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ıra arı 

Köm· r _.iyatı şimdiden ton 
130 kuruş indirilmiştir 

başına 

Havza her suretle rasyonelleştirilerek, bir elden idare oluna . 
cal{tır. O zaman fiat, 240 kurus ine~el{tir 

~ 

T.1,.C. nin hüyül{ muvaffalciyeti 

Alacahiiyük kazısı 
lki buçuk aydır, türk tarih ku

rumunun Aalacahüyük'te yaptığı 
hafriyata, mevsim yüzünden son 
verilmiştir. Dr. Hamit Koşay ve 
arkeolog Remzi Oğuz Arık'm ida
resinde mimar Mazhar, desina
tör Abdullah, anıtları koruma he 

pokuz metre derinlikte yemden 
dıvarlar çıkıyor. Fakat suda çıktı-

ğı için çaltşma güçle§iyor. 

yetinde çalışan fotografçı Şüler, 
muhasib İbrahim Bilgin' den mey
dana gelen hafriyat heyeti iki 
gündür Ankara'ya dönmüş bulun
maktadır. Heyete ilk zamanlarda, 
topografya işlerinin bitmesi için 
müzeler dairesi teknik işyarlarm
_dan Abdullah Sezai de katılmış -
tır. 

1 
rilen bu incelemeler, burasının 
Boğazköy imparatorluğu kadarı
na bağlı bir mukaddes köşe olma
sı kanaatine varmıştı. Yani Hü
yükdeki medeniyetin nihayet M. 
ö. bin ve binbeşyüz yılları arasın
da bir ömrü olduğuna J.arar veril
mişti. 

Boğazköy' de son yıllarda ya
pılan hafriyat, bu merkeze bağlı 
bir · nlü mabedin, ve bir çeşid im
parator villasının bulunduğunu 
kaydetmekteydi. Bu mabetle vil
lanın yerini bellemenin Eti din 
tarihi, sivil mimarisi ve diğer kül
tür meselelerini cözmekte ne ka -
dar önemli yard;mlarda hu hrna 
cağını gözönünde tutan Türk T'\rih 
kurumu. Hüyükde bugüne kadal' l 
elde edilen sonuclara dayanarak 
burayı yeniden elden gecirr~\eve 
karar vermisti. 

Re.'l;mi Tebliğ 
Taş kömür fiatları 15 sonteş

rinden itibaren ton başına 130 ku. 
ruş tenzil ediliyor. Hükümet ki' 

.Skorıomi Ba.kanr t3. Celal Bayaı 

mür havzasının bir elden idaresı
ne karar verdi. 

Ekonomi Bakanı B. Celal Ba 
yar'm alakadar valiliklere bugün
kü tarihle yolladığı tamimi öne,.ı; 
dolayısiyle aynen alıyoruz: 

1 - Maden kömürü maliyeti 
üzerine yapılan inceleme1er h•ı . 

günkü fiatlarda ton başına 130 
kuruş tenzilata imkan verdiği ka· 
naatine dayanmıştır. 

Kömür maliyetini alakada1 e
den bir kısım tedbirler için bir k:\ 
nun layihası hazırlanarak Kanıu
taya sunulacak ve onaylandığı 
takdirde o nisbette yeniden tenzi
lat vapılacaktır. 

2 - 15 sonteşrin 935 tarihin
den itibarPn Erei{li kömür havzası 

(Sonu 4. cü sayıfada) 

"Ulus,, un dil yazıları 
*""""'"""""'.....,.,.."""""~~~ .. """"'·~·~ .. ~~~~~~ 

•• 
Defa-Umit 

'~Defa; ümit, imd~t, medet,, sözleriııin eti
moloji, morfoloji ve fon etik~ 

hali:ımında11 analizi 
[Dünkü yazımız.da analiz edilen "deli'' ve ''dtili" söz/erile 

kök benzerliği olan ''defa'' kelimesi ile, ''mi.idflfaa" ve "miida. 
fi" sözlerinin kökii ile alakalı olan "ümid, imdat, medet" söz
lerinin anaNz.ini de bugün koyuyoruz. l 

UEFA 

Etimolojik şekli: 

(1) (2) (3) 
(ed + ef ..... ag ) 

(1) ed: Köktür. Burada ''hare
ket ve yapmak,, mefhumlarını 
gösterir. 

