa son sınıfın, yani diploma alması 

lazım gelen talebenin hemen üçte 
birinin uaaü mizanı doldurmadıkla
rından ve münferit derslerde lazım 

gelen notları alamadıklarından do· 
layı sınıfta kalmaya .ve iki sene dö 

LONDRADAKİ 

İngiltere : 3 

nenlerin mektebi terketmeye mecbur 
oldukları talimatnamesi iktizaarndan 
idi. Bununla beraber vaziyetten ha
berdar olan vekalet bu hale maruz 

kalan talebelerin numaralarınr tesbit et
mit ve talimatnamesine göre usSÜ· 
mizanın yüzde 65 ini kazanmaları 

lazım geldiğine göre bu noktanın bir 
defa daha tedris meclisi tarafından 

(Sonu 6. cı sayı/ada) 

FUTBOLMAÇl 

Almanya:O 
l\la<:• eyretmek i~iu 17 tren dol usu alman Londra'ya geln1i .. ti.1., 

Londra, 4 (A.A.) 
Bugün yapılan İn· 
giliz • alman milli 
futbol maçında İn· 
gilizler biri ilk dev• 
rede olmak üzere 
alınanları 3 • O 
yenıniılerdir. 

(Sonu 6. da). 

Sai kö,etle: 
/n,ili~ milli I•· 
kımının en önem• 
li oyunc...u Jem• 
sallen, sol kö,.Je: 
~ 

/ngiliz takımı-

nı tertib eden 
lngiliz lederaı· 

l yonu üyelerin· 
den A.J.Huhank 
ortada İngiltere 

büyük lutbol maç· 
larından biri. 

5 fl.KK ~ .\l . 1935 Pl'..:;~L1!lltE 
-ı--·- -·-·----. ''"' . . ·-

OD lıal>er ler 
il\::İııci sayfada 

___ ........... -.. -... ·-··---·-··-.. -·----
Il<•rycrdr 5 "uru~ 
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Milli Şeker .. Endüstrimiz .. Ata -
türkün bir büst iinü yaptırdı 

Atatürk'ün, 
Türk ağır endüs· 
trisine ilk arma • 
ianı olan milli 
ıeker labrikala 
rımız, bunu her 

an minnet ve ıük• 
ranla yadetmek 
için Alman sa· 
natkarı Prol. 
Thorak'a büyük 
önderin çok kıy. 
metli bir bü•tÜnÜ 
yaptırmıılardır. 

Bu büstün açılmtı 
töreni teker lab• 
rikalarının onun• 
cu kuruluıu yılın• 
da yapılacaktır. 

Buwün gazete. 
mize koyduğu • 
muz yandaki re• 
sim ünlü almart 
aanatkarı prole • 
aör Thorak'ın 

memleketimize 
-gelmiş olan yük 
sek değerli sana' 
eserini gösterme1' 
tedir • 

''Ulus,, uıt dil yazıları 

GUNEŞ-DIL 
Teorisi üzerine notlar 
"Ağa, Oba, Ata, Bal)a, Tarlıan,, sözleri. 

nin eski anlamları ve ''Oha,, sözü ile 
benzerlerinin etinıoloji., morfoloji ve fo

netik ))aliımıııdan analizi • 
Anlam Değişmeleri 

Yeni Türk Dil Teorisi esasları
na göre, bir sözün etimolojik araş
tırmasını yaparken yalnız bugün
kü manası göz önünde tutularak 
mütalaa edilirse, beklenen netice 
elde edilemez. Çünkü bugün anla
dığımız mana ile bazı kelimeler 
eski köklerinden o kadar uzaklaş
mıştır ki, aralarındaki fark iptidai 
insanla bugünkü en münevver in
san arasındaki fark gibidir. Bu
nun içindir ki kelimeyi tetkik e
derken tarihsel, sosyal merhale
leri ve bu merhalelerin hahras1 o
larak saklanan ananeleri ve bun
ları göstermek üzere etnoğrafya
cılar ve folklorcular tarafından 
toplanan materyelleri göz önünde 
bulundurmak gerektir. 

Ö k 1 k " v ,, ,, b .. rne o ara aga , o a , 
"ata", ''baba", "tar han" kelimele
rini alalım: 

AGA 

Aja kelimesi bugünkü Anado-
lu Türkçesinde hala orta kurunda-
ki manasını muhafaza ettiği hal
de, lstanbulda "okuma yazma bil
miyen köy büyüğü'' manasına ge
liyor. Feodalite devrinde "ağa' 
bey efendi, büyük, kudret sahibi idi. 
İranlıların '' akay bey" kelime 
si Türklerin orta kurunlardan iti 
baren kullandıkları "ağay, ağa' 
mn kendisidir. Pederşahi (patri
arcal) devirde "ağa" - ''baba", 
''ceddi ala" dır. "Ağa" kabilenin 
(ve sonra ailenin) mutlak bir ha- t 
kimidir. En eski devirlerde iae 
''11ifa" = anne olmuıtur. Muhafa-

zakar Aksak Timur aarayında bü
yük sultan (hanım, valde sultan)-
• " v ,, d ki arın aga unvanı tqı r annı 

buna delil gösterebiliriz. 

ORA 

"Oba" kelimesinin Anadolu 
Türkçesinde göçebe çadırı, göçe
be ailesi [1] manasında kutlanıl
dığını biliyoruz. 

Halbuki bu kelime Divanü Lu
gat-it-Türkte "kabile'' manasına

dır. Altaylılar ve Sayanlılarda a
şağı yukarı mabet (kabile hamisi 
olan ruhun bulunduğu yer, tepe, 
dağ), mezar taşı [2] dem~ir~ 
Eski zamanlardan beri Türk kül-
türü tesiri altında bulunan Man
çularda "tepe" anlamınadır. (3) 

Bu "Oba'' kelimesinin eski ma
nası "kabilenin hamisi olan ru
hun, Allahın bulunduğu yer (te
pe) dir. 

"Oba'' nın etrafında toplanan 
kabile de aynı kelime ile ifade 
olunuyor. Nihayet bu nıanalar u-
nutuluyor. ''Oba" ile ancak bir a
şirete mensup büyük bir aile, ya-
hut mahalle ve hatta bir çadır hal· 
kı ifade olunmağa haşlıyor. 

- Sayfayı çevirini-z. -

[1] Kamusu Türki. s. 11)4 • Ana 
dilderı Derlemeler. s. :!OC,'. ' 

(2J Radlof Lugati ı. ı ı:,:, ııs9• 
Ploben. IX. 51 ; Aas Sil.iric·n. il. 
16; F. Korı, Uryanha seyahatin~ 
dair rapor, S. 4. 

{3] Zaharol, S. 129 
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... \na'', "baba", "aba" kelimele
rin~ bugün ifade ettiği mefhum 
la cikİ devirlerde ıfade ettiği mef
hum büsbütün ayrı şeylerdir. Eski 
devirlerde ''At.ağ" menşe, mebde, 
~aratan manalarına gelmiştir. Bu 
eski mana hıristiyanlarm ve Altay 
Türk şamanlarının Allaha ve onun 
rahiplerine veya karolara "ata'' 
di} e hitap etmelerinde kalmıştır. 
"Aba'' kelimesinden çıkan "baba'' 
d~ eski devirlerde tıpkı eski •·ata'' 
manasına gelmiştir. Bunu eski or
ta Asya şeyhlerinin baba, bab, 
bob f 41 ve bektaşilerin '"baba" 
unvan. rmda görüyoruz. Eski Ha
rezm Türklerinin Bob kelimesi 
timal islavlarma pop (papas) şek
linde geç.mittir; papa, papcu ke
limeleri de hep bu menşeden çık
mı,tır. 

TAHllı\~ 

Tarhan kelimesi Türk İmpara
torluklarının merkezinde bulunan 
Türklerce ••imtiyazlı hukuklara 
malik devlet adamı" manasına 
kullanılmıfbr. Orhon kitabelerin
de de bu manada kullanıldığı an
latılıyor. Halbuki aynı kelime 
Tiyanp.n kırgızlarmda ve Moğol
larda "demirci, usta'' demektir iri 
iptidai manasında hi.li. yaşadığı 
sörülüyor. iptidai devirlerde 
Türklerde demircilerin imtiyazlı 
hukuklar& malik olduğu Kırgız, 
Altay ve Yakut Türklerinin ana
nelerini tetkikten a.nlqılmıttır. 

··Oba'' Vf' Hen::serleri 

Orn~ olarak aldığmuz bu bir
ilaç söz bize ıösteriyor ki. kelime
lerin etimolojik analizini yapar
ken kelimenin menıei, tarihi •e 
ıeç.irdiği mana tahavvülleri hak
kında toplu 1Mr mal\imata malik 
olmamız icap eder. Bunun içindir 
ki "Güneı - Dil teorisi'' nin tatbi
kinde, yalnn mihaniki olarak ke
limeyi etimolojik ~line çevirmek 
kafi değildir. Onun ilk manasını 
düıünmek ve ona dair elde bulu 
nan bütün malumatı toplryarak bu 
mananın etimolojik kaynağıma
ramak lazımdır. 

Bir kelimeye dair Filoloji ilmi
nin bugüne kadar elde edebildi
ği malumat elimizde bulunduğu 

zaman .. Günq - Dil teorisi'' nin 
eski Lengüistik ve Filolojinin an
lıyamadığı hakikatleri nasıl mey
dana çıkardığını da göatermek 
için ''Oba" kelimesini alalım: 

Oba kelimesinin bütün orta As
ya ve Türk kavimlerinde ne ma
na ifade ettiği ve bu kelime ile 
bağlı ananeler RaJlol, Potanin, 
Gnımm - Grsclümaillo, Banz.arel, 
Zaharol, Poulenel gibi ilimler ta
rafından toplanmış ve tesbit edil
miştir. Bununla beraber kelime
nin etimolojisini yapmak tecrübe
sinde bulunan tek bir ciddi ilim 
çıkmanuştır. Buna teıebbüs eden 
İngiliz Rokchillin etimolojisi ise 
tamamiyle yanlıştır. Ona göre bu 
kelime Tfüetçe olup aslında do 
bon (taş yığını) ve yahut do - bum 
(bin tq) imit··· [5] 
Şimdi biz ••Güneı - Dil'' teorisi 

esaslarına göre "oba" kelimesinin 
etimoJojik analizini yapalım: 

(1) (2) 
Oba: ob ağ 

(1) Ob: Köktür. Burada ''bü
yüklük, yükseklik, çokluk'' mef
humlannı gösterir. 

(2) ağ: (. ğ) Kelimenin ma· 
nasını tamamlıyan, tayin eden ek
tir. 

O halde: Ob ağ obai 
oba: bir süjenin yükselmiı, çoğal
mıt, büyümiif olufll demektir. 

Günq - Dil teorisinin "'Türk ili
linJe voltalla Jt olmaz. Elt gilii 
görünen volıaller ana ltök olan 
(V. C) nin Jı olmaı ve (ğ)-

[ 4] Kırgız Baksı - Şaman dua
larmda "baba" yeriqe hep ''bab" 
sözü geçiyor. [Bakımz: Ebubekir 
Divayel. Kırgız akideleri, Kazan 
1899) 

f S] Rokclıill'in .. Lamalar Diya
rında" adlı eserinin rusça tercü
me i ( Pett!resburg, 1901, S. 81) 

nin okunmadan dü§mesi demek
tir.'' diye koyduğu kaide "Oba'' 
kelimesinin, semantik itibariyle 
baglı olduklarında fÜphe olmıyan, 
şu kelimelerle de bağlı olduğunu 
derhal meydana çıkarır: 

Abak (ğ): baba, ceddi ala, put, 
sanem ( "Oba'' mn ''hami ruhun 
bulunduğu yer, tepe, mezar taıı'' 
manalarım hatırlayınız) 

Obak: (Radloff. 1. 1158 "Le
bed'' ) kabile, aile, oymak 
("'oba'' mn Divanü Lugat-it Türk
teki "kabile" manasını hatırlayı
nız) 

Omak: (Radloff. 1. 1166 "Uy
gur" ) kabile, soy, aile 

Omak: (Radloff. 1. .. Şor, koy
bal, kaç, soyot v. s.'' ) neşeli, pür
hayat, çok canlı. 

Ubay: (Pckarski, 2966) büyük 
akraba 

Ubay-: (Pekarski) yanmak, a
levlenmek ( "Kurban ateşi yakıla
cak yer" manasını hatırlayınız.) 

Oma: (Radloff. 1. 1166) büyük, 
büyük üzerindeki taş 

Umay: (Orhon yazıtları; Ver
biuki .. Altay ve Aladağ Türk Leh
çeleri Lugati, s. 482; Radloff. 1. 
1788; .. Umayka tapıaına ogul t>

lur", Divanü Lugat-itTürk, 1.- 11 l.) 
sıyanet eden melek, çocuklar ha
misi ilahe ("Oba'' kelime.inin 
'•hami ruhun bulunduğu tepe, yer" 
manasını hatırlayınız) 

Aymak: (Radloff, 1. 63) halk, 
kabile, aile, köy. 

Bu kelimelerin etimolojik ana
lizini "oba" kelimesi ile kar,ıla4-
bralım. 

Oba : ob ağ 
Aba : ab ağ 
O bak : ob ak 
Omak : om ak 
Ubay : ub ay ( ğ) 
Oma : om + ağ 
Umay : um ay ( ğ) [61 
Aymak: ay am ak 
Oymak: oy am ak 

Bu kelimeler arasında gösterdi
ğimiz "Aymak" veya "Oymak'' 
kelimesinin etimolojik analizinde 
bir ayrılık görüyoruz. Bunun iza
hı teorimizi kavrayanlar için ga
yet basittir: 

'•QL-'' ., baL'' •• .. ,, • oa , o R , omag ve saır 
kelimelerde biz, esas kök olan 
"oğ'' veya "ağ'' yerine onun ma
nasını temessül •e tecessüm etti
ren "ob'' ve ''om'' ları aldık. Çün
kü Günq - Dil teoriaine röre bu 
caizdir. "Oymağ'' yahut "aymak'' 
kelimesinde ise esas kök olan 
(V. ğ) nin "ğ'' si "y'' olmuı ve 
bugüne kadar muhllfaza edilmiş
tir. 
Şimdi biz eaas kökleri meyda

na çıkarmak suretiyle bu kelime
leri karşılaştıralım: 

Oba : (oğ) + ob ağ 
Aba : (ağ) ab +ağ 
Obak: (oğ) ob + ağ 
Omak: (oğ) om ağ 
Umay: (uğ) um ay ( ğ) 
Ubay: (uğ) ob ay ( ğ) 
Oymak: oy ( ğ) am + ak 

Görülüyor ki bu kelimeler "Gü
nq - Dil teorisi'' esaslarına göre 
analiz edilirken tek bir köke irca 
olunuyor ve anlaşılmıyan tek bir 
nokta kalmıyor. 

Biz bu kelimelerin aynı kökten 
geldijini ve semantik itibariyle 
birbirine sıkı bağlı olduklannı an
cak .. Günq - Dil teorüi" nin Ta
zettiği esasları tatbik etmekle bu. 
Juyoruz. Ananevi mektep bu keli
meler arasındaki bu sıla bağlan
tıları ve bir kökten geldiklerini 
farkedemez, ananevi mektep, Rok
chillin yaptığı etimolojiden fazla 
bir ıey yapmadı ve yapamaz. 

ABDÜLKADiR iNAN 

(6] Bundan 8 sene önce ( .. U
may" ilahesi hakkında) başlığıyle 
neşredilmiş bir maJcalemin ma
kaddemesinde şu sattrlan yazmış

tım: "Orhun abideleri" nde zikre
dilen "Umay" ilahesi Türklerin 
milli ilahelerinden midir, yoksa 
diğer kavimlerden mi gelmiştir? 
Bu mesele hakkında bir şey söy
lemek bizim iktidarım12. haricin~ 

dedir. Bu ilahenin 1 ranlıların 
"Hümay, hüma" larile alakadar o
labilmesi birdenbire hatıra gele-

U L L' S 5 JLKKAN UN 19:1 PERŞE;tHE 

DIŞ HABERLE 
B.Laval 

Cumartesi günü 
B. Horla görüşecek 

Paris, 4 (A.A.) - B. Laval cu
martesi günü öğle yemeğini Sir 
Samuel Hor ile birlikte yiyecektir. 
Bu eanada iki devlet adamı dıt aı
yasa hakkında görü,eceklerdir. 
Sir Hor o akşam Jsviçreye hareket 
edecektir. 

i randa yt"nİ kabirıe 
Tahran, 4 (A.A.) - Yeni ka

bine B. Mahmut Cem tarafından 
te,kil edilmi,tir. Kendisi başvcki
letle beraber iç itleri bakanlığını 
üzerine almıtlır- Kabinede batka 
tebeddül yoktur. 

Tahran, 4 ( A.A.) - lç bakanı 
B. Cem, istifa eden Füruju han 
yerine batbakan tayin edilmiftir. 
Diğer bakanlar makamlarım mu
hafaza etmektedirler. 

Lahey eli vanının bir 
kararı 

• 

Lahey, 4 (A.A.) -. Milletler a
ruı devlet divanı, serbest Dantzig 
!Chrinin ceza kanununda yapılan 
aon deiitiklilderin bu tefırin a
na yasaya uygun düflllediğine hük
metmiftir. DiTan bu hükmü, polon
yalı, japon Ye italyan hakimleri
nin muhalif reylerine kartı dokuz 
reyle vermiftir. 

Nazi partisinin mühim 
bir üyesi tevkif edilmiş 

VUfOva, 4 (A.A.) - Königs· 
bergden alınan haberlere göre ıar
ki Prusya şeflerinden ve nasyonal 
sosyalizmin mümtaz azasından B. 
Koh. geçenlerde tevkif edilmiştir. 

Bu münasebetle B. KOlı'un 
Prusya başbakanı B. Göring ile 
ihtilaf halinde bulunduğunu ve o
nun merkeziyetçi temayüllerine 
hücum edegelmekte olduğunu ha
t11'1atmak muvafık olur. Kendisi
nin alman - leh yakınlaşma sryasa
sının aleyhinde çah~masından da 
~üphe ediliyordu. Esasen '9-rki 
Pruayanrn muhafaza.kir mahf ille
ri bu sryaaaya pelc: o kadar taraf. 
tar görünmemektedirler. 

Şimali Çin isi ...:.. 

~in nota. ı karşısında l\ıfi]Jetlt .. r 
• • • 

11111 v azıyetı 

flopey istiklalini ilan eden adam öldürüldü 
Londra, 4 (A.A.) - Havasa

jansı aylarının öğrendiğine göre 
japonlarm !İmali Çindelri faali
yetlerini protesto eden Çin nota
sında milletler cerniyeti muka ve
lenamesinin onuncu ve on birinci 
maddeleri ile dokuz devlet mua
hedenamesinin hükümleri ileri aü
rülmektedir. Sir Samuel Hor, Çi
nin Londra elçisi B. Quotaiohi'ye 
lngilterenin dokuz devlet muahe
denamesini İmza etmi' olan dev
letlerle ve hususiyle birleıik Ame
rika ile temasa gireceği ve fakat 
berıeyden evel Habetiatan mese. 
lesini halletmek arzusunda bulun
duğu cevabını vermiıtir. 

Sıyasal mahfiller Çinin yapmış 
olduğu müracaatın kollektif bir 
f aa.liy:ete yol açmaaı ihtimali olma
dığı fikrindedir. 

Çin .ı4 merikaya da fikıiyellt• 
lıulıınnıuf. 

Vqington, 4 (A.A.) - Çin 
Büyük elçisinin, geçen cuma günü 

dış bakanlığını ziyareti e.naımda, 
Japonyanın tima1i Çinle, doku• 
devlet andlaımasma aykırı hare
ket etmiş olması hakkında Amerİ· 
kanın dikkatini çektiği sarılıyor, 

Çin miil-ıwmllı lwr~ı."11ufo 
}tıpon~a 

TOkyo, 4 (A.A.) - .a., itleri 
bakanlığı namına söz söylemeg 
yetkili bir zat, Japonyamo B. Qu
otaichi ile Sir Samuel Hor arasın
daki görütmelere müdahale (:tmek. 
niyetinde olmadığım söylemiştir. 
Bu zat, dokuz devlet misakının ıi
mali Çin meselesine ilgili tarafı ol
madığını ilave eylemiştir. 

lloı>ı•i muhtrıri~·eini iltiıı ,.,,,.,. 
adanı ijlt/ii rii idil 

Tiyen-Çin, 4 ( A .A.) - Bur 
da neıredilmekte olan bir Çin ga
zetesine göre geçenlerde şarki Ho
pei'nin muhtariyetini ilin etmİf 
olan 8. Yin Y ou Keng öldürülmÜf• 
tür. 

ital. anlar Hal ~şlerin taarruzunu 
bekliyorlar 

• 
Asmara 4 ( A.A.) - Makalle'nia garb 

fima!inde Ye Takazza istikametinde fa· 

aliyette bulunan it.alyan kuvvetleri bazı 

düpnan kollan ile kartılafn11t ve loaa 

bir atq açıhıından sonra habqleri pÜS· 

~ürtmüşlerdir. Dört İtalyan askeri öl -
müıtür. 

Yerli askerlerden mürr' '•bir İtal

yan kolu, Melfa garbında bulunan Kaçi· 
yamo istikametinde ilerlemiştir. Bu ma· 

(~ephclerde 
Roma, 4 (A.A.) - 62 numa

ralı tebliğdir: Mareşal Badoglio 
telgrafla bildiriyor: Eritre ve So. 
mali cephelerinde mühim hiç bir 
hadise olmamııbr. 

ne.ra ile italyan kuvvetleri TanlMal 
yayluuun çevrilme itini heme11 bemen 
bİtirmİf buluamaktadırlar. 

ltalya aüel mahfillerine göre, kuvveL 
li dıiiflnee kollar .... T al&azaa cıet*esi 'Vtl 

MalWle üzerine yürüyüşleri Wdande
lci haberler, yakrada mülaim h.Mlieeleria 
vulalbulacağına IMr iwettir. Habeşler. 
İtalyan kuvvetlerinin tazyikini bir çok 
noiıtalarda. kırmak niyetinde aorün • 
mektedirler. 

sükôıı ar 
Adiaababa, 4 (A.A.) - An

cak timdi öğrenildiğine göre, 30 
ikinci teşrinde, Makallenin timal 
tarlanda, beş yüz İtalyan askeri İl• 
kuYTetJi babet latalara araamda çe-
tin bir çarpışma olmuştur. 

B. Stalin SovyPt llus yanın ziraati hak1{ın
da bir sö lev ~erdi 

Bir uçurumun dibinden yürü
yerek Kamaleye gitmekte olan ita). 
yanlar, habeflerin ani •e aürddi 

·aletine maruz kalmıtlardır. Çar-
pııma, birkaç saat deYaın etmiıtir 
•e İtalyanlar etli ölü vererek kaç
mı§1ardn-. Habeşlerden yalnız on 
bet kiti ölmüıtür. 

• 
Moskova, 4 ( A.A.) - Sovyet Rusya

run en iyi harman makinesi bdın ve er. 
kek makiniatleri konferan&&nda .öylev 
'c.·cn B. Stalinı bu yıl mahsulün şimdi. 
ye kadar Sovyet Rusya'da yapılan istİh· 
aalin vasati olardı iki mis - yükselme· 
ıinin, tarlalarda çalışma cepheıinin bü. 
yik bir muvaffakiyeti olduğuna tebıa 
rüz ettirmit ve demiıtir ki : 

" - Hububat meadesinin artık ta • 
ınamen halledılmiı oldugunu çok defa 
tekrar ediyoruz. Gerçi, bu. bugün yap 

makta oldugumuz zaman için doğruchar. 
Bu yıl, bet buçuk milyar pud bubUl.at 
haaat etmİ1 llulanuyonaz Bu miktar, a 
liyi bol bol beS&emeğe ve ayna zamancl. 
her tüdü ilatimallere karı• Nzualla Ye 
yetİfİr miktarda ihtiyat ayumaia kifi. 
dir. F abt. bana :ranm ela düfiiaerek ki. 
fi sôriir i.elı. a1ı-a netiıceler bizi tat -
mi. eclemez Çiinkii. çıall yakanda. yam 
Üç 4lört yıl kadar aoara, yedi i!i .ekiz 
milyar ltlld bulıubata ilatiy.c:muz ela 
caktır. lnlıiliptaa en-el, memWret yılda 
dört ili bet milyara yakın ...._ .... yetİf

tiriyorck Göriyonanuz ki fark olduk-

bildiği gibi. Hintlilerde de aynı 
isimde bir ilahe bulunduğuna hır 
yerde görmii§tiilc" "Türkiyat Mec
muası'' (cilt il, sayla 444 446 ). 
"Güneş - Dil Teorisr sayesin· 

de bu karanlığı da aydınlatabildi 
ğimi ve bundan dolayı duyduğ1.1m 
sevinci göstermek üzere buraya 
kayd'Miyonım. 

ça büyüktür. Fakat hububata olan ihti· 
yaç ela ço.k. büyijk mikyasta artmıştır. Bır 
kerre son ,.rllar içinde endüstrimiz ve 
ıehirlerimiz eski zamana nisbetlc en aıa· 
iı iki misli büyümüıtür. Şehirlerimizin 
vo endüstrimizi• bu büyümeıi devam 
edecek ve bu büyüme ile birlikte bai • 
da ihtiyacı 4a durmaksızın artacaktır 

Sonra, eskiden, bugüalriinden çok ez mile 

tarda endüstriyel ziraat yapıyorduk. Bu
gün eıkiainden iki misli fazla pamuk ye

tiıtiriyoruz. Kendir, pancar ve hıanlan 
lteazer diğer mahsulleri de fazla Üretİ· 
YQnaz. Halhuki bu gibi ziraat işleri ile 
mqgul olanlar, "aynı zamanda iııuğday 

istihaali ile yetİfİr miktarda uğraıamaz. 
lar. O WCle ziraatin bu kısmında çalı -
tanlar için büyijk buğday ihtiyatlarınôl 
ilatiyacmuz vardır. 

Memlekette iııizlik yoktu ve busün 
itÇileria maddi hayat tartlnn ıziyadeaiy. 
le İyİlepniftir. Bunun neticeıi olıu k 
...,... a. esiösinden daha çok ve daha ça
'-lı: artmalıtadlr. Bugün Sovyet Ruıya 
• -. ... lllfi artıı miktan yılda üç 
milyondur. lıte llütün bu ıebebler, mem· 
lelıetia TaZİyetiai tamamen dejiştirmi4 
Ye ÖlliİlnÜe çok yakın lJİr iatikbalde hu· 
~ İatİlaealillİa yılda yedi ili ıekiz mil 
)'• lluda Çlbnlmuı mesel~ni koy -.... , . ... 

B. Stalin baaclan sonra, istenen t.u 
fazla istihsalin $o.yet Ruaya'da hüyiik 
lllİkJ'ast. Wektif iıleme uıulünün ve 
ayar zamanda en modern ziraat tekniği • ' 
llİa t.MINld dolayuiyle lc:abil oP •f?un ı 

Şimal ve cenub cephelerinde 
yeni süel hareketler olmuıtur. Ha· 
beşistan ıimalinde İtalyan uçakla .. 
n mütemadi keşif uçuşJan yap
maktadırlar. 

İ%.ah. etmiı ve bu modern ziraat tekni • 
iiai kavramı§ işçi kadrolannm 'büyük 
rolüne temas ederek demiıtir ki : 

·•- içinde. bütün Sovyet Rusyanıa 
kolkozlorında mevcut harman makinele

rinde çalııan iııçiler onluıwıun tcüçül& 
bir k111nın1 temsilen top1ryan tı. kon~ ._ 

rans, göıtermİftİr ki, iN kadro kolkozl-. 
da halen vücude gctirilmit ...... ftlllakta-

dır. lıte buDdan dolayubr lıri pkarde 
lüzumunu söylediğim büyük Utibaal hl• 
maınen kabildir .B•giinkü esuli ••8 . 
femiz. IMa Jıcadrolan çojaltmak. sm lral
mrı olanlara yardım e4ilerek oat.. a. . 
lebnek ve tekniğe Jaakim olarak oma .... 
riye doğru yeni hamlelere 9eftetmektir. 

Söylevimi bitirmeden evvel 9u •te • 
meaniyi izhar ederim ki. barınan malci . 
neleri ve makinistlerimizin miJUan her 
gün deiil. fal&at her saat artma ve buma 
kiaelerde çah.-ıı arkadaşlammz mcm • 
leketirnizin ziraat alanında lıaalDlıi lıahra
manlan haline gelain..u 

B Stalin'in aöylevi t.ir sok tleİa allu~ 
Jarla kesilnıi§ ve u:r:un ve beyecan)ı aHoJ
lar arasrnda nihayet butmulhn' 
1 
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T• • 
çııı ara 

))ozarlar? 
Almanyanın tanınmış resimli mec· 

mualarından "Die Woche" bir "Yu· 
nanistan öul sayısı" çıkarmıştır· Dost 
memlekete aid yazıları ve resimleri 
büyük bir leuetle göz.den geçirdik. 

Yunanistanla Türkiye, dışarıya, 
lrısmen aynı malları satarlar. Die 
IVoche vunan üzümlerinin, incirle· , ,, ,. 
rinin ue tütünlerinin çok zevk 1 ve 
İnce bir propagandasını yapıyor. Bu· 

Ç .. k"" b·z.de 
na hiç gücenmedik. un u ~ . 
simsar ruhu yoktur. Rakiplerınıız., 
itele yunanlılar gibi dostlarımız o· 
lursa mallarını iyi fiat üzerinden ve 

' · · k vindi· bot satmışlar, bu bı:z.ı anca se 
rir. Kaldı ki, dünya, büyüktür. Ve bu 
•üyiik dünya, biz.im gibi birkaç mem· 

· · t""t""n fın· lelcette çıkan iiz.üm, ıncır, u u_ ' ~ 
dılr u.s. nevinden mahsullere bır .agız. 
olrffırşın, eminiz. ki, hiç birimiz:ın e: 
fincle on gramlık mal kalmaz.. Hepsı 
•atılır ue ertesi yıllar daha çok ek· 

meğe mecbur kalırız. 
Die Woche Yunanistanı tanıtmak 

ı~terken, işe, Türkiyeyi karıştırıyor. 
Hem de çirkin bir §ekilde. • 

Meselci, delacroix'nın "Sakız. ısya· 
runa" aid meşhur levhasını koymuş, 
altında "türklerin kılıcından bir tek . . t 
~ocuğun bile" kurtulamadığını ııare 

ediyor. 
· ~ · · halci Jstan· Sonra rum patrıgının 

bulda ot~rduğunu ve lstanbul'un. ~~-
. . "Kostantın ın 

ttanlılar ıçın her zaman 
b . resimle an· 

fehri" kalacağını, ır ayrı 

latmağa çalıfıyor. 
Sonra, iz.miri türklerin yaktığını 

İ~ri sürüyor. • 
~ "k' · · galine aid yan ya ve Selam ın ı§ 

. a karıf· 
reıı.imlerden ve metın arasın 

b h t esek de o· 
ftnlmıı sözlerden a se m 
fur. ,, ,, ,, 

Die Woche bu İfİ, şu bakımdan 
,-apmıştır: ld 

Yunanistan yeniden kırallık o u. 
W'lh ı ile lural 

Eskiden, Kayser ı e ; lıraba-
Kostantin arasınJalıi ya ın al h. d 

Al an"a e ın e 
lık, Yunanistana, m " b' -d 

'' ır mu • bir sıyasa yolu tutmasını K 
Ş . d. lı ral os· 

det" temin etmişti. ım ı, ı . 
. . . y gi yemden 

tantin'in oğlu ıkıncı or ' . . 
. . . b . getirilmıştır. 

yunan mılletının aşına k 
. , B l malüm olma • 

Nasıl ve nıçın. un ar . f k 
· · bır u a la &eraber, Almanya ıçın . W 

· J t Dıe o-"belki" mevz.uubahstır. ş e 

che'nin taktiği budur. 
. yasasından 

Afmanyanın yunan sı .. 
da bızı 

kendine dostluklar umması 
·11 tl iyi ge· . rahatsı~ etmez.. Her mı e e . 

. d·~· . . . ba"ka milletlerin bı· 
fın ıgımız ıçın, .. . 
ribirlerile olan dostluklarını daha ıle· 

. b" · k s•·•ı'ndirir. ri götürmelerı ız.ı anca ,..., 
~ 1ı· lman vunan dostluğu, 
~u uar ı, a • " 

· t""rk • yu· nasıl inkişaf ederse ebrn, a 

nan dostluğunun nesini beğenmez. ve 
? B. e bu nokta 

nesinden gocunur· u:c 

meçhuldür. k" 
Türkiye ve Yunanistan arada .' 

"

.. f ~ roktan tasfiye etmış 
uıl'man ıgı ~ 

·· ne ilıı dost memleket olduğuna gore, . 
· d ·· nlıklarınr elen bunların geçmıf uşma 

hatırlatmakta fayda olsun? Vehne-
. k ve met et· den Yunanrstanı tanıtma 

.. b" " .. •el sayı" çıkaran mek uure ır o ... 
bir alman mecmuası, Yuna~ıst~na 

~ l "" gorsun., 
Türkiyeyi "fitlemege,, uz.um · 

Bunlar biz.im sade ve salim man· 
tığımız.la, 'cevab ver<!mediğimiz. su· 

mlerdir. l • 
.1. • k" osman ı ım· y alnrz. 1unu bı ırı:z. ı, _ .. 

d v ·olmuş butun 
ınuatorluğundan e ' 

. d 0 çepeçevre 
topraklar üz.erın e, am 

h .. impara· 
ve tastamam olma uz.ere, 

· torluk bat· torluk "aıarken ve ımpara 
" b"" "'k dev· tık tan •onra, fU yahut bu uyu~ .. ki 

let mütemadiyen ihtilaflar koru e· 
rrii; ue ihtilaflardan fayda ummUf• 

tur. • l lı b 
E~ r Woche'deki garaz.harı ı u 

ge ı·~· d n 
nıecmua idaresinin bir sersem ıgın ~ 
• . k. v kas yon :ıh· 
ıbaret değıl de es r pro 0 

rıiyetinin hortlaması ise, 0 ;r;aman yu• 
r>anlı dostlarımıu ıt~fc ,,.Jikkat 
edelim, dostluğumuz.o su katmasın· 
far,, deriz. 

Fakat biz, Jaha ziyade şu inandtr-
.. ,z lıi bu marifet, sadece Die Woche· 

rtÜt bir marifetinden ibarettir. 
Burhan BEL':JE 
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iÇ HABERLER -
]i'aydalı l)ir eser C) 

Başllak.anımız 
Sipahi Ocağında 

lstanbul, 4 (A.A.) - Başbakan 
general ismet İnönü, bu sabah sa
at onda Sipahi ocağına gelmiş, bir 
saat kadar manej ve parkur yap-

• 
mıştır. 

Sipahi ocağının başbakan şe-
refine verdiği öğle şöleninde gene
ral İsmet lnönüden maada dış ve 
iç bakanları, ekonomi bakanı, ge
neral Fahreddin ve AH Said ha
zır bulunmuşlardır. 

iST AN BUL TELEFONLARI: 

istaııbulda Lodos 
İstanbul, 4 - Bu sabaha kadar de. 

vam eden lodos rüzgarının yaptığı :ta • 

rarların tesbitine ba~landı. Denizde ba
zı kazalar olmuş iki motör bir sandal 
batmıştır. Şehirde de bazı evlerin saçak· 
ları uçmuş bazı yerlerde ağaçlar dev • 

rilmiştir. 