(2) ef: Hareket ve yapma mef
humlarını kendinde tecelli ettiren 
objedir. 

Ed + el = edef = edeu: ya
pılmış olma 

(3) ağ: (. + ğ), kelimenin nm
nasını tamamlayan, tayin eden ek
tir. O halde: 

Ed ef ağ - edeiağ -= de-
fa: olmuş o1ma, yapılmış olma 
demektir 

"Bir defa, iki defa .. .'' demek; 
herhangi bir obje veya pansenin 
bir olmuş oluşu, iki olmuş oluşu ... 
demektir. 

Ü'\llT 

Kelime, (umut) şeklinin incel
mişidir. 

Etimoloji&c şekli: 

(1) (2) 
(um + ut) 

(1) um: Köktür; burada "arzu, 
talep, emel, intizar, bekleme, gö
zetme" anlamlannadır. 

(2) ut: Sahip, haiz manasına 
köktür. 

Um+ ut = umut: Arzunun, 
talebin, emelin, intizarm, hekle-

menin, gözetmenin kendisidir. 
(Um) kökünün, işaret ettiğimiz 

anlamiyle şu sözlere de tesadüf 
ediyoruz: 

1. Umaç = - emel 
il. Umu = arzu, intizar 

ili. Umdı = arzu 
iV. Umdu = talep, tama 
V. Ummak -= beklemek, 

zetmek 

ilUDAT 

Etimolojik şekli: 

(J) (2) (3) 
(im + ed + at) 

gö-

(1) İm: Köktür, burada "çare, 
deva, ilaç, derman" anlamlarına
dır. 

( 2) ed: Gene sahip ve haiz an
lamına obje veya süje gösterir. 

1 m + ecl = imed: Çareyi, ilacı, 
dermam haiz, yani bu mefhumla
rın kendisidir. 

(3) at: (. + t), ektir; kelime
nin manasının yapılmış olduğu
nu vani kelime mefhumunun müs
pet olarak ifadesini temin eder. 

im + ed at = imedat = im-
·dat: Çare, deva, derman, yardım 
anlamınadır. 

!UEDET 

Kökün vokali düşürülerek ve 
son vokal yumuşatılarak hasıl o
lan: 

M + ed +et= medet, şekli de 
ıym manada kullanılır. 

Çonım ilbaylı~ına bağlı Alaca 
ilçesinin bir köyü olup Y ozgad'ın 
şimalinde bulunan Hüyük; belki 
elli yıldır arkeoloji alemince yok
lanmakta, incelenmiş bulunmakta 
idi. Daha çok yer üstünde görünen 
eserlerle bir kapının planına çev-

Türk Tarih Kurumunun seçtiği 
hafriyat heyeti her şeyden önce 
Hüyüğün yaşını, Hüyükte kaç tür~ü 
medeniyet çağı geçtiğini tesbit 
etmek istemiş; Hüyüğün en alçak 
yerinde açtığı deneme hafriyat 
alanında sistemli bir sondaj yap
mıştır. En titiz bir metodla yapı
lan bu sondaj sekiz ve on metreye 
- yani Hüyüğün en yüksek yerin -
den 18 - 20 metre aşağıya - kadar 
İnmiştir. Üç metreye kadar Os
manlı, Bizans, Roma devrinin 
izerlerine rastlanırken üç metre
den sonra birden Eti çağı belgele
ri ve yapıları ele geçmiş; dört met
reden sonra eski Eti çağının vesi. 
kaları; altı metreden sonra Proto
Hatti ve Kalkolitik çağının izerle
ri bulunmuştur. Onuncu metred~u 
aşağıda dahi kültür tabakaları de
vam etmekle beraber, topraktan 
sızarak gelen suları'n çokluğu ça
lışma imkanını kaldırmıştır. ' 