Sıyasal bilgiler olmlırnmı 59 uu · 

cu yıl<lfüimii. 

lstanbul, 4 - Sıyasal bilgileı· mekte
binin 59 uncu yıldönümü münasebetiyle 
bugün mektebte bir toplantı yapıldı. Top 
lantıda mekteb müdürü Mehmet Emin, 
profesörlerden Ayni zade Hasan Tahsin 
Muslihüddin Adil, mezunlardan Şevki, 
talebeden Raif birer nutuk söylediler 
Eski ve yeni devirde mektebin memleket 
şartlarına uygun tedı·is imkanlarından, 

mektebin memleketin kültürüne yaptığı 
müsbet hizmetleı·den bahsettiler. Mek -
tebten şimdiye kadar 1950 genç şeha • 

detname almıştır . 

Ucllz ekmek için. 
lstanbul, 4 - Ucuz ekmek için ya -

pılan tecrübeler iyi neticeler veriyor. 

En geç çarıambaya kadar ucu:ı ekmeğin 
satııa çıkarılacağı umulmaktadır. 

Elwrwmi b(l/umlığı ba§ nıii~lWİ· 
rirıin lc'tkikleri. 

lstanbul, 4 - Ekonomi Bakanlığı baş 
müşaviri Fonder Korten limanda tetkik
lerine ba§ladı. Umum müdür ile yapıla
cak işleri gözden geçirdi. Tetkikat bit -
tikten sonra rapor Ekonomi Bakanlığı
na gönderilecektir. 

/.-;tmıbula ;.:elel't-k iit'.Y.ndıfor 
İstanbul, 4 - Bu yıl Tuna yoluyla 

Lehistan, Almanya ve Avusturya'dan 
tıtanbul'a ıeyyah geleceği belediyeye 

bildiı·ilmiştir. 

Kiinıiir depoforı. 

!ıtanbul, 4 - Kömür depolarının 

şehir planı yapılıncaya ve planda yerle
ri gösterilinceye kadar şimdiki yerlerin
de kalması kararlaştırılmıştır. 

l'apı/ucuk sığına/dm· 

lstanbul, 4 - Belediye lstanbuJ'da 
yaptıfllaectk sığınaklar için bir proje na
:ı:ırlıyor. Belediyeler bankasından alına· 
cak ödünçle bu sığınaklar yapılacaktır. 

Tiiı~k.iye -Arjantiıı 
do~ tinli aıılaşn1a~ı 

Roma, 4 (A.A.) - Türkiye ile 
Arjantin arasındaki dostluk anlaş
masının musaddak suretleri Ro· 
madaki Arjantin büyük elçiliğin
de iki memleketin büyük elçileri 
arasında alınıp verilmiştir. 

Almanyaya ne kadar 
yumurta gönderdik 

Memleketimizden Almanyaya 
bu yıl, 10 ay içinde, 5 milyon 751 
bin yumurta ihraç edilmiştir. Ge
çen yıl bu mikdar 21 milyon 402 
bin ve 1933 de 6 milyon 866 bin 
yumurta idi. 

İngiliz fabrikaları pala-
mut hülasası istiyorlar 

Londra Türkofis mümessilliği, İngi 
liz fabrikalarının isteklerine cevab ,·er 

\snck üzere, Türkiye'de Valeks (palamut 

hu'ir~ıunı· yapan fabrikaların adlarını 
gösterir btıo liste istemiştir. Bu litte ilgi· 

li yerlerce hazırlanmaktadır 

İtalyaya gönderilecek. mallar 

ilıraç işleri Üzerinde l•azı ){a
rarlar aldı 

Zecri tedbirlerin tatbik tarzı 
ve İtalyaya yapılan ihracatımız 

etrafında incelemeler yapmak Ü· 
zere dış bakanlık genel sekreteri 
B. Numan Rifatm başkanlığında 
diğer bakanlıklar mümessillerin
den mürekkep olarak teşkil edil
miş olan komisyon incelemelerim 
bitirmiŞtiı. Komisyon şu kararla· 
rı almıştır: 

1 - 18 ikinci teşrin tarihine 
kadar yola çıkmış olan ltalya mal
ları 18 birinci kanuna kadar mem
leketimize sokulabilecektir. 

2 - 18 ikinci teşrin tarihine 
kadar ltalyadan olmayıp da her
hangi bir memleketteki transit 
deposundan yola çıkmış olan İtal
yan malları da 18 birinci kanuna 
kadar memleketimize girebilecek
tir. 

3 - Bu suretle memleketimize 
girecek mal bedellerinin Cumuri
yet Merkez bankasına yatırılması 
esası kabul edilmiştir. 

(anıutayın düııliü 

toplantı~ı 
Kamutay dün Fikret Sılay'ın baş • 

kanlığında toplanmış isede gündeminde 
gÖrÜ§Ülect:k bir şey bulunmadığından 

cuma günü toplanmak üzere dağılmıştır. 

İki kanun Projesi 
lstanbul üniversitesi için 213 

bin 452 liralık ödünçalma yapıl
ması veya hesabı cari açtırılması 
hakkındaki kanun projesi ile tu· 
rist gemilerden alınan muhtelif de
niz resimlerinden bazılarının af
f ma ve bazılarından tenzilat yapıl
masına dair kanun projesi encü
menlerden geçerek Kamutay ruz
namesine alınmıştır. 

Askeri ceza kanunu 
Kamutay adliye encümeni as

keri ceza kanunu ile askeri ceza 
muhakemeleri usulü kanununda 
yapılacak deği§ikliklere dair pro
jeler üzerinde incelemelerini bi
tirmiş ve projeyi genel heyete sev· 
'ketmiştir. 

C CRTLAI~ 
1 

Parti Grubu Emlaki Milliye 
Komisyonu bugün saat 1 O da top· 
lanacaktır. 

4 - Bu müddetle mukayet ol
mamak üzere kitab, gazete ve 
mecmualar memleketimize ithal 
olunabilecek ve bedelleri Cumu
riyet Merkez Bankasına yatırıla
caktır. 

5 - Hususi takas muameleleri 
Cumuriyet Merkez Bankasmm mu
vafakati alındıktan sonra yapıla
bilecektir. 

6 -Türkiyeye ithal edilmiş 
veya 18 birinci kanuna kadar İt· 
hal edilecek İtalyan mallarının be
delleri, türk - İtalyan kliring esas
larına göre Merkez bankamızda 
İtalyan alacağı mevcut oldukça Ö· 

denecektir. 
7 - 17 ikinci teşrin akşamma 

kadar ltalyaya sevkedilmek üzere 
vapurlara yüklenen mallar balya
ya $?Önderilebilecektir. 

Bu kararlar dış bakanhkça il
gili bakanlıklara bildirilmiş ve e
konomi, finans, gümrük ve inhi
sarlar bakanlıkları da kararları il· 
gililere tebliğ etmişlerdir. 

·· züm ve iııcir liutu

ları icin 
.> 

Üzüm ve incir mahsullerimi
zin ihracı icin kullanılacak kutu· 
luk kerestel~rin memleketimiz or
manlarından kesilecek ağaçlarla 
imali hususunda Zingal şirketile 
mutabık ka1ınmıı ise de ıirket te
ahhüdünü ifa etmediğinden ve ü
züm ve incirin ihracat mevsimi ol
duğundan bir kutu buhranı bat 
göstermiştir. 

Ziraat ve lş bankalarının tesis 
ettikleri T ariş üzüm kurumuna, 
en geç 1937 senesi haziranına ka
dar dolu kutu halinde memleketi
mizden çıkarmak şartile Roman· 
ya veya diğer ekonomi bakımın
dan daha elverişli olacak olan kli
rinkli bir memleketten 7000 metre 
mikabı kutuluk kerestenin mem
lekete sokulması ekonomi ' ve fi. 
nans bakanlıklarınca kararlastml· 
mış ve keyfiyet gümrük ve .lnhi
sarlar bakanlığına ve ilgililere bil
dirilmiştir. 

İstanbul gümrük baş 
direktörlüğü 

fstanbul gümrük baş direktör
lüğüne gümrük müfettişlerinden 
B. Ali Kemal vekaleten tayin e
dilmiştir. 

C. H. P. kongreleri 
C. H. P. Dumlupınar kamununa bağ· 

h Hisar semt ocağının yıllık kongreli 
Ulus ilk okulu salonunda geçen paıar 
tesi g~nü yapılmıştır. Kamun başkanı 

B. Cafer Tayyar kongrenin ne için top· 

landığın ıi~~ et~iş v~ ~arti Kongrele· ı 
rinin değerını belırtmıştır. 

Yıllık rapor okunduktan sonra di • 
tekler üzerinde görütülmüş, ve idare he· 
yeti üyeliklerine Bayan Fahriye, Bay 
Kınacı Mustafa, Bay Salih Bulgurlu, 
Bay Hasan ve Bay Mehmet Güçlü seçil• 

mişlerdir . 

Uluc::ınlar ocağının kongresi 

C. H. P. Ulucanlar ocağı 3 ilkkanun• 
da yıllık toplantı .. ını yapmıştır. 

Ocağın geçen yılki çalışmalarına id 
raporla gelir ve masraf raporu okunmuş 
hesab işlerini tetkik encümenine BB. 
Cemil ve İsmail seçilmişlerdir • 

Beş dakika aradan ıonra dilek encÜ· 
ınenİ1'İn seçimleri vapılmış ve bu encü
mene BB. Cemal, Şefik ve Feyzu11ah se· 

çilmişlerdir. 

tin, lsmail ve Emin Aktar ıeçilmişlerdh-. 
Yedek üyeliklere BB. Şefik, Bekir, Is • 
mail Kutlu, Feyzullah ve Asım seçil -
mişlerdir. Kamun kongreıine girecek 
Üye olarak da BB. M. fahri ve Emin Ak· 
tar seçilmişlerdir. Seçimden sonra ka • 
mun üyelerinin dilekleri dinlenerek İç· 
lerinde laydah olanlv ~ıbit edilmistliı 

Köylerimiz.in kalkınmasında köy 
öğretmenlerinin ne elıemiyetli bir rol 
oynıyacağını ve bizim kendilerine ne 
büyük umudlar bağladığımı:z.ı uzun 
boylu izaha Lüzum yoktur. Köy maa· 
rifine gözlerimizi çevirdiğimiz. :z.a• 
mansa derhal §Öyle bir mÜ§ahede ya. 

pabiliriz: Tek baıına çalışmak, de· 
vamlı kontrol altında bulunmamak 
dolayısiyle, köy öğretmenliğinin, bu 
İ§e kendini verecek olanlardan büyük 
bir ülkü, yılmaz. bir az.İm ve derin bir 
halk sevgisi istediğidir. 

Eğer bir köyde, senelerdenberi 
mektep bulunmasına rağmen okur.)'« 
zar bir tek insana rastlamadığınız ol
duysa, bunun sebeb ve hikmetini U• 

:z;un boylu dü§Ünmeye hacet kalma• 
dan kaı·arınızı verebilirsiniz: O köy
de, çalıpnı§ olan öğretmen veya öğ
retmenler en hafif bir tabirle vazife• 
lerini yapmamışlardır. Vazifesini yap 

mamış bir öğretmeni ise, en /azla lıor• 
katacak §ey kendi vicdanının şesidir. 
Öğretmenin kalasında bilgi yükünü 
çoğaltmaya çalııırken hiç ihmal et• 
mememiz gereken bir nokta da, onurı 
vicdan hassasiyeti üz.erinde iılemeh .. 
tir. 

Bir eserden bahsetmek için sÖU! 

başladım, fakat bu eser "bir köy öğret 
meninin hatıraları,, adı altında mev .. 
.zula sıkı surette alôkalı olduğu içita 
yukardaki mukaddemeyi yapmak ~ 
runda kaldım. 

Bay Ferid Karslının kitabını oku· 
duktan sonra, ıuna kanaat getirdim 
ki, kendisi mevzuunu, yakından tanı• 
yan bir İnsan sılatile ele almlf, bir 
derdin sız.ısıyla kalemine sarılmıı, ue 
bu memlekete laz.ım olan hafliki köy_ 
öğretmeninin portresini çiz.miıtir. 

Bu, öğretmen okulunu bitirdikten 
sonra üç sene bir köyde falıımıı .,. 
bu kadarcık bir .zaman içinde lıöyü. 
nü tam manasiyle uyandırmıı ve in .. 
kılaba ka:ı.andırmıf olan bir ,.encifl 
hikayesidir. Müellif, bir scıncıtltcir ele· 
ğildir ve sanırım ki kitabını yaHrlıeıı 
böyle bir iddiada bulunmalr da laatı .. 
rına gelmemiıtir. Onun içindir iri 8Ü• 

:i.el bir romana ham nıaddc olabile· 
cek bu mevzudan vücuda getirdiği 

ıey bir sanat eseri değildir. Bununltıı 
beraber, biz.i sıkmadan sonuna kadar 
liÜrükleyen ve taşıdığı dersler itibari• 
le de çok ehemiyetli olan bu kitabı 
her okuyan - ve hele bu bir öğrd• 
mense • ondan çok faydalanacaktır. 

Realist görüşlerin, mahallinde müıa• 
hade edilmif derdlerin idealist bir 
hayal süzgecinden geçirilmesinden 
meydana gelmiş olan "köy öğretme• 
nİnin anıları,, ında tek hofuma gitme• 
yen ıey adı ve kabının caz.ibesidigi
dir. 

Bu eserin yayılmasında 11e okun· 
masında bunların ne kadar büyük bir 
tesir yaptığını dü§Ürımek beni \u de· 
ğerli eser hesabına esefe sevkediyor. 

Bütün köy öğrt:lmenlef'.inin bu '1İ· 

tabı okumalarını ve üzerinde dü
şünmelerini isterdim, içlerinde İJ•ili
ğe büsbütün kapanmamış fakat ih
malci tabiatli olan birçoklarına doğru 
yolu gösterecek bir ışık var.ile· 
si görürdü. Ona İster hikaye, ister 
terbiye kitabı deyiniz, tek şüph"' Ö· 

tüı emiyen tarafı layd lı b:.,. eser oldu. 
ğudur. Yaıar NABi 

( ) Köy öğretmeninin tınıları. Ya· 
zan: Ankara kültür yardi rektörü M. 
Ferid Karslı. 254 sayfa. Tarık Edıp 

Kitabevi. Tanesi 100 kuruş. 

.. 

• ..., 
Bundan sonra idaı·c heyeti.nin seçi.mi 

yapılarak he)·etc B!J. Hatim. Nizamet· Hiıar lramunu lrongresi 
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Çekoslovakyada 
değişiklikler 

Çeko.Iovakya Cumur Batkanı 8. 
lıteaarik'ia burünlerde aıhi eebebler· 
.. clola~ iıtifa edeceii söylenmek· 
leelr. Birkaç zamandanberi bu itten, 
kapalı bir tarzda annahual mahfil
.... laalatolumnakta icli. Londra ı•· 
....ı.ı.un "9'dikleri laaberl• iae, bu 
... i11•i• .....- iM TUkua geleee
IW .-...mektedir. Eier B. Maza
rls INfilnlril prtlar içiade itinden 
tekilirte bu çelıilit Ç.ekoalo .. kya ta· 
riMIMle Wr hadise ohnakla kalmıp · 

•• '"" /tloliptr 

cak, arııuluaal durumun heyeti mec
muau ve bilhaasa orta A91'11)>a için 
çok ehemmi7etli olacaktır. 

.•• B. Mazarik çekilirse yerine, Çe
koalavakya cumuriyetinin kurulutun• 
dan beri dıt itleri bakanhğmı ifgal 
eden B. Benes'in geçmesi ihtimali var· 
dır. B. Benes harbtan önce, harb ea• 
naamda ve harbtan aonra B. Maza• 
n"k'e en yakan ve en sadık bir it ar
kadaşlığı etmiş ve onun batudıfı İfe 
yakından katılmıfbr; bu esere hakim 
olan fikri onun kadar hiç kimse iyi 
hilmez ve hiç kimse bu eseri idame 
ettirmek ve aağlamlaıtırmak bakı· 

mmdan onun kadar salahiyetli değil• 
dir. Çekoslovak milletinin nazarmda 
hiç bir devlet adamı, cumuriyetin lnı• 
rucusu olan B. Mazan"k'in prestij ~e 
otoriteaine aahib olmamakla beraber, 
B. Benea'in, çek polih"ka aleminin 
ıüpheaiz en göze çarpan ıahsiyet1e
rinden biri olduğu ve Avrupa itleri 
baknnmdan milletin iateklerini kendi 
ıahsmda temessül ettirdiii söylenebi
lir. 8. Benes Cenevrede çok ileri plin· 
da bir rol oynamıt, harbtan soma ya
pılan bütün müzakerelerde devamlı 
IRll'ette lhılanm°'tur; o, B. Titiileık,, 
ile beraber, lrüçiilı anlaıma~ cani-· 
dıranlıJrm bathcalanndan biridir ft 
en nazik zamanlarda bile, umumi 
aalh clavau için yıhnak bilmiyen bir 
Jfayretle çalqmıftır ••• 

Fakat, kabinede buhmmaaı dola• 
yuiyle, B. Benes a~. zamanda par

titerin kavgalarma da kanpnıf olan 
bir aıyasa adamıdır. Bu partiler ise, 
yeni bir devlet başkam ~elı gerek. 
tiği zaman, tabiatiyle tesirlerini hiı· 
.ettireceklerdir. Onun muhtemel olan 
namzedliği bu bakımdan bazı gÜç• 

lükferle kartılaşahilir ve sayı ba 
knnmdan partilerin en kuvvetlisi O• 

lan çiftçi partiai, kendinden olmıyan 

birisinin Cumur Batkanı aeçilmesine 

karşı bir takım itirazlar serdedebilir. 
ilandan batka, B. Benel'in, bugüne 

kadar yürütmeyi üzerine aldığı ge

nel uyuanm devamlı olması için cbt 
bakanlığmda kabnaunm elzem ol-

claju yolunda bir mülahaza daha 

vardır. B. Mazarilıı'in çekilmesi ha· 
beri reunilefine, ba deliller B. Benu 
in namzedliji lehinde ileri süriileM
lecek olan derin aebehler karpamda 
mukavemet edecek gıDi göriinmiyor
lar. 

Çünkü, Çekoslovakya'nm Pariate
ki elçiai olan B. Oziialö'nin veya Çek 
dıt bakanlığı genel sekreteri B. Krof. 
ta'nm dıt aıyuayı çevirmek üzere B. 
Benea'ia yerine geçecekJerinden da· 
ha şimdiden bahsolunmaktadır. 

Lö Tan. Pfll'is. - 30.ll .35 

ÇEKOSLOVAK KABiNESiNDEKi 
DEGIŞIKLIK 

Geçen ay Çekoslovak kabinesinde 
vuku bulan değişildiği ajana telgraf· 
lan kısaca mldirmitlerdi. Bu deiitildi· 
ğin mahiyetini okurlarımıza daha et· 
raflı bir tekilde anlatmağr faydah 
bulduk. 

Parlamento batkam olan B. Bohu· 
mir Bradaç'm ölümü, devletin en mü· 
him mevkilerinde büyük değişiklikler 
yapılmaarna eebeb olmuttur. Par) 
manter ananeleregöre parlamento 
başkanının, sayı bakımından en kuv· 
vetli parti olan çiftçi partisinden 
aeçilmeai gerekiyordu. Bu partinin 
en ıöze çarpan tahaiyeti 1932 de bq
bakan olmazdan önce parlamentoya 
batkanlık etmİf olan B. Jan Malipetr· 
dir. 8. Malipetr em 'Vazifesinin batı· 
na yeniden geçmeği kendiai istemit 
ve 6 aontetrin tarihiiıde çok bü· 
yük bir ekseriyetle ve rakibsiz ola
rak, parlamentoya bqkan seçilmif. 
tir. 

Bu aeçim dolayısiyle yeni bir bat· 
bakanın it bafma gelmesi gerek.İJW· 
du. Bir kabine buhranı mevzulaaha 
olmadığı için, kabine Üyelerinin hep 
birden çekilmeleri lazım değildi. Bat· 
bakanm deiifmeai, hülıümetin detif
rneai demek olmU§tur. B. Jan Mali· 
petr'in bot bııraktıiı yere, ayni parti· 
den olan B. Milan Hodza geçmİf we 
6 aonletrin tarihinde parlamento ö • 
nünde kısa bir beyannam~ okuyarak 
çekoala•akya'nm tLt ve İç llY......._.. 
çekoslavakya'nm dıı ve İç sıyasa1annın 
değişmediğini bildirmittir. 

Gazeteler bu değitikliği çok i•·; 

B. Hod~a 

kartdamqlanhr. Çe:lıoılO'Vak C111Durİ· 
yetinin kuruluıundaa beri ilk defa 
olarak bir slovak batbakan olmakta· 
dır. Yalnız bu hadi.. bile kabineye 
yeni bir mahiyet vermektedir. B. 
Hodza uyaaal hayata ablalı otua ıe. 

ne kadar ohnU§tur 'Ve kendisi ılovak· 
lann milli ıeflerindendir. Çekoslovak 
cumuriyetinin kurulutandan beri her 
kabinede bulunarak bütün bakanhlr· 
larda ve bilhusa taran bakanlıfında 

çalıtmıfbr. Tarım alanmda elde etti
ii in, Çelroelcmdıya'nm smırlanm 
çoktan •f!IU! Te kendisini Balkanlar-
1a orta A.,.,..,. memleketleri ..e Po
lonyada tanıtbimq bahmmalııtadır. 

Ulusal kıyafet balosu 
ANKARAPALASTA 

7 Birincikinun 935 cumartesi günü .,,.,..... 
7 Birinc:ikiman cımnarteai günü allıı. • 

pnu Çocuk Esirgeme Kurumu fay. 
dasına Ankara Palu aalonlarmda ve
rilecek olan ulusal kıyafet ...__ 

ait bileder, Anlrara Eczanesi, Ortanç. 
Rehber, Akba, Yerli Mallar P11Un 
piyaqo sitesi ve Y eniıehirde Erön to
c:imevi ve bütün bub gİfelerinde _. 

mağa ba§lamnqtır. Aynca Çocuk Esir • 
geme Kurumu genel merkezinde de llİ· 
letler aablmaldadır • 

Biletlerin fiab: 
2 Ba7an bir Bay için 6 lira, 
1 Bayan ve bir Bay için 5 lira, 
y almz bir Bay İçİD 3 &radar. 
Saba)'lar hayaniyle birlikte 3 lirahlı 

~letle baloya gelebilirler. 

'r- - - - '\ 

Yabancı gazetelerde okuduklarımı~ 

Bulgaristanda lıiil~iimet değişikliği· l~raıısa Ceııcvr, .. 
i~in harlJ etmiye,•t•k 

FöllıİJ«r Beobohter'in Solya ayla
rı 29 .an tfl§rİn tarihiyle g11ute11ine 
;y~ıfı bir mektubta diyor #fi: 

Bir memlekette hükümet, ulusun 
ifadesidir. O, ulusla devlet araaında 
bir birlik faktörü ve dolayısiyle de, 
memlekette bakim olan vaziyetin ay
nasıdır. Hükümet ne kadar durlu o
lurıa, iç. sıyaaa durumu da o derece 
istikrarlı, dıt &Jyasa o nisbette sağlam, 
ulus bütününün bütün dünya naza· 
rındaki ibbarı o kadar büyük olur. 

Kabinein, bir buçuk yıl içinde dört 
defa değaşmeai, Bulgaristaıun, durlu 
bir bükümet k\ll'\lllcaya kadar, kar
gaıalıklarla dolu çok çetin yollardan 
8eçmeai lazımgeldiğini İspat etmekte· 
dir. 

Geçen yılm mayıS1nda, hükümet, 
askerler tarafmdan devrilmqti. Bu 
hareket He, zamanın icabatma uy• 
gun bir devlet tekli kurmak tecrübe· 
sine ıiritilmitti• Fakat bu ite, halka 
dayamnıyan bir avuç iftaan tarafın· 
dan girişilmi§ olması, ona gayesine 
vardırmacb. Aynı zayıf taraf bugüne 
kadar it bqmda kalmlf olan bükii· 
mette de görüldüjünclen, 7em bir ka· 
bine deği,ikliği çolctaaberi aiızlarda 
ciolqayordu. 

Zaten Totef kabinesinin, aalleri 
diktatörlük yürinden memleketin si
nirli bir hal almı§ olan vaziyetini nor· 
mal bir biçime sokmak için it başma 
gelmit g~ici bir biilliİlllet olduğu da
ha bqlangıçta apaçık olarak belli 
idi. 

T otef kabinesinin üzerine alcbit 
iş küçük bir it değildi. Kıralm 21 ni· 
san tarihli beyaımameaine göre, bu 
kabinenin vazifesi keyfi itler yapma
ğa kalkışması dolayı8iJrle, ordu, alua 
ve devlet arasında kaybolmu§ olan 
birliği VE-niden kurmak ve memlek~te 
halkın tasvib ettiği zamana uygun 
l ir ana yasa yapmak olacaktı. Bul
gar iç sıyasasmm hata düzelmemit ve 
bugüne bugün karmakanıık olan tek· 
mil meselelerini üzerine alnuı olan 
Totef kabinesi bu ödevi ba§aramadı. 
Çarın kendisine olan itimadı, kabine· 
nin batırJl parti kaygılarının ütün· 
de olan bir şahsiyetin getirilmesi is
f P ii, uzun bir sıya.sa ve s-zetecilik 
hayatından aonra bir kenara çekilmif 
olan batbakan Toşefi bu mevlrie yük
aelbnitti. Faka~ bugiinlfti aayaaat clu
nunu ölçüp biçmek ve kUTVetleri tar
tarak yerli yerine yerleştirebilmek· 
için ıimdilri karmak:arqılt vaziyette 
çok lazım olan pratik kabiliyet 'Ve 11-

yaaal incelik onda yoktu. 

Toşef kabinesi, meınlelıı:eti dola§· 
mak suretiyle halkm temayÜllerini 
öfrenmeğe airaflyorclu. Tertib etti· 
ii aeyahatlerinde. halkın, chn-aından 
memnun olduğunu ve hiç bir dejia 
tiklik iatemediğini teabit etti. Halbu
ki bu telakkinin tamamiyle aksi ola· 
rak, hükümetin iJ başına geçtiğinin 

daha ilk haftası. kabinenin değişece. 
ği hakkında ardı arkası ke&ihniyen 
rivayetler dolafmağa batJaclı. 

Tofef kabineainin çok ağır olaa 
iç aıyua İf.İDİ ikmal etmek üzere, kı· 
rabn itimadını kazanml§ gene Ye e
nerjik bir adam, politika hayatmcla 
pİfmİf bir §ahaiyet olarak Köeei.va• 
nof'un kabinenin bapna getirileceği 
söyleniyordu. , 

Finans ve bayındırlık bakanlarının 
geri çekilmeleri, içten olgun bir hale 
girmif olan bütün kabinenin geri çe
kilmesinin bir tezahürü idi. 

Bütün gayreti, orduyu, asıl vazi
feai olan yard müdafaam itleriyle 
batbata bD'•kmak ve politikadan çe· 
kip çıkarmaktı. Bu istek, doğrudan 
doğruya alakası olan ordu m&teana 
bütün ülkede genel bir istek olarak 
yqıyordu. 

Yalnız ana yasa meselesinde İf 
değiıiyordu. Halkın ne dü§ündüğünü 
aydınlatıp anlamak için matbuatta 
bu baauam açılım§ olan polem~, bu· 
güne bugün Bulgaristanda hükmünü 
süren ana yasayı kamoyun tasvip et· 
tiii ve ona kartı genel olarak itimat 

mik değil, aynı zamanda ııu 1 te.tbirte • 
riıı de dbirliği ile alınruauıu emrt!der. 

Cenevre·nin özel bir ko \İte lrasarİJ'· 
le altlığı yarı tedb.rlcr, mad1eaiııo türe) 

bealendiğı. mevcud vaziyetin, kanu
nun dermanıızhğından değil, İş batı· 
na geçenlerin kabiliyetıizliğinden ile
ri geldiğini daha ilk yo\.lamada mey
dana çıkardı. Bundan başka, hususi 
bir ehemiyeti olan bu mesele had
dinden fazla talik edilmİ§ ve yapıl
ması düıünülen değitiklik etrafında 

uluı tenvir edilmemiıti. Bu duruma 
bir de, birçok dedikodulara sebeb o· 
lan askerlerin hükümeti devirmek 
için teşebbüse geçmeleri katılmış ol· 
du. lş başında olan şahsiyetlerin a· 
leyhinde yazılmıı imzasız mektublar, 
yüklenmek istenen suçlar artık ber 
ıeyi çığırından çıkarıyordu; bütün 
tedbirlere rağmen partizanlık hayatı 
yeniden baş gösteriyordu. 

• ifadesine uymamaktadır. 

Toıef istifasını verirken, kurmuı 
olduğu hukümetin büyiik zorluklarla 
karşılaşmış olduğunu ve kamoyun 
kendiııine yardım etmediğini &Öyle· 

mek mecburiyetinde kaldı. Devlet 
birliği için muhakkak surette lazım 
olan halk ruhiyle irtibat temin ede
bilmesi §Öyle dursun, onun ne h:abi· 
neti ve nede tek bir Üyesi, halkça ta· 
nmmq ve aevilmit idi. 
Şu da kaydedilmelidir ki, geri çe· 

kilmekle tekmil kabineyi istifaJa 
mecbur eden, gene Sankof'un milli 
hareket mensublarmdan bir bak~n 
olmuştur. 

Bu tarzda hareketle güdülmüt o
lan gayenin, İç sıyasanın inkişafında 
Sankof'un yürüyebileceği bir çığır 
açmak ve bunu mümkün mertebe hız· 
laştırmak olduğuna şüphe yoktur. 

Yeni kabinenin birlik gösteren ta· 
rafı, bit; bir partiden olmıyanlardan 
toplanmış olmasıdır. Bu kabinenin ü
yeleri hepai ele meslek adamlarıdır; 
fakat içlerinde Köseivanof'tan ba§kn 
hiç bir i, memleketin sıyasal hayatın
da rol oynamış değildir. Köaeivanof 
ise, neticede son karan verecek olan 
luralm nolııtai nazar ve gayelerini ya
lunclaıı tanıyan saray menAıblanndan 
biridir. 

Yeni kabinenin de rolü, iç sıyaaa 
sistemi etrafmda uzan zamandanbe
ri aürüp giden bu mücadelede, ge~İ· 
ci bir mahiyette olacaktır. 

Fransa Cenevre için luırb 
eımiyeukıir. 

Yazan: Henry Lemery; Fransa 
&enatosu dıt itler komisyonu 

ikinci ~kanı 

Hiç çekinmeden aöyliyebilirim ki 
ltalya'ya. kartı zecri tedbirlerin tatbiki 
Fransa'da hiç de iyi karplannuf değil -
dir. 

f raıua• da Milletler Cemiyetinin sı .. 
yaauJDJ taavib edenler yirmide bir-itile 
tu!maz. 

Fransa hükümeti, bu ııyaıaya evvela 
Milletler Cemiyeti andla§maıındaki te
ahhüdlerine sadık kalnut olmak, fakat 
bunun iiatünde lngiltere ile olan tam te· 
sanüdünü muhafaza etmek için, İsler iı· 
tema lcatıbmıtır. Çünkü büyük barb -
tan beri bu tesanüd, fransız dıt ııyaaa -
sının mihveri ohmqtur. 

Fransa'da zorlammı olmak intibaı 

varchr ki bunun da aonllC'U acılık ve te· 

lq.tır. Bu hisler türlü türlü tefsirlere 
uğramıştır. Fakat Franaa'daki gerçek 

İngiliz dostları, - ki onlardan birisi de 
benim - yapılan hareketlerin yanbtb -

ğındu ve tehlikeye yol açmasından do· 
la)'1 esef1eıtmektedirler. 

Sulha ve adaleti ne kadar candan iı
tediğine emin olduğumuz ingiliz mille-

1 
tine tlerin saygılarımızı bildirmekle be 
raher İngiliz bükümetinin §İİpheli tehti 
keli ve zararlı tedbirleri neden dolayı al
dıklannı anlamıyoruz. 

Bizim mütalealarunız tıınlardır: 
Milletler Cemiyeti andla§masının on 

altıncı maddesinin ilk tazyik olmak üze
re ekonomik zecri tedbirleri gerektirdi· 
ği vazıh değildir. 

Maddenin metni, ancak harb hali ret· 
men ilin olunduktan soma, suçlu oldu
ğu sahil olan devlete brtı ya)mz ekono-

hatya'yı hem nıiıl~lıcr ct:mi.yetine 
bir üye olarak bırak ı k, hem dl, ona 
karşı harekete geçm k bir paradoliadw
ve her hangi gün aç.k bir düımanhl.. 

halinde !l k~ini değiştirebilir. 

Bir franaız ata SÖı;Ü, ka,Jınııı. ya tana 
açdrraaı, yabud büsbütün ka '4UllmB&ı ..,_ 

relctir. der. 

Eğer miUetleraraaı tedOJd'ler, günün 
binnde ıilihla kotanlacalcaa buna ~ • 
pacak olanlar, timdiden aç kça ııôyleme .. 
ce111tretini göstermelidirler, Sunma SOllll

cu çılgınca ve iğrenç bir harb olac:ald:n-. 
Eier mak.sad bu değilse neden İşi cınya 
götürecek bir sıyaaa güdülme .. tem7 

Bu metodla bir uzlaşmaya •• n•M 
umudu en büyük bir bat.ad r . 

Kendisine kar,ı boykot yap1t.n .... 

millet, gayet alıngan bir dururndachs. O, 
alacair tedbirleri ve yapacağı la.aftlııet • 
kri kendisine karşı göııterilea ~ 
bir reaksiyonu gibi anlatabilir . 

ltaiya, Büyük Britanya'ma pllt -t
a... lıir dostu idi. Eğa bu Sl78ııla ~ 
aridecela olarsa bu dost, ekdi,ea .. , • 
ktlilecelrtil' . 

U.tinlerin ku,kulan kola,a •> • lı· 
wııabilir. Onları yaralamak bir ......... 
lta}ya aae Avrupanm ve bütün ..._ya • 
ram ietikbali üzerinde ihmal Mile •iı' .. 
ce., aurette imiJ olac:ala bir && .Ar.:lıettht,. 

Fransa l:ıondra ile Roma'naa _....Dl 

bulmak için ~abalamaktadır. Acat.a bo 
itte muvaffak olabileeelf. rniclir7 

Eğer İngiltere isterse bl> olu. Faka& 
botrine selinceye hatlar b11 ,..W. bi• 
clilelt gôsterilmemiştir 

Fransa'da bu yolda vakit lııaytııedil • 
eliği ve ııkrntı çekildiği kanaati .anlrr. 

Fransa, kendi prestijinin diittQüne 
ve İtalyan dostkığuman soi...,_ ve 
laendUinin kaybettiği ıeylerin Almanya 
tarafmtlan kazanıldığına l.ani oamalrla 
....maribtir . 

Fransa. keneli kendisine '9 9CWUYU IO 

royor: 

Milletler Cemiyetinde butıımıyQ 

ve yabud ondan çelülmit olan mi9eller 
nud otup da imtiyazb bir vaziyete giı.- • 
melıtedirler? 

Dandan daha kötü olan tanııf. ehono· 
IDİll zecri tedbirlerin millette........ ~ 
nomi, ilgı1erine yaptıit fena tesirlerdir. 

1914 - 1918 büyülı harb. öWirdiijif 
...... rdan ziyade ekonomi " tecim .. 
a...nda dünyaya zarar vennitti.. Bu 7'iıt 
den her millet, karp tarafın Y....-dıil 
madtleleri kendi yapb; ı. yüzden eko· 
~ i!lerde kendi yağiyle luwrulmak 
ve başına buyuruk olmak ortaya çaktı. 

Bu ıuretle fazla üretim yizündcn 
dünya buhranı meydana ç:lib w bütü.ı 

1111111dlan kom.ulariyle tecim :Jepabi& • 
melııte olan milletler, bunu y..,.....dıtar. 

Tam bu vaziyet_ biraz diiaelmeie ... 
l.mifb; bu ıırada da zecri tecllııirle. or
taya çıkarıldı ve durum eskiaindeD dMa 
fena bir bale getirildi. ltal;,a ile tıeciıa 
:rapmak itiyadında olan ....aetaetler, 
basun İtalya kadar ııkıtdı bir lııal~r. 
ter. 