Makal eyi aldıktan sonra 
Not: Arapçada imdat, (medet 

etme) anlamına olarak kullanıl
drı~ı gibi, "divide mürekkep koy
mak'' manasına da kulle.nıhr. --

Böylece Hüyükteki medeniyet 
ve hayatın - Trova, Alişar, Ahl~t 

(Sonu 6. cı sayrfada) 

~ u.-k T arih Kurumunun Kiiltür Bakam B. Saffet Arıkan'm başkanlı
ğında, Türk Tarih /{rumu 1 kinci Başkam Bayan Afetle 

birlikte Alacahüyüğü ziyareti. 

İtalyan kuvvetleri ilerliyorlar ·Habeşler 
llir müdafaa lıattı kurdular 

Londra, 9 (A.A.) - Somali 
cephesinde bulunan Röyter ayta
rmdan: Gorahai'daki bütün müs 

tahkem noktalar, bir İtalyan zırh
lı otomobil müfrezesi tarafından, 
hiç bir mukavemet görmeksizin İl} · 
gal edilmiştir. 

Geçenlerde, Gorahai bölgesi -
nin İtalyan uçakları tarafından jid
detle bombardıman edilmesi üze
rine, 3000 kadar tahmin edilen 
haheş kuvvetleri birçok ufak top
larla mitralyözler lerkederek kaç
mışlardır. 

İtalyanlar, bunları şimali şarki 
istikametinde takib etmektedirler. 

Roma, 9 (A.A.) - Makalle -
nin işgali büyük bir sevinçle kar
şılanmıştu. Dün gece, Napoli'de 
büyük bir halk gösterisi yapılmış
tır. Doğu Afrika'ya giden askerler, 
omuzlarda taşmmışbr. 

Makalle, 9 (A.A.) - Stefani 
ajansr bildiriyor: Makalle'nin iş
gali İtalyan ileri hareketinin son 
hedefi değildir. Filhakika, Gene
ral Vakalusso'nun kumandasında
ki ikinci yerli tümeni şehirden ay
rılarak Ambaal ve Aşagi gölü ön-
lerindeki mevzilere doğru mevcut 
kervan yolunu tC".kibederek ileri 
hareketine devam etmekte ve düş · 
manın nihayet harbı kabule mec
bur olacağı ümit edilmektedir. 

Akswn <".ephesi sağ açık cena
hında bulunan General Maravin;a 
kolordusiyle batı cephesindeki 
General Kutur'un faaliyetleri de 
Gondar istikametindeki genel iş 
gal çerçevesi içinde alınacak so 
nuçJar için ehemmiyeti h~iz bulun
maktadır. 

Londra, 9 (A.A.) - Haheşis
tandaki İtalyan hareketi, kendile

( Sonu 2. ci saytfada) 

l - Süheyl ve N evbehar 
II - C.,fıgati Nimetullah 

f l I, IV - Divanü Lugat - it. 
Türk; Radlol. /"Uygur lehçesi,, 

V - Kamusu Türkl 

!00!.azıl~rımız 
ı uzerıne 
> 

l) bir broşür 
Dil yazılarımızda tululan 

~ analiz yolunun hangi ana dü-
şüncelerden doğduğunu okur
larrnn:z.clan birçokları ağızdan 
ve yazı i.le bize ıoruyorlar. 

·'Ulus", dil yazılarında ke
limelerin etimoloji, morloloji 
ve fonetik bakımından anali
ziyle uğr~ıyor. Bunun dayan
dığı esasları toplu bir halde 
okurlarımıza bildirme.'ı üzere 
kısa, fakat bütün ana 'düşün -
celeri içinde toplıyan bir bro
şür hazırlamaktadır. 