Bu suretle keailınit olan tecim ilsil .. 
ri hemen yeniden kurulabi1ecellıı. ımdir? 

Bugünkü vazİY.et devam edip Pler• 
ae IMiaa imkan yoktm. Hatti baaüa bi· 
le Milletler Cemiyeti üyeleri telifiai v• 
tamiri imkansız birçok zararlara ujra • 
ıruılardır. 

Tedbirlerin ltatya•cla realuiy- .. 
rüJüyor. Orada birçok teflııilit ,..... 
maktadır ve ihtiyacı llartılamak üzen 
bwlhn böyle de yepılacakbr. 

Uzaklarda çılmuı bir çabpnanm ö .. 
mu. ..-ımek iPn almaa tedbi.-leı 

yiaiinden ealôainden claha büyük ve da
Jaa korkunç lııir barlllJI çıılnnaenn her hal
de İngiliz llamoyu arza elmiyecektir. 

O, pekila bilir ki, ba§bca bassa ve 
menfaatlerini harabebnek ... retiy1e sıal· 

bv korumaia çalqmak Nçıınlldır. 
Deyli Meyl - 29 Sont~rin 935. 



• 

5 lLKKANUN 1935 PE~c:;ı::MBE 
\ 

Soı1 ekiz yılın nufus 
hareketleri 

-·- • 
artış ıııs-Avrupa ve· As) a Tiirki!.e imlC: 

betleri. ~lıntakalara goreke~afet 
Yt~ı- _ Un111ıni raJ{amlar 

c. . 
- :ırısı-

·' 
latatiatik umum direktörlüğünün, 

mufaual tasnif neticeleri hazırlanıncaya 
hadar bilinmesi zaruri rakamları ve ma• 
lümab taııyacak olan broşürü tamarnİY· 
le hazırlanmıtbr. 

Tasnif neticelerine gôre Tül'k;ye nu-

fusunun mıntakalar itibariyle artması 

ıru suretle tesbit edilmiştir: 
Avrupa T\irkiyesinde aekiz aene-

dc % 21,7. 
Aıya Türkiyesinde aekiz senede oo 

18.4 arbna görülmüıtür. • 
T .. ki ' . d ki artma nısbe-Aıya ur ye sın e . 

ti türlü mıntakalara göre şöyledıı-: 
Karadeniz kıyılarında sekiz senede 

artma nisbeti yüzde 20.7. Marmara ve 

E d .. k 1 da yu-zde 149. Ak· ge enızı ıyı ann 
·· d 20 1 garb Ana· deniz kıyılannda ,·uz e · • 

dolusunda yüzde 15.4 orta Anadolud3 

yüzde 14.6, ,ark Anadolu1R1nda yüzd_, 
30.4, cenub ıarkı Anadol:u'da yüzde 22·~ 

• satı dır. Şark Anadolusunun umum• va 
• k ·• t'" d olması 91.7 olan 18.7 nın ço uı un e .. 

sayımının bu mıntakada son .ayırna go: 
• • nkf"'"''" 

r" ,.J,~ik y.ıı,,ıl-'•"• k14n11atını ''l"r"' 

i'ii/us k''·"aft•ti11irı artı~ nis~ıi. 
Nufus kesafeti Avrupa Türkiyesınd•• 

927 de 43.4 iken. 9.4 puvan k1t7~·marak 
52.8 olmu,tur. 

Aıya Türkiyesinin kesafeti 927 d~ 
17.1 iken, 935 de 3.1 puvan kazanarak 

20.2 olmuftur. Bu vaziyet ""de Avrup& 
. b . • Asya 

T .. k" • d kı" artıt nıı ctının • ur ıyeıın e .. 

T " k" • d daha çok olduğunu gos ur ıyeıın en 
tennektedir. 

u f . ,.- ,.,. en "-""lı· olan ru•sa ı•lı f'fl ..., 

sc•/riı /pr 
lstanbuldan "'sonra en yük~~ kesafet 

bbaındll 77 kışı olmak 
lı.ilometre mura • 
.. T b az nufus lır:eaafeb olan uzcre ra zon, en k -

d k·ı ctre murabbaına 4.1 olmı- u • 
a om ,:ı· 

7r ,.., v,.., viJl:vC'tinde c-öriilm•kt' ,. 

ı u ı ·w mmtu/itı/(ırlll l&«·~o[t•ti: ·r· 
Türlü mrntaknlarda kesafet toYledi 
Karadeniz kıyılarında bir kilometre 

5 5 M_ ........ 8 ve Adalar d 
murabbarna 3 . , ..... -
nizi k ıyılarında 33.7, Akdeniz kıyıların 
d 16 5 b Anadolusunda 20.8, Orta 

a . , gar l d 
Anadoluda 17.7, şark Anado uıun .a. 

11 2, k Anadolusundn 18.1 kışı 
. cenup '8r 

düşml"ktcdir. 

,;;,,,,.;yı•tui.<ibeti: . . 
· · t nisbetının Son sekiz yılda cınııye • .. _ 

memlekette normal hadde doğru yuru • 

düğünü görüyoruz: . bet 
927 de bin erkeğe 1079 kadın ısa 

· bet et ederken. 935 de 1032 kadın ısa . 
nornınld• 

mcktcdir. Bu nisbct tamamen 

ve Atatürk Türkiye.inde, bütün ileri ha· 
reketlerin temeli olan nufuı nisbetinin 
de harbın tesirlerinden kurtuldutunu 
göstermektedir. 

."il•hirlerimi:.iıı 1111/11~1 gi>re .. 
wksinılt•ri. 

Şehirlerimizin nufus fazlalığına göre 
tasnifi ıu neticeyi vermiıtir: 

10 - 15 bin nufuaıu 32 §ehir, 
ıs - 20 bin nufualu 13 tehir, 
20 - 25 bin nufualu 14 ıehir. 
2S - 50 bin nufuahı 14 tehir, 
50 - 100 bin nufualu 4 fdıir ve 100 

binle yüz binden fazla olan 3 tehrimiz 

vardır. 
Şehirlerde oturan balkın umumı 

mikdan 3.779.744 dür. Şehirler nvfa. 
ıu sekiz senede yüzde on bet derecesİn· 

de artnuıtır. 

En /cızla artan şehirl,•riıni~: 
En fazla artan şehirlerimiz tunlar • 

dır: 
Ankara yüzde 66, 
Eskitetür yüzde 45, 
Malatya yüzde 31, 
Merain yüzde '1:1, 
Gaziantep yüzde 27, 
Sivaı yüzde 23, 
Kayıeri yüzde 18, 
Buna yüzde 17. 
Trabzon yüzde 16,S. 

A11famıdcı yuz ya§mı geçenlerin 
sayısı 

Ankara merkezinde yüz yil§ını gqcn 
5 erkek, 22 kadın çılmuştır. Kadınlar a· 
rasında bir tanesi. 146 yaıtındadır. vç An· 
karanın en ihtiyar yurddaşıdır. Di.ğer • 
lcri 100 • 120 ya§ arasındadır. 

Kızıkahamam'da yüz yaııru geçen 6 
erkek IS kadın, Çubuk'da yüz yatını 

geçen S erkek 6 kadın vardJr. 
Ankara vilayetine aid mufassal neti· 

cclerin gelecek ayın on bqinde basıla • 
bileceği tahmin edilmektedir. Bütün an 
yımın her cepheden tarsilatlı neticeleri 
en az bir senede bitirilebilecektir. Bu
gün yüz elli memur bu işlerle uğratmak 
tadır. istatistik makinelerinden iki mis· 
li faydalanmak için yakında gece servis. 
leri başlryacaktır. 

Eclirrw höcc·k~ilik mcktt•bind•• 
Edirne, 4 ( A.A) - Bugün E-t.,·ne ' 

cekçilik mektebinde İmtihanlar ynpıl . 
mııtır. imtihanlarda vali, umum ens:>ek· 
törlük, ikbsat ve z.iraat. müşavirleri, par· 
ti başkanı ve daha birçok kimseler ha • 
ZJr bulunmuıtur. Bu mektep kozaC1hğiy· 
le tanınmı!f olan Edirne ve bölcıe•: :ç;., 

ULUS 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

1 - s,•dm; 
2-Sevim 
.~ - evmek 
4-Sormllk 
5 - nlmal.· 

x uncu Anket 

1) Yukardaki k-elimelein ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler natıl te§ekkül 
etmişlerdir? 

ili) Bu kelime~ri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdiı ve eklerin her biri
nin mana ve farklan bakı
mın dan rolleri ne olmuştur? 

iV) Bu aıaştırma neticesinde: 
A - Türkdili kökleri ve, 
B - Turk dili ekleri, ve, 
C • Türk sözlerinin teşekkü

lü hakkında bir kaide çı· 
karmak mümkün müdür? 

Yukarclahi onuncu Jil anke-
timize okurlarımı%ln verecekleri 
cevablar, gautP.miz. yazı İfleri Ji. 
rektörlüğüne göndermelerini rica 
edeTiz. Şimdiye kadar aldığımız 
cevablan sırasile koyduğumuz. 
gibi bundan böyle Je ko-yacağız. 

8~betke 

r. 1 K 
'" 

( BQla. l. inci ıaylaıla) 

y i r maddesi haline geçtigini 
görmektedirler. 

Ekmek, su, ısınım, ışık ve in
şa malzemesi: bütün bunlar mem
lekette kolay, ucuz ve rahat haya
tın kurulabilmesine elverişli fiat
lara doğru ineceklerdir. Bunların 
hepsinde kazanc fikrine mümkün
se hiç yer verm~mek laznn gelir. 

Ucuz ışığı, ancak büyük elek· 
trifikasyon merkezlerimiz temin 
edebilecektir. Beş senelik endüs
tri programımızda bu merkezlerin 
etüd bahsi de vardır. 

Fakat o zamana kadar, yeni
den elektrik girecek olan meTkez
lerimizde, oradaki şartlara göre 
ışığı en ucuz verebilecek olan İm· 
kanları iyice tetkik etmeksizin i
zin vermemeği esaa tutabiliriz. 
Hükümetin, büyük şehirlerimiz ve 
diğer elektrikli kasabalarımızda 
da ışık fiatrm imkan niabetinde u· 
cuzlatmağı bir mesele olarak göz 
önünde bulundurduğunu blliyo· 
ruz. Şehirlerde orta kazancı kira 
+ ııık ve gaz t asgari gıJa ciz
yesi olmaktan çıkarmak davamız
dır. 

F. R. ATAY 

SAYJFA S 

Giimrük .. ve inhisarlar .Bakanlı· 
ğında yeni teşkilat 

Veni kadro üç yılda tatbik edilecek. 
JCamuteyın bu devrenin baılarında 

kabul ettiii Gümrük aıe lnhüarlar 
Balıanlıiı te1kilat lıranununun tatbi· 
lıatına balıanlıkça ba1lanıldıfını )'fD• 

mıftılır. Balıanlık yeni lıranunun tatbi
ki için bir program h~rlanuı ile 

yeni tayinleri yüksek ttudilıten il•· 
çirmİftİr. Programın esadan ve tayin· 
ler funlardır: 

1 - 2825 sayılı teşkilat kanunu· 
nun muvakkat maddesine göre yeni 
kadro 3 yıl içinde yavaı yavaı tatbik 
edilecektir. 

2 - Şimdilik merkezde Ekonomi, 

N_,şir itleri §Ubeleri kurulmU§ ve ls
tanbul, Zonguldak Gümrüklerinin 

kadroları kuvvetlendirilmittir. Bir ta· 

raftan almacak tabsiaatla ve diğer ta• 

raftan yapılacak taaarruflarla teıki· 

lat üç yılda tedricen tamamlanacak· 

tır. 

3 - Yeni tayinlerin bqhcaları 

şunlardır. lzmir Bqmüdürü Sami 
Pankoğlunun Trabzon Batmüdürlü
ğüne, lııtanbul Batmüdürü Seyfettin 

Aydın'ın da lzmir Gümrük BqmÜ· 
dürlüğünc tayinleri yÜ)uek taaclike 
aunulmU§tur. 

Samsun ve Urfa Sa§miidürlülrleri 

laivedilerek Müdürlüie çevrilmittir. 

Samsun Müdürlüfüne Trabzon 

Baımüdürü Salinı. 

lıtanbul ithalat Gümrüiü Mödür· ı 
lüğüne Galata ithalat Müdürü Mem • 
duh. 

Galata ithalat Gümrüfi ......_ 
lüiüne Galata ithalat MüA- .._. 
Yini Methi. 

Galata ithalat Cümrüp _,,._ 
Hlrlerine tetkik müdür mwwaW A4l8 
Erözden ve Galata Cümrüiü Bat -
ayene memuru Niyazi. 

Tetkik Müdür Muvalnlillhırilıe 

Müfettit Rüttü Erkut ve ..a{f!ttlt 
Raif YıwdakuJ. 

latanbul Satıı 1,leri M~ 
Galata yolcu aalon müdüri ı..-.. 

Gaita yolcu aaJon müdürlüii-e ~ 
kara Gümrüğü Müdürü Cevat. 

Anlrara Gümrüiü Müdür 'NlôlJJ,. 

ğine muayene memuru münir, ~ 

Müdürlüğitne Merain Jthalal Ciimırii

ğü Müdlirü Feyzi. Menin lthalil 
Gümrüğü Müdürlüğüne latallılMd ..._ 

hili ticaret Gümrüğü Müctür6 n..... 
lıtanbal Dahili Ticaret Mi.tarla. 

ğune Müfettiş Cemil lmer ta1Ja _., 

mitlerdir. 

Edime halkevinin 
çalışmaları 

Edime, 4 (AA) - Din .. ~ Wı 
toptanb 1_,,... taalkm ı-. 1ııeJeti Wıt 
~olı önemıi itleri aöl'Üferell lraır.tar ... 
IDlf ve bu _... !.er hafta verilı ı eAı: O'
lıoaleraaelann mevzalan bs.... .. 
luMıu,malar :ppmlfbr 1 

uykusuz lılr gece t:ıliip eder. Her eey fena g3fnnlrr. insan huysu11tını\ 
•ed rlenlr Y! biç bir ıeyden mcmmm olmaı. Her muvaffak(yctln iıtı Şt~ 
tarı dinlenmiş bir vücut ve dlnlennıis sinirlerdir. fgcr sfuirli r&enlı. 

~romural .. ınon. kolllDflmelerl 
sizi kurtanr. 

Muşelıkindlr H uykuyu temin eder ve hiç lıit earao j.Oktu~ lıü'h1D 
dünya 1anıı. • 

O ve 20 lıoıııprlmtft lllvl lil;p. 
.trdt eaanckr4t ~ete ile uıııı. 

Kn<>ll A.-0.1 kimyevi maHdeler fabrtkaları, Lud\v1gstı~ •/RhtrJ 

5 
d çekilecek olan Türk Maarif Cemi ye ti eşya piyangosuna ait biletler bütün banka gişeleriyle İstanbul eczanesinde, 

.~-~2-11
93 k. e centalarrn da ve Cemiyetin Anafar .. -lar caddesindeki genel mPrkezinde satılmaktadır. Tanesi 1.ıiradır. 

Yunı~. ne 1~ a 
Tefrika: 54 

ULUS'un romanı: 

Kırmızı Zanbak 
Yazım A.natol FRANS 8,.YDAR 

n· Nssuhı n Türkçeye çevıre · 
.. ·· ün başındaki kara 

San Nikkola köprusun h. . öte kıyı· 
ağaçlara yaklaşıyorlardı. Ne. ırı~ .. h .. -

eleyın buyuyen u 
smdaki boş arsalar, gec T Dö· 

d ~ orlardr. ercz, 
zünlerini etrafa agıtıY · · de gö-

l bir rahavet ıçın 
şartr'ı sakin ve tat 1 

1 
. de yaşıyan aşkı· 

rerek, yaln~z muhayre esınve arzularının da 
n111 söz halınde uçtugunu _ <l Bu 

d - 1 p aktıgını san ı. 
hulya şeklind~ agı ı;:;.. beklemiyordu. 
kadar çabuk hır b:1ş ebış k rtulmuş olduğu 

Korktuğu tehlıkeden u 

için adeta c~nı sıkıldıl. b" cüretle ona elini 
İlkinden daha faz 3 ır 

uzattı. Vakit geç. Geri 
- Haydi •. dost olalım. d ötürünüz. Si-

dönelim, benı arabama ka . ar of jyi bir arka
zin için ne idi isem o, yanı ç 

1 ~ Darılmadım sıze. 
claş o acagım. k 1 nehir kıyılarının 

. ~akat J ak onr 1:ı;1r;~ doğru sürükledi. 
gıttıkçe artan. ya ?.1~emek istediklerimi söy-

- Hayır sızc soy v Fakat ne diye 
lemcdikçe bır~k~yacagı~Byliyecek kelime 
Cegvı·mı· artık bılmıyorum, . . . t• o . · · m sızı ıs ıy -
hulamıyorum. SLzı sevıvoru • 

rum. Benim olduğunuzu bilmek istiyorum. 
Yemin ederim ki bundan şüphe etmek iş
kencesi içinde bir gece daha gecinniyece
ğim. 

Yakaladı, kollarının arasında sıktı; ve, 
yüzü yüzünde, peçenin karanlığı içinde ba
kışlarının parlaklığım arıyarak: 

- Beni sevmelisiniz. Böyle istiyorum, 
siz <le bunu istediniz. Benim olduğunuzu 
söyleyiniz, haydi söyleyiniz! 

Yavaşça ondan kurtularak hafif ve ağır 
bir sesle: 

- Yapamam. Y apamaın. Görüyorsunuz 
ki size karşı samimi hareket ediyorum. De
min beni darıltmadığıruzı söylemiştim. Fa
kat istediğinizi yapamam. 

Ve kendisini bektemekte olan ötekini ha
trrlıyarak tekrarladı: 

-Yapamam. 
- jak, Terez'in üzerine iğilmiş, yiiziınde 

titreyip kapanan çift yıldızı ıstırabla orgu· 
ya çekiyordu: 

- Niciıı? Beni seviyorsunuz. Bunu hisse
diyorum, görüyonım. Seviyorsunuz. Neden 
bana benim olmamak acısını tatunyorsu· 
nu.z? 

Bu peçeli dudaklara agzını ve ruhunu 
koymak için onu göğsüne doğru çekti. Bu se
fer Terez çabucak kurtularak: 

- Yapamam. Daha fazla sormayınız. Si· 
zin olamam ben. 

Jak'm dudakları titredi, bütün yüzü ihti
laç içinde kaldı. Terez'e bağırdı: 

- Bir aşıkınız var, onu seviyorsunuz. Ne· 
den benimle alay ediyordunuz? 

- Yemin ederim ki sizinle alay etmeğe 
hiç niyetim yoktu ve dünyada birini seve
cek olsaydım bu siz olacaktınız. 

Fakat J ak artık onu dinlemiyordu. 
- Bırakınız beni, bırakınız beni! 
Ve böyle diyerek karanlık kırlara doğru 

kaçıyordu. Oralarda kıyılarını aşan Arno 
nehri, yan kapanık ayın müphem ışıklarının 
kırıldığı yağh topraklarda bataklar teşkil 
ediyordu. j ak, su birikintileri ve çamurlar 
arasından, hızlı, kör, kor.kunç adımlarla 
ilerliyordu. 

Terez korktu ve bağırdı. jak'ı çağırdı. 
Fakat o başını bile çevirmedi ve cevab ver
medi. Ürkünç bir sakinlikle kaçıyordu. Te
rez arkasından koştu. Ayaklan çakıllardan 
incinerek, etekleri sulardan ağırlaşarak ona, 
yetişti, hızla kolundan tutup kendine doğru 
çekti: 

- Ne yapmak istiyordunuz? 
O zaman, J ak ona bakarak gözlerinde 

korkuyu gördü ve cevab verdi: 
- Bir şeyden korkmayınız. Kendimi öl

dürmek istemediğime inanımz. Ümidsizim, 
fakat sakinim. Sizden kaçıyorwn. Affediniz 
beni. Fakat artık dayanamıyomm, sizi gör-

ınek istemiyorum. Bırakınız beni, yalva!'JI 
rım size. ·Atla ha ısmarladık! 

Terez heyecanlı ve zayıf cevab verdi: 
- Geliniz! ne kabilse yapanz. 
}ak küskün duruy<>r ve kon~. 
Terez tekraralch: 
- Haydi gelin~. 
Kotundan tuttu. Bu elin canlı yumuşaS.. 

lığı ] ak 'ı diriltu. Sordu: 
- Razı oluyor musunuz? 
- Si.ti kaybedemem. 
- Vadediyor: musunuz? ••. 
- Başka care yok. 
Ve kaygısı ve yüreğinin daralışı ara5 u.., 

da, Jak'm çılgınlığı sayesinde bu kadar ça~ 
buk muvaffak olduğunu düşünerek adetn 
gülümsedi. 

jak Sordu: 
- Yarın! 
Terez, kendiru koruma in iy :'lk iyl :ıce

le acele: 
- Oh t havır ! yarın olmaz. 
- Beni sevmiyorsunuz ; \ adetmh: oldu 

ğunuza esef ediyorsunuz. 
- Hayır, esef ettiğim bir ev yok 

cak ... 
Öteki yalvarıp yakarıyordu. T erez b ı. 

ona baktı, başını çevirdi, durumsadı ve ga~ 
yet alçak bir se~ıe: 

- Cumartesi, dedi. 
(Sonn •· -'\ 



• 'ftF \ G 

Ankara mezarlığı 

M ...... A.alrara .................... . "9,..... Pli ol&llaqa ...... tir. Me • 
.,.t.ia, Aakarn'am - 1tol niaçh ft IU• 

... Wr lmmmdan ...... sidilmekh. 

...................................... leri 

ni J'annki 1&7DlllZ .. okuJ'QCakiar. An -

karaclUi 1011 ._,..dlrhk •e İllfa hare

ketlmnd. Wrlll olan mezarhia siclea 
7oldua Wr söriinfittir. 

üksek Mühendis mekte
bındeki hadisenin mahiyetı 

nedir? 
(Btlfl 1. inci •y/olla) 

...... smıflan taleh-inin lehine ol· 

... üwe tetkik edil.....mi •e bildi· 
ı' elini münaaib ıörmüt •e emiret· 
~ M.a.teb teclria mecli.i eua tali· 
-te·mı•m bazı maddelerini derin 
We' --~ tetkik edwek tadiline ka· 
rar Yenlit. •e ke~J'eti •ekilete teb· 
............. Ve~ ,;iluek müh•dia 
.-tıRiıaia müdürü ele hazır oldaiu 
.... ... me~ YelWetia Nafıa 
mıdimcle eyice tetkik ettiııerek m
li -...... mütterek lllllflar 
lsia ,Ucle • olarak blınuma 
... a..u .......... .. .. 7bıle 

• • i•Ji ..... ı.. .. --~ is • 
.. mi - Jizde .... ilbai71e ta • 
wewla)'acaklann lehine olarak bu 
......._ ili•eaiae Ye uuü mizanı dol· 
__,.. halele ,.aln11ı bir dend• bir 
_.. eluiii1le döaealerin ıauflan • 
- ıeçirilmeaine karar Y81'erell mek· 
a.. i«lare.ine teblii eclilmifti. Görü-
19,_ ki talebenin ha,.at ve iatikbal· 
.__ taalluk edea ba meaeleJi Yeka· 
let IMirik bir büaainiyetle ballebniıtir. 
8-unla beraber, ba karardan iatifa· 

• "-iJecek derecede çalıımamıı 
" iMi eaalarclan çok uzak kalmıt o
lan itası talebeler bundan iatif&de 
---iı•erdir. Yiik1ek mülaendia 
MelıteW.cle aon zamanlarcla bö,.le 
Wr •azİ,..t mevcud olc:haiu ıibi öte
tleaberi ıeceleri mektebin nizam •e 
iatize•ma muhalif olarak dolqaa, 
Ye ltazan hiç ıelmeyen bazı talebe
lerin lıaanketlerine de teel çekilerek 
Welaelik teref ve hayai19tine uypn 
Wr haFatta kalabilmeleri için 1eniden 
....... olan tadbirlerin o neYi talebe· 
lerce laot ıörilmediii anlqdı,.ordu. 

.Mktelt MIMwi ve omaa İlıMrCIİ olan 

twıa Vekaleti haldı .... talebenin 
wn- umanlnda derlerincle ve 
pce. -nen .............. mekt.ı.te 

w.._.emı umumi ahlaka•• idare
llİll - ......... .... kahul .. tat • 
•ilı et..elJte)'Cli. Mekteb idareai en te
mnia wıe --aa1a inaaalann elinde rece 

SON 

ründüz talebenin eyiliiine ve hızme· 
tiae çalqmakta olduiuna yakından 
mürakabe aureti1le Yekaletia emnİ· 
,..ti vardır. Son bir iki rün içinde ta· 
....... JmMkleri beienmediii tar • 
zıada bir iki ıazeteain verdiii malu· 
mat itte ,.akanda izah ettijimiz ae
beblerin teairi albada ricucle ıetiri • 
imek iatenilniiı bir vaka olarak 
telakki etmeie zaruret vardır. Ye· 
meld. •Ji ••• temiz Ye alhhi olarak 
kalori ihti,.acma rön tanzim edil
mektedir. Ve biri doktor olmak Üze· 

re bir idare he,.eti tarafından tertib 
ve ....... t olmunaktadır. A)'ni sa· 
........ ,._klwi melı:Mltin ••• 
allim, muavin, a.Utan, sibi vazife ba· 
tmda kalan memurları ela )'emekte
dir. Hadiaeain tahkiki için bir teftit 
he,..ti rönderilmiftir •e ite batlamıt
tır. 

Geaçliiin ,.ükaek fen ve mealek 

tamiline kartı camuriyet hükümeti

ain ıösterdiii bü,.ük alakanm canlı 

Wr delili olmak üzere büclçeaine para 

koyarak talebenin dikkat v ehem

i,.etle tabail, iaıe, ibate edilmeaini 

temin etmek auretiyle yaptıjı feda • 

k&rlıiı takdir edemeyen bazı talebe· 

ain ita tarzıhareketine kaqı alınacak 

tetbir en niha1et kendilerinin niha

rİ)'e irca edilmeleri olacaktır. 

Ulus: Yükaek Mühendis mektebin -
ele olcuyaa ıençlerin, verilen 1emelde • 

ri beğenmemek •e açldc snvi yapmak 

ıibi bir takım tezahürlere kallopnoıl .. n 

lüzuımuz olchaiu kadar da yakıııkaızdL 
Bunun w,.ıe olduiunu kendileri de pek 

iJi anlamıt olacaklar ki pazartesi sün -
ünclenberi Jemeldere rene eakiai sibi de· 
..... batladıldamu tahkik ederek öi • 
raclik. Mühendialik silli realitenin iliz• 

l 
•t kendiai olan bir mealeiia ı~ men
............_ Wdediiimiz ele ancak, J'ap· 
bklan ,...... derhal ani.yarak doiru· 
,.. dönmekti. 

GÜN 
YVWE 7 FAtzJJ 

- ERZURUM 

1 tikraz tahvil )erinin kayıt 
müddeti bugün bitiyor 

1u tahviller; küçük ve büyük bütün sermaye
ler için en sağlam bir e:e lir ve yurd bayındırlı

ğı için en faydalı bir yardnnchr. 

1 

ULUS 

unani tanda 
iç durum 

(Btlfı 1. inci •ay/atla) 
10nunda yeni seçimler yapdacak
m. 

Nimet ıistemi tatbik edildiii 
takdirde yelli kurulda yinai yirmi 
bet lmmtiaflt bulunacaf\ tahmin e
dilmektedir. 

A.ıinada üç yer~ 'dinamit 
koydular. 

~ 
Atina, 4 (A.A.) - Polu direk

tarlütü, bu aabah saat 2 de müt• 
bit ıeneral Haciserantiı'in eri i
le V eni7eloı taraftan olan Neoa
K011D01 ve Venizeloı aleyhtarı 
HelHnikom Mellon ıazetelerinin 
budmakta olduğu matbaa ve al
bay Economon'nun evi önünde üç 
dinamit patladıimı ve hasarın e-
hemiyetaiz olduiunu bildiriyor. 

Umumi aft.an aonra Yunanialan• 
da hiç bir uslafma hamtı 

e•miyor. 
Atina, 4 (A.A.) -Atina ajan-

11 bildiriyor: Gazeteler, luralm 
kalkınma ve ıılah eserinden ıita· 
yiıle bahsetmektedirler. 

Liberal Neo Kozmoı ıazeteıi 
diyor ki: 

''Bütün Elenlerin vazifesi, ma· 
zinin bütün fenabklannı unutmak 
ve iç barıt için yapılmakta olan 
ıayretlere samimi ıurette yardım 
etmektir.,, 

Venizeliıt lmeriıiyoı Kirika 
ıazetesi de diyor ki: 

"Kırabn ve Veniezloı'un hare
ketleri aayeıinde ıüzel ümitler bat
lanııı, Yunaniıtanda artık herkes 
bir uzlqma yoluna ıirmiıtir .,, 

Bitaraf cumurcu Akropoliı İte 
ıunları söylüyor: 

"Buıün 11yual mahpusların 
bulundukları hapishanelerin üat· 
terine beyaz bayrak çekilmiftir. 
Umumi aftan iatifade edenlerin 
kanlqçe el ukmalc yohmda Ona· 
yak olnıalan beklenebilir. Bunlar 
busün son Ye büyük bir inkılip 
yaparak parti fikirlerini, parti 
hırtlanm kalplerinde parçalama
bdırlar. Sıra ile kencliaine kartı fe
nalıklar iılediğimiz ve kana boya· 
dığımız memleket, bizden ancak 
rahat ve ıükUn iıtiyor .,, 

Cumurcu Atinaika Mea fU dü
tüncede bulunuyor: 

''Umumi af üzerine bapiıten 
çıkan veya menfadan dönen iıyan
cdann vazif eıi, bütün diier El en
ler ıibi milletin ihtiyacı bulun
dutu ıiikiin ve huzurun önemini 
anlamak ve hiısetmektir. Bunlar,.. 
nutl vaktiyle iıyanda tefleri olan 
Venizeloı'un sözlerini dinlecliler
ae buıün de gene aynı VenizelO:. 
Man uzlqmayı temin için barıı le 
hindeki sözlerini dinlemelidirler.,, 

Halk partisinden Katimerini 
ise diyor ki: 

"Kıral, mart iıyaruru çıkaran
ları affetmittir. Fakat kimse o za. 
manki felaketi ve bunlann döll
tükleri kanlan unutamaz. Kırabn 
uluvvucenabı üzerine, buıün bant 
yaptık. Fakat bir martta bütün 
muhaliflerini öldürmek iıtiyenler 
de busün artık aki metotlarına 
yeniden bqlamamabdırlar.,, 

Gene halk parti.inden Proıa 
ıazeteai tunlan söylüyor: 

"Gonatu'm ve kendiıiyle bir
likte serbest bırakılan ayan üyele
ri ile saylavlarm verdikleri diyev
ler hiç yerinde de;ildir. Bu diyev
(er, uzlqma hiıleri ile ahenkli de
lildir. Bir uzlqma haYUı içia ya
pılan aftan istifade edenlere bu 
1.ibi y.-inde olnıayan diyevlercle 
bulunmak Mrbestiıini vermemeli 
idik.,, 

Atina, 4 (A.A.) - Bakanlar 
kurulu, memleketin emniyeti için 
adalara aürülen ve haklarında a
ğır bir itham bulunmayan 20 kiti· 
nin derhal salıverilmelerine karar 
vermiıtir. T etkil olunacak bir ko-
misyon komüniıt ıürıünlerinin 'ı 
her birilinin nziyetin teker te-
ker tetkik edecektir. 
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Londradaki futbol maçını 
İngiltere 3-0 kazandı 

( B,. 1. inci •ylatla) 
Lonna, 4 (A.A.) ....!. IDtilia: • 

alman futbol maçı ıiiDiiD ....ı..a 
olmuttur. Gueteler bu sat.il on
da inıilizce ve almeMe ......._. ta
bılar neırederek her ilri talaaun 
vuiyetlerini ve tanılarını tahlil 

miafirleri .. li•lePMfbr. Bunlarıa 
bqkanı 8. Hoplrim cle•iftir ki: 

"- Milletlewwuı ıpor filu im
ce milletler araımcWri do.dulu 
faallettirmek itin linmlu umur· 
ların en eh-iyetlil•inden biridir. 
Spor ve atletizm al•amda ne '~:'\-

t:oftılrtula '"af Y«,,_ Alman mllıt taJıunı 

etmekte ve oyuncular h&Wunda . dar fula kartdatll'Mll, o kadar i. 
......... t •enneldedirl•. Alman . Ji RNtte 1tiriWrimbl ........ " ... 
ekipinin taraftarlannı nakleden 17 hepimiz için çok hayırlıdır.,, 
tren Vaterlo ve Viktoria ietaayon.. Alman futbol ....-Wlan ...._ 
lanna ıelmiftir. dan sonra üç trenle Londraya ha

Alman /uıbolcuları naııl 
kartılandılar? 

Londra, 4 (A.A.) - lnıiltere 
· Almanya milli futbol maçım sey
retmek üzere ıelen 1600 kitilik bir 
alman kafilesini setiren Columbuı 
vapuru bu sabah Sutampton'a var 
mııtır. Süalenmit bulunan iekele 
önünde dokuz metre uzunlujuAcla 
bir bez dalsalanıyordu. Bu bezde 
ıu cümle yazdı idi: "Sutampton'lu 
ıpor ve futbol severler, al.manyalı 
ıpor ve futbol severlere hot ıeldi
niz derler." Karada biribiri arka
aından alman ve inıiliz milli marı- ı 
ları çabnmıf ve İngiliz ıpor teıki
litından bir l"IP .apura çıkarak 

• 
Türkçeden o"4manhcaya 

CepKlavuzu 
Türk Dil Kurumu Genel Sekreter -

liiinclen: 
"Osmanlıcadan Türkçe1e Cep Kıla· 

vuzu" nun endekai olan ''Türkçedee O. 
maabcaya Cep KılaTI&au" da baaılaralı 
tabta çıkanlmıfbr Bundan öaee iki cil
din paruını ... ek yalma (0.-nlıca
daa Türkçe1e Cep Kılavuzu) nu almıt 
olanlar, ellerindeki fitlerle aldtldan yer
lere bat vurarak bu endeksi de alabilir · 
ler 

O.manlıcadan türkçeye ve türkç .... 

Ollllanhcaya cep lola.-udanmn ıenel 

aabf .....teni, latanbulda Ankara caclcle 

ainde Türk Kitabçıhiı Limitet Şirketidir 
Karton kapakh -lalaynlar 40 •• - .cilt
li kılaw-uzlar 80 lmnt fiatla her ,...,... 
aablmaktachr. 

Niıfus umum müdürlü
gündeki yeni büro 

lakin itlerinin Saillk ve Soa,.at 
yardım Bakanlıiına bağlanmaıma dair 

olan kanunla Nufua Umum Direktörlü
iünde bir muamelit bürosu kurulinaı• 

kahul edihniıti. Bu Wiroaun 8 kitiGk 

~ tama""·-· .. wliıır it .. ,, ., .......... 

reket etimtlerdir. 

Bu hafta yapılacak lik 
maçlan 

Ankara Ayaktopu kur ......... : 
7/12/936 cumartesi 

1 - Albnordu -Ankara Gici lelll 
takımları aaat 14 de, yarjıç: Refik (D.S.) 

2 - Demir Spor - Gençler BüQi 
ikinci takınılan ... t ıa,ıs .te. prpç: 
Necdet. 

8/ 12/936 Pazar 
3 - Güvenç Spor - Kınkble Gi

cü birinci taknnlan saat 12,30 da, pr • 

SIÇ: Servet. 
4 - Ankara Güci - Çankaya Wri• 

ci takımları saat 14.15 

iç bakanlığı merkez 
teşkilatı 

iç Bakanlıiı merkez tqkilitm• ,.,. 
palacak deiitiküldere aiti kanun ltuıün
lercle Kamuta,.. eunabmk iizereclir. O.. 
cetle yucbjmaız ıilli ...... .. ......... 
clinktörlilderi unnuni idantlea ., .... 
nk cloirudan doirıu~ Jöaetkerliie ı.q. 
lanacakbr. Bunclaa bafka meullı idare
lerde, köy kanunu tatbikatım takib et • 
mek üzere. bir köycülük fUbaİ ve iti 
artan hukuk mütavirlipnde ele ikinci 
bir ıube ll'urulacakbr. 

Çocuk Esirgeme Kuru -
munun çalışmaları 

ÇOCtlk Esitpme Kurumu G..a 
kesi 18/t 1 1935 tarihinclea 1/lttı 

tarihine katlar ·- ....... ,. I 
mqtır. BunJardaa 479 ..... sOClllk 
ne ıenel merkezin polikiliailderinde '-· 
kdmq ve aaiıtıbmtbr. Dit belmnnia • 
de 357 çocaiun elitleri bakılmq ve aa • 
iıtılmı,tır. 732 çccuk ve anne ..-ı .....,. 
kezin banyolarrncle ,..kanmıfbr. Sit dana 
lasınclan her gün 77 çocuia aüt •erilmiı 
Ye 15 ıünde yekin olarak 868 kilo be• 
dava süt clairtdmqtır. 

Yardım için DafVlll'U 15 1okaul ço
cuk ve ...... ,.. 130 lira 12 kDl'llf dei• • 
,.. ,....._ yapdmp • 
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Tür) ]Ja,a 1 urunıunun 

\rtİ\ in hu< ut tahuru sa ı ı~ hn~ 

) on İs) onundan: 

Büyük piyangosu ~ 
~JMDl YE KADAI~ BİNLERCE KJŞIYİ 

ZENGİN F...TMtST1R 

2. ci keııdc ıı. ı. ci ldinun 193~ tedir. 

Hü riik ikranıİ}<' 30.000 
Jjradır 

'- rıcu: ı:- .000~ 12.000. JO. 000 ~irahk 
'k ) . J 1 20 ()00 l"ırnhk hir nı iikafat 'nr41ır. 
ı ra 1111) ,. er t' • 

JI ı r ı JJ.Jli • 

Kuru./ 

9N'«A 
o ll u 

~Urayul(•vlet ımı~i~~_tihliğiııde~ 
Miınhal iki tane ik~ci si:1ıf mü~:~~ı:; ~V:a: ya:!ı-c;~~~~z~f. 

tesı günü saat 14 de m.usa~~:ı!raF\n o~z ·liradır. MUsabaıkaya gi. 
lenlcr için otuz bes, bılmıy ç d" dUncU maddesinde yazılı 
b·ı k . . memurlar kanununun or . 

re ı me ıçın d karı olmamak ve hukuk veya mul· 
artlardan başka otuz yaşın an yu 

k' kt bi mezunu olmak lazımdır. 
ıyet me el hlisn-uhal mekteb sıhhat, askerlik ve nüfus k5ğıdı 

steyen er • ' k d ş~ ·u· 'k tariyle mezkur tarihe kadar arzuhalJe An ara a urayı 
gı ı vesı a ( ) 1 5338 
Devlete miıracaat etmelidirler. 3446 -

- ıııııı:uıııııııı 
llJllllUlll-ııııı-"'1 --•-•--ı• ıuııı ıııuuuıaııııııımımııııımıuı•uııım 

Asken Fabrikalar Umum Müdürlüğti 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

30 TON BOR Y Aôl 
20 ,, 20 NUMARALI YAÔ 

10 25 ,, 
" 20 
" 35 " " 

6 26 " 
,. ,, 

10 
" 46 " " 

Tahmin edilen bedeli (45840) 
lira olan yukarda miktarı ve ci~. 
si yazılı malzeme askeri fabrı. 
kalar Umum Müdürlüğü satın· 
alma komisyonunca 11/1. Kanun 
935 tarihinde çar amba günü sa· 
at 14 te pazarlık ile ihale edile· 
c ktir. Şartname (İki) lira (30) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te· 
miru;t olan (3438) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. mad. 
delerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaat· 
ları, (3533) 1-5472 

ı ı KALEM MUHTELİF 
MALZEMELER 

Tahmin edilen bedeli (2700) 
lira olan yukarda miktarı ve cin-
i yazılı malzeme askeri fa'bri. 

kadar Umum Müdürlüğü satın
alma komisyonunca 17 /2. Ka· 
nun 935 tarihinde cuma günü 

~~~~~~~~~fl'A'llil~~~~ 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 • 7 40 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Z ayi ilAn bedelleri mak. 
tu yUz otuz kuruştur. 

3 - T ebrik, teşekkür, evlen. 
ıne, vefat ve katı alaka ilin la· 
Tından maktuan beş lira alınır. 

BO 'E AH l'I..ARJ 
Müddet Dahilde Hariçte 

~ 

~ 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 1 
fi Aylığı 9 ,, 16 .. 
3 Aylığı 5 ., .9 . n 

Po ta ücreti gönderılmıycn 
oırktuhlııra r.t!vab verilmez. "' ... ~ ~ ~~...::.:.;..e .......... ~ ..: :.a: 'I~ .. ,.,.~--.__---

saat 14 de açık eksiltme !le iha. 
le edilecektir. Şartnamcsı p~r~
sız olarak komisyondan ;rerılır. 
Taliplerin muvakkat teınınat o
lan (202) lira (SO) kuruş, ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve A3. 
ınaddeJerindcki vesaikle mez.~ur 
gün ve saatte komisyona mura· 
caatları. (3508) 1-5406 

))aiıııa genç 
daima güzel 

KANZUK 

Bal aınin kreıııi 

.. 
Elli senelik bir maziye malik 

ve dilnyanm her tarafında .ta~ 
dir kazanmış gUzellik kren:ı~ır: 
Cildinizin gilzellik ve tazelığı~ı 
daima muhafaza eder. Balsamın 
krenıi memleketimizin kibar me· 
hafilinde ~af bet gömıilş ciddi bir 
kremdir. Çilleri ve bunışuklS:ı 
iz:ale ederek tene fevkalade bır 
cazibe bahşeder. RuhnUvaz ko
kusu ile aynca öbret kazanmış· 
tır. Balsamin kremi katiyen ~~
rumaz. 'l'eninizin JAtif ta:e~ığı. 
ni cildinizin cazip taravetını an
cak krem Balsamin He meydana 
çıkarabilirainlr.. Bir defa Balsa. 
min kullanan başka krem kulla· 
namu. Taıvımış Hriyat ~ğaza. 
laı 1 ile bilyük ı.-cza evlerınde bıı-
hınur . 

Artvin Hudut T buriy le boluklcrin \ u yirmi b s bin kılo un'un 
teahhüdünii ifa edememesind n mu' av lesı feshedilen müt Jhhit 
nam ve hesabına mii tacel ıhtiyaç içın otuz bin kilo un mı yaa 
edilmiş mütebaki doksan beş bin kiJo un da yeniden mün kasaya 
konulmuştur. Hu mikdar dört taksitte ödenecek ve mefsuh muka· 
veledeki evsaf ve şeraiti haiz bulunacaktır. 

Açık Eksiltme suretiyle alınacak bu unun ihalesi 20 l. K.ınun 
35 cuma günü saat 9 da Artvin Sa. Al. Ko. ini huzuriyle yapılaca
ğından taliplerin mezkur gün ve saattt bin üç yiız elli lira teminat. 
lariyle müracaatları. (3494) 1-5407 ---------

\.ıı]{ara valiliğinden: 
İstasyonda 8 l kapı ve 49 metruke No. lu Anbarın aylık ycdı 

lira bedeli icarı muhammen üzerinden açık artırma uretiyle ıh -
lesi 10-12.935 salı güniı saat 15 de icra edilecektir. İsteklilerin :altı 
1ira otuz kuruşluk dipozito makbuzu ile yevmi mezkurda defter
darlıkta kurulan satı komisyonuna müracaatları. (34Sl) 1-5314 

1). 1). Yolları unıunı 

ıniidürl iiğiiııdt:ı.n 
l> D. numaralı gıdis • döni.iş yolcu t.ıı ifcsinin birinci kanun 935 
34 

onunda bitecek olan mcriyct müddeti mart 936 sonuna kada • ve 
aynı sartl.arla üç ay daha uzatılmıştır. (3534 ) 1-5433 

1 ı.rJ"e zinden: 
l)ıkış makinelerinin tamirini ve bakımını gayet iyi bilir ır ıı 

tava ıhtiyaç vardır. Aşagıda yazılı şartları haiz olanların vesika. 
ıarını yazacakları dilek k:igı<lına iliştirerek 10 Birincikanun 1935 
salı günii saat 17 ye kadar Ani.arada Yenişchird Kızılay Genel Mer. 
kezıne göndermeleri. 

l - Türk olmak 
2 - Askerliğini yapmış olmak 
3 - Sıhhati yerinde olmak 
4 - O kuyup yazma bilmek 
5 - Yaşı k ırk beşten yukarı olmamak 
6 - Hiisnühal cshabından bulunduğuna dair poli~ten vesikası 

olmak 1-5443 

Daktilo 
Kı.ıılay Genel Merkezine mlisabaka il bir daktilo ahn:ıcalttır. 

Ücret ayda 80 liradır 
l - Makine ıle yanlış ız ve çabu1< ya mak, 
ı - Türkçe lisanını iyi bilmek 
3 - Müsavi vaziyette olanlar arasında makine ıle fransı.:ca 

ya.: .. bilcn tercih olunacaktır. 
İstekliler 9 birinci kanun pazartesı günu saat beş buçukta mü· 

sal>akaları yapılmak üzere istıdalarr, bons rvi !eri ve cepheden 
alınmış fotograflarile birlıkte Yenışehırdc Havuzba ında Kızılay 
Genel merkezinde sıcil direktorlüğüne mUracaatları. 1-5476 

ANKARA iCRA DAiRESi CA YRI MENKUL SATIŞ 
MEMURLUCUNDAN: 

ı - Sakarya mahallesinde 9 No. hı evde oturan Zilhtiyenin Kc-
ç1ôrende Miralay İsmail Hakkı yanında Osman'da nafakadan ala.. 
c ğı bulunan paranın temini için haciz edilip satılmasına karar ve
rilen borçlu ile kardeşi mehmedin yarı yarıya tasarruf ettiği 1 s. 
metpaşa mahalle inin :r:afer sokagında kain pafta 48, ada 15, parsel 
13, No. lu 299 metre murabbaı ar1:1anın borçlunun hısscsıne dii n 
beher met re bir lira uzerinden aşabıda yazılı şartlar dairesinde 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve mliştcmiliit: Metr murabbaı arsanın borçlunun 
hissesine düşen yarısı beher metre blr lira üzerinden :aşagıda ya. 
zılı şartlar dairesinde açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

3 - Satış peşin para ile olmak Uzerc 7 /1/936 tarihıne mıisadif 
sah gilnil saat 14.16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satı 
memur! uğun da yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme. 
tin yüzde 7,S ğu nisbetindc pey akçası veya milli bır bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen temınat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. . . 

5 - Satış günü artırma b~delı t.~dı.r edilen kıymetin yüzde 
15 ini bulduktan ve üç defa nıda ettı~ıld~kten sonra mezkfır güniln 
16 ıncı aatinde en çok artıran talıbıne ıhale olunacaktır. 

6 - lşbu tarihdeki artırma~a tekli! edilen bedel muhanuncn 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadıgı takdırde 22/1/936 tarihine müsa
dif sal ı günil saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artıran talibine ihale. olunacaktır. (Keza muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmak şartıle ~n ç~k artıran talibine ihale olunacak 
ve bu nisbcti bulmadığı takdırde ıse 2280 numaralı kanun ahkamı. 
na tevfikan borç beş se~e müddetle te~ile tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci v.e iki~cı ~rtır~alarda. ıha!e bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdırde ~z~nne iha~c. edıle?ın talebi Uzerine ihale ta· 
rihi nden itibaren kendısıne bedel~ ıhaleyı teslimi vezne eylemesi için 
yedi gıin kadar mehil veril~cektır. İsbu müddet zarfında ihale be
deli yatırılmadığı takdirde ~hale bo~~lacak .ve bu tarihten evvd en 
yüksek teklifte bulunan talıbe. t.eklıfı .veçhıle almağa razı olup ol· 
madığı sorulduktan sonra t~klıfı v.eçhıle almağa razı ise ihale far. 
kı birinci talipten tahsil edılmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artuan talibine ihale 
edilecekt ir. • 

8 _ Her iki art11·~1ada da .ga~~ı ~nkul t:ılibine ihale edildik. 
te tapu harcile dellalıye re~ı ~uşterıye ve ıhale tarihine kadar 
olan müterakim vergi ve rcsım ıs~ borçluya aittir. 

9 _ Borçlu ve alacaklılarla dı~er al~kadarlann bu gayri men. 
kul Uzcrindoki haklarını ve ~ususıyle fı:1~ ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı mlisbitelerıle 20 glin ıçınde dairemize bildirme. 
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları t ap.u s icilliyle sabit olmadık~a 
satış ocdelinin paylaşt ırılmasından harıç tutulacaklardır. 

10 _ Artınnaya iştirak edecekler her gUn tarihinde 35·78 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
mcmizi okuyabilirler. 1--5464 

;,&;'!~~..::.-

Türkçe aözlü bi\yük şaheser 

Yozgat f))Jaylığıııd an: 
Yozgat memleket hasatnesi için fazla mikdarda karyola, yatak, 

battaniye, ve mefru at levazımı satın alın caktır. 2/K1inunusani/ 
936 saat 14 de daimi encümen huzuriyle ih le edileceğinden taliple
r in izahat almak 'Ve şeraiti öğrenmek üzere Yozgat, Ankara, 1 tan· 
bul sağlrk dlrektörlilğüne müracaatları ilan olunur. (3548) i-5470 

SAYIFA 7 

Rl\IENI SE TEN 
Sayın mü t rilerıınizin ar u u uzcrine rakıları ı c ile vu 
cegimizi bildiririz. Fiatlar ucuzdur. 1-5441 

'1un1uri~ e t llalk P arti!"i . 
:ı ııe l ekr :. terliğiııden: 

Ulus Ba ımevi nrsası lçind bulunun Partiy aıt IJ ı uk "ar Jt 
bazı yerleri pazarlıkl tamir ettirilecektir. Pazarlık 9 12. 93:5 1> -
artesi gi.imi saat on bird Parti muhasebesinde yapı ac kb • " 

ise istek gö:st renler yapılacak işleri anlamak ti ere h gün P rtf 
ınuhaseb sine başvurabılirler. 1-5465 

A vrupaga talebe 
gönderiliyor: 

i\lad :ı.n rl'c~tl iJ~ :. aran1a E11. ·ti-
tii ~ iiıı d .~ıı: 

1. - Maden Muhendisligi tahsil et ı.ıc;k u er A vrup:ı :a 
musabaka ile 27 talebe gönden} cektir. t tiyenlerıı aı:ıda. 
ki şartları haiz olması lazımdır. 

.ı) Türk olmak 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek fuılıy ttt ve ıhh • 

ti tam olmak, ( ıhhi muayene Ankarada pptırıl.ıc ktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, almanca, ingilı ce dıll 

rinden birisini okuyup yaz bilmek; 
d) Yaşı 18 den arı 2~ den ) ukarı olm<ımak 

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. l 11 titıi un 
de "\ ıkincik.ınun 1936 cumartc i giınu yapılacaktır. Ac;rHıca 
mUsabaka imtihanında kazanını olmakla beraber gonderile 
cek talebelerin ihraz ettiklcn d"rcce itih· rilc 27 :u md:ı bu 
lunmalıırı gereklidir. 

3. - İmtihan: hesap, hendese, cebır, mıhanık, fı ik \iC 

kımya ve yukarda yazılı ecnebi lisanlardiln biri i ıdcn yap• 
1 caktır. 

4. - Tabsıle gonderilecek olaııl r, ılendc t h ıl nıudd t. 
!eri kadar mecburi hizmete tabi olduklanndan bu lıustHtJ 
mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere b·r t'.thhudn me Vt're. 
cekler ve bunun için de muteber kefil gö t rt'cckle• dir. 

S. - İsti yenlerin· Nüfu hüviyet ciı danı, hü nühal va. 
rakası, mektep şehadctnam si veya bunların tasdikli uret 
!eti, 4 kıta fotograf ve dilekçelerini 2 İkinci K.ınun 1936 gu 
nü akşamına kadar Ankarada M.T.A. J;n tıtiı iı Genel Direk 
törlüğiıne göndermeleri ve 3 üncü cuma. gunü hlıı muaytJ 
neleri yaptırılmak üzere öğleden evel Ba il s, n , partım 

f.H nındaki enstitü d.ııresinde buhınm !arı ·'an olun ır 1-5189 · 

·~ :ı: :ı: :ı: :X: :X: T T :Y: i:T=.1: 

Daktilo 
Ankara, Dil, Tarıh vt: Cogr fya l akult a ıle 1 ır 

daktilo alınacaktır. Ücret ayd 100 lıradır 
Şartlar: 

1 - M kina ile yanlışsı ve çabuk } mak, 
2 - Türkçe ve Almanca'yı iyı bilmek 
3 - Müsavi vaziyette olanlar arasında ıkıncı bir cc bı lisan o 

larak fransızc:ı veya ıngilizce bılenleı tercih edılcc tır Musaba. 
baka Ank:ırada Evkaf Apartımanındakı F kultedc 9.1 -935 paz r· 
tesi günil saat 10 da yapılacaktır. 

İstekliler istidalarını müsabaka gunune kad r Fakulte idııresınt. 
vermiş veya göndermiş olmalıdırlar. MUsab kaya ıreceklcrin ccıı· 
heden alınmış fotografl:ırile birlikte saat 9 da Fakultede bulun. 
maları lazımdır. (3500) 1-5405 

Jandarma •reıı l koınutaıılığı ıı

karn atın alnıa kon1İ onundaıı: 
ru§tur. 

ı - Bir metre ıne (42) kuruş fiat bıçilen (51939) metre ev fı_ 
na uygun yatak kılıflık bez kapalı zarf usulu ıl ek ıltm ye ko 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 16-12.935 pazartesi giınu aat ( 15) tc genel ko· 
mutanlrk kuragında yapılacaktır. İlk temin:ıtı (Hı36) lıra (8) ku-

3 - İsteklilere şartnamesi komisyondan parasız 'l:crilfr. Eksilt. 
meye girmek istiyenlerin kanun ve şartnamede yazılı belgeler için
de bulunacak teklif me4tıtuplarxnı eksiltme vaktınd n bir saat evci 
komisyona vermi olmaları. (3486) 1-5381 

Kuruluş U y 1 , Servetı fünurı 
l 8 9 1 ' yerine çıkaı 

44 senedir dunnadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da sauş yeri A K B A K1 
tapevidir. Senelik abone 10 lira Savısı 20 kuruş. 

nkara raJiliginden ! 
İstasyonda 8 kapı 50 m truke No. lu anbarın aylıık beş lira be· 

deli icarı muhammen Uzerinden açılı artırma suretiyle ihale 
10-12-935 salı gUnU saat 15 de icra edilccektır. l stekHlerin -dört li,., 
ra elli kuruşluk depozito makbuzu ile yevmi mezkQrda defterdar. 
lıkta kurulan komisyona mUracaatları. (3449) 1-5312 

nkara alili'!iııden: 
Sokagı Cinsi Umum Metruke 

No. No. 
Vattarin banik oğlu 15/257 144 

1vr. u ttmilatı 

tkı od:ı mutbah hda 
ve trc 

Yukarda yazılı evın icarı mukaddema talibine ayda on yedi li
ra 25 kuruş bedelle ihale edilmiş ise de teahhüdatın Ha dUmeme· 
sinden ihalesi f esh edilerek evin icarı yeniden müzayedr! e konul. 
muştur. 

İhale 10.12.935 alı gi.ınil saat 15 de yapılacaktır htc\c:hlerin 
şer~it ögre~ek ve pey sünnek Uzere dokuz lır lrk cicpozlt;> mak. 
buzıle yevmı mezk\ırda d<.>fterdarlıkta kurulan tı kf'mi'>') '.n.ı~.a 
mürac:ıotları ( 3450) ı-5313 



SAYIFA lS 

İLAN 
ı - Malatya kıtaatmın ihtiyacı için 200,000 kilo unun 23/ 1. ka

nun/ 935 pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle ihalesi El
azi;ı; tiım satın alma komisyonunda yapclacaktır. 

2 - Unun muvakkat teminatı 1950 liradır. 
3 - Eksiltmeye girecekler zarflarını ihaleden bir saat evel 

komisyona vermiş olacaklardır. (3487) 1-5405 

İLAN 
ı - Elaziz kıtaatının ihtiyacı için 300.000 kilo un 23/ 1. kanun/ 

935 pazarte,;i günü saat 9 da kapalı zarf usuli ile ihalesi Elaziz 
tum satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Unun muvakkat teminatı 2700 liradır. 
3 - Eksiltmeye girecekler zarflarını ihaleden bir saat evet 

komisyona vermiş olacaklardır. (3490} 1-5404 
İLAN 

Çatalca müstahkem mevki komutanlığı için 240,000 kilo un k::t
palı zarf usulile alınacaktır. Muhammen tutarı 42200 liradır. İlk 
teminatı uç bin iki yüz kırk liradır. Eksiltmesi 6.12.1935 
cuma gilnü 3aat 15 dedir. Şartnamesi 250 kuruş mukabili verilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2-l90 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesai1kle birli.kte 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat eyeline kaila.r 
Fmdıkhda.ki satın alma komisyonuna vermeleri. (3433) 1-528l 

İLAN 
1 - A:.kcri fırın dammın aktarılması pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Z - Eksiltme 7.12.1935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

11 de Ankara levanm amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktU". 

3 - Şartname ve keşfi komisyonumuzda hergün parasız olarak 
görülebtlir. 

4 - Aktarılacak olan bu işin keşfi 546 lira olup teminatı mu· 
vakkatcsi 40 lira 95 kuruştur. 

S - Eksiltmeye gireceklerin bu işlerde ehlıyeti olduklarına 

dair vesika göstermeleri mecburidir. 
6 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminatı muvakkate mak-

buzları ile birlikte komisyonumuza gelmeleri. (3441) 1-5284 
İLAN 

1 - Kırıkkaledeki askeri: sanat okulunun elektrik tesisatı aç ı'; 
elcsiltme suretile yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 6.12.1935 tarihine müsadif cuma günü saat on 
beşte Ankara levazrm amirliği satrn alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 -Şutname ve keşfi pa!asız hergün komisyonumuzda görü. 
le bilir. 

4 - Tesisatın keşfi 1997 lira 52 kuruş olup teminatı muvaklta. 
tesi 149 lira 82 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin bu işin ehli olduklarına dair vesi. 
ka göstermeleri zaruridir. 

6 - İsteiflilerin muayyen gtin ve saatte teminatı muvakkate 
makbuzlan ile birlikte komisyonumuzda bulunmaları. (3443) 

1-5286 
İLAN 

1 - Cebeci askeri hastahanesinin mutfak ocaklarının tamiri 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 6.12.1935 tarihine müsadlf cuma günü saat 11 de 
Ankara levazım amirliği satrn alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve keşfi komisyonumuzdan parasız olarak gö~ 
ri.ilebilir. 

4 - Yaptmlacaık olan ocakların keşfi 560 lira olup teminatı 
muvakkatesi 42 liradır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işlerin ehli olduklarına 
dair vesika göstermeleri mecburidir. 

6 - İ.iteklilerin belli gün ve saatte teminatı muvakkate mak-
bl!zları ile birlikte komisyonumuzda bulunmaları. (3442) 1-5285 

İLAN 
1 - A§agıda cins ve mikdar, tıeslimyeri, muhammen bedeli, mu

vakkat tdnatı ve ihale tarih gün ve saati yazılı iki kalem arpaya 
ihale giinü talip çtkmadığmdan yeniden kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Şartnamesi hergün Ankara ve İstanbul levazım imirlikleri 
satın alma · komisyonunda ve Tekirdağ askeri satın alma komisyo· 
nunda görülebilir. 

3 - Eksiltmesi Tekirdağrnda tümen binasrnda askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceıklerin ticaret odasında kayıtlı oldukta. 
rmı ve ehliyeti ticariyelerini gösterir 935 senesinde ticaret odasın
dan aldıkları vesikayı ve vekil gönderenler bunlarla beraber veka. 
letnamelerini komisyona göstermeye mecburdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evel komisyon re-
isliğine verilecektir. (3458) . . 
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Arpa 720000 Tekirdağ 6 00 3240 9.12.1935 pazartesi 14,30 
Arpa 360000 Malkara 7 00 1890 9.12.1935 pazartesi 16, 

1-5299 

İLAN 

1 - Giılhane hastahanesinde yeniden inşa edilecek bina kapa.. 
h zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen tutan 32610 lira 43 
.kuruştur. İlk teminatı 2446 liradır. Eksiltmesi 23/ 1. kanun/1935 
pazartesi günü saat 15.30 dadır. Şartname.;i 250 kuruş mukabili 
komisyonumuzdan verilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat 
malabuz veya mektupları ile 2490 numaralı karıunun 2. 3. inci mad
delerindeki vesaikla birlikte ihale günü vakti muayyenden en az 
bir saat evetine kadar Fındıklıda satın alma komisyonuna. (3573) 

1-5478 

Temyiz Mahlcemesi ilcinci 
Hukuk başkanlı~ndan: 

• Temyi~ mahkemesi ikinci hukuk dairesinde açık olan H lira 
.naaşlt üç.üncü sınıf katiplik için 935 yılı birincikinunun 6 rncı cu
ma günü saat 14 de talipler arasında müsabaka yapılacağından ta
lip olanların memurin kanununun dördüncil maddesinde yazılı 
şartları haiz olduklarına dair vesikalarile birlikte daire baş tnümey-
yizliğine müracaatları ilan olunur. (3569) 1-5477 

l\Ialiye Velcaletinden 
Eski Gümüş mecidiye ve aksamının 1 şubat 1936 tarihinden iti

baren herhangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanılamı. 
yacağı ve bunun hilafında hareket edenler hakkında da takibat ya. 
pılaca~ı 2257 No. lu kanun mucibince itan edilmişti. · 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasına mebni halkı
mızın etinde mevcut bulunan eski gümüş paraların gerek vergi borç
larına tediye edilmek ve gerekse ilan olunan fiatlar üzerinden teb. 
dil ettirilmek için malsandrklarına milracaat etmeleri tekra.r ilau 

ULUS 5 1LKKANUN 1935 PERŞEMBE 

Doktor 

Hilmi l(oşar 

Doktor 

Ali l\Iaruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE BELSO. 
GUKLUGU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başmda Al. 

tın ta? sokak N o. 17. Hastalarım 
hergün 9 - 13 ve 15 - 20 ye kadar 
kabul eder. Telefon: 1298 

Z<t} i~ gözlukleri µerivi:.t çer
çevelerinin Ankara acentesi mu. 
tedil fiatla reçeteye uygun her 
gözlük yapılır. Rıza Tevfik Ban-
kalar caddesi. 1-5352 

1 r iı,.alık Ev 
Yeni~ehirde Akaretler soka

ğında yedi odalı bir hane kira. 
ya verilecektir. İsteklilerin Di
vanr Muhasebatta Murakıp Arifi 
görmeleri. 1-5458 

Satılıl{ 

Gayet ucuz ve yeni 
manto 

Astrakan ve Pötigri, Orduevi 
karşısında 1 l numaralı terzi K.a
malin dUkka1'1mda ~örülebilir. 

1-5396 
~ ..... ~.,..,,.,~ 

~ 
Tophanede lstanhul Le. ~~ 
vazım Amirliği Satın ~~ 

Jma Komisyonu ~: 
BİLİT 

İstanbul levazım amirliğine 

bağlı kıtaat için 200 ton un 16. 
12.1935 pazartesi günü saat 16 
da Tophanede satın alma komis. 
yonunda kapalı zarfla alınacak. 
trr. Tahmin bedeli 32000 liradır. 
İlk teminatı 2400 liradır. Şartna
mesi 160 kuruş mukabilinde ve· 
rilir. htektilerin kanuni vesika
larile beraber teklif mektupları· 
m ihale saatından bir saat evel 
komisyona vermeleri. (291) 

(7461) 

İstanbul levazım amirliğine 
bağlı kıtaat için 110 ton pilavlık 
pirinç 16.12.1935 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede satınalma 
komisyonunda kapalı zarfla alı
nacaktır. Tahmin bedeli 26400 
liradır. İlk teminatı 1980 liradır. 
Şartnamesi 132 kuruş mukabi. 
tinde verilir. İsteklilerin kanun! 
vesikalariyle beraber teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evet komisyona vermeleri. (292) 

(7462) 1-5353 

İLAN 

Harbiye okulu i!tin 17 ton sa
de yağı 20.12.935 cuma günü sa
at 15 de Tophanede Satınalma 

Komisyonunda kapalı zarfla ek. 
siltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 15300 liradtr. llk temina.. 
tı 11-47 buçuk liradır. Şartname 
ve nlimunesl komisyonda göril
lebilir. İsteklilerin kanuni vesi • 
kalarile birlikte ihale saatından 
bir saat. evel tekliflerini komis-
yona vermeleri. (7545) 1-5412 

( - lmtiyu sahibi ve Ba}mu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı tileri MUdUrli Nasuhi 
BAYDAR 

Çankrrı caddtsi civarında 

U/mr Basım11vind• basılmış· 

tll'. 

1 - Kapalı zarfla alınacağı 
ilan edilmiş olan 6000 liralık toz 
şekere verilen fiat tahmin fia· 
tından fazla olduğundan yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
6000 lira ve ilk inanç parası (450) 
liradır. 

3 - İhalesi 16-12-935 pazar. 
tesi günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilen bilgeleri. 
le birlikte ihale saatında M. M. 
vekaleti satın alma komisyonuna 
varmaları. (3530) 1-5410 

BİLİT 
1 - Biçilen ederi 16.000 lira 

olan 100.000 kilo ve biçilen ede. 
ri 20.800 lira olan 130.000 kilo 
un Edremit garnizonu için ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - 100.000 kilonun ihalesi 
12/ 1. ci kanun/ 935 perşembe gü
nü saat 10 da ve 130.000 kilonun 
ihalesi 16/ l. ci kanun/ 935 pazar
tesi günü saat 10 da Earemit sa. 
trn alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - 100.000 kilonun teminatı 
J 200 ve 130.000 kilonun teminatı 
1650 liradır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni şekilde hazırladrkları tek. 
lif mektuplarınl ihale saatmdan 
bir saat evvel Edremit'te satın 
alma Ko. na vermeleri. (3491) 

1-5364 

BİLİT 
KEREM1T İŞİ: Cebecide 

vekalet matbaası ve Abidin paşa 
köşkü keremit deyişme ve ak
tarma işi açık eksiltmeye kon.. 
muştur. Keşif bedeli: 891 lira 
yedi kuruştur. Keşif ve şartna
mesi bedeline karşı inşaat şube. 
sinden alınacaktır. İhalesi: 21-
12-935 cumartesi günü saat on
birdedir. İlk teminatı: 66 lira 
84 kuruştur. Eksiltmeye girecek
Jer 2490 sayılı kanunun 2,3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale gün ve vaktında 
M. M. V. satın alma komisyonu. 
na gelsinler. (3366) 1-5474 

ZAYİ 

Ankara nüfus Müdürlüğün

den aldıgım nüfus tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmii yoktur. 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde Kazım oğlu 

1-54 7 5 FETHİ 

Hususi ders 
Ucuz fi atla fransızca dersi 

verilir. Günde bir kaç saat için 
fransızca tercüme, muhabere ve 
muhasebe işleri yapılır. Kurşun. 
lu cami civarında diş doktoru 
B. Ahmed Refikden Nuri Uy_ 
guna müracaat. 1..:..5479 

Taşvelcum 
ÖnUmüzdeki yaz mevsiminde 

inşaat yaptıracaklara büromuzca 
şimdiden ucuz fiyatla taş ve kum 
temin olunur. Büromuz her nevi 
nakliye işlerini sUrat ve intizam
la ifa eder. 

İş Bürosu: Kerim 
Telefon No. Z037 

Devlet üemıryullaıı ve L nıanıan Umum 
Müdürlüği1 ilanları 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (22725) lira olan 
32 kalemden mürekkep şef yazıhanesi, etajerli ve etajersiz memur 
masası, telgraf mıı:kinesi masası, orta masası, etajerli küçük memur 
masası ve etajeri: ıkomodin, telefon etajeri, dosya, kurşun, yangın, 
abonöman karneleri ve ihtiyat bilet, eczane için ilaç dolaplan, san
dalya, şefdötren, evrak, imdadı sıhhi şamdan, alet ve mektup san.. 
drkları. tahta kağıt atacağı, 2 ve 5 metrelik tahta rampa, fıçı ram
pası, ilan tahtası, etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiven, tahta 
ayak altlıgı, laburatuvar için çalışma, eczacı için çalışma ve eczacı 
yazı masaları 20.12-935 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf ~ulü 
ile Ankarada idare binasında satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1704.38 liralık muvakkat teminat ver• 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Ankarada malzeme dairesinde ve Hay
darpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde parasız olarak dağıtıl• 
maktadır. (3567) 1-5473 

İLAN 
Muhammen lıedeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'atta ağaç vi. 

dası rondela ve gupilya 6/İkincikanun/1936 pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 909,39 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği·vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılma.ktadıl'. 

(3556) 1-5469 

Ank.ara Cezaevi 1\Iüdürlüğünden: 
Ankara ceza evinin -7- ay -10- günlük ekmek ihtiyacı için 21 .. 

11.935 tarihinde açılan kapalı zarf usuliyle münakasaya bir istekli 
zuhur etmediğinden aynı şerait altında 21.11-935 den 31-5-936 ta .. 
rihine kadar ·6- ay -10. günlük ekmek ihtiyacının bir ay zarfında 
pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. İsteklilerin 1429 lira 56 ku
ruş teminatı muvakkate ak'!esi veya o mikdar banka mektuplarile 
birlikte her gün öğleden sonra Ankara cumhuriyet müddei umu.. 
miliğinde müteşeıkkil komisyona müracaat etmeleri. 

Birinci ekmek .çıkaran fırıncıların da bu pazarlığa iştirak etme· 
leri için Ankara belediyesinden müsaade alınmıştır. Yalnr.z hapis
haneye münhasır olmak üzere birinci ekmeık çıkaran fırınlar ayrıca 
ikinci ekmek çıkaracaklardır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat 
almak istiyenlerin Cehecide ceza evi müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (3555) 1-5471 
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20,000 lira / 
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Kuralara lştirak edcbilrr ek tçin P1.unbara sahibler nin asgari 
yirmi beş lira blriktirmis olmalan lhtmdır. 

HER SENE BlR ÇOK KIMSELE RE ZENGiN IKRA.l\11YELER DA CITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

Büyük eşya piyangosu 
• 

6. 12. 935 de çeki~iyor 

ikramiye: 15.400 lira 
BiR BiLET BiR URADlR. BOT ON PIYANGO .. SATIULARINOA 

9:1 

[ --_Y ..... JN-İ·~j -~!~~EM A ~~ B~ECE 1 
1 KULOP) 

Üç büyük yddızm büyük eseri 
ARADIGIM KADIN 

Genel arzu üzerine aradığım kadın 
filminin devamınca yalnrz 4,45 se

Eugene Sue'nin romanından iktiba& 
edilen 

PARtS ESRARI 
o ıınur. (3524) 1-5437 • 
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anslarında KASTA DIV A Madeleine Ozeray - Conatant Rem.r 
Hanry Rollan 