Birkaç güne kadar bu bro
şürü okurlarımıza :sunaca ~· z. 



SAYU-~ 2 

SON DAKiKA 
İtalyan resmi tlildiriği 

Roma, 9 (A.A.) - Resmi bildirik: l 
General dö Bono :tdgmla hildiri}'Ol': 

Aksum ile Taka:tze nehri arasında 

bir keşif hardı:t."ti. yapmakta olan bir 
İtalyan mufrezesi habeş muhar1pleriyle 
karşılaşarak bunları bozguna uğratffil§ 

ve habe§liler teslim olmuşlardır. 

yedisinde sabahleyin Gorahai'yi işgal et. 
~- Düpnan • .toplar • .o:ı.itı:aJyözlec, 

yüz kadar tüfek, kamyon ve otomobil -
ler, erzak yığınları ve harb gereci terke. 

derek kaçmıştır. Müfrezelerimiz düşma. 

nı kova.lamakta :ve ricat halinde sıkıştır. 
maktada. 

Birçok kahile başkanlariy!e papaı;la:: 

dehalet etmişlerdir. 
Dana'kil koll.rı ıbütiin Tıicrıe dotu -

aunda ileri yürüyüşlerine devam ederek 
Damala'ya varmışlardır. 

General Graziani'nin kuvvetleri aym 

İtaJyan uçaklan odünkii harekıet:.re 

laa1 ıhiı- surette ittir.ak etmiflerdir. 

Makalle'nin işgalinden birkaç saat 
sonra bir italyan uçağı bu şehrin bava 

nttydanma inmip. 

Zecri tedbirler ve İtalyan ulusu 
.Koma. 9 (A.A) - Havas aytan bil. 

diriyor: 

İtalyan halkı Habeşistan harbına 

,&ittikçe artan bi.r alaka göstermekte ve 

ıdipl<Dat~ faaliyetle aha az .atabd.u 
olmaktadır. İngiJtere ve DC de ulus -

lar sogyetesiylr :biz arıla.pafı m: hıetıap 

etmekte, ne de istemektedir • 
1 

Halk, italyan]ar Gorrallai .e Makal-

ltye girdikten sonra bir anlapnayı 

faydasız bu1ma1ttadIT. Amerika, Btt -

zilya ve Alma.,-a.nın bitaırafhk karar • 

ıariy·le aiakadal' '>lan halk zecri te<i -

birleri tatbik edecek memleketlerle bu 
memleketlerin bükümetleri ve zarar gö. 

recek elan tecim menfaatleri araslllda 
&üçlü-kler doğacatını düşümnektedir. 

lta1yaa balkı., bazı küçıiik devletle. 

ria İtalya ile tek.rac tecim münasebet. 

l lttine girişecekJıeriai tahmin ve bu SU• 

retle zecri tedbirciler cephesinin da -

fılacağ1nı hesap etmcktıedi• 

i ta1yan kollarınnl ileri hareketi 
&oma. 9 {A.A..) - 41 .awnauh it.al. 

yan cesmi harb tebliği: Ilrinci kalordu 

<epAeülde bir itaJy.an Jmıeşif mıiffrezcai 

Aksum ile Takkaze arasında eir ..._, 

müfrezesi ile wur111muş ve babeperi tes

lim olmaya met.bur .ctmişt.K.. 

Fitanzari G.bre Nene armudeki 

habeş ~.askerleri ıiie birlikte itaıyan 

kumandanltğmm emri 2ltrna -ıcçmiştir. 

Adiet mıntakası şefleri, ayanı ve papas. 

ları arzı tabiiyet etmiperdir. 

Şark ovasında italyan Danakil kolu 
ileri yürüyüşüne devam ederek Damale. 
ye varmıştır. 

Tayya.-e ikuvvıetleri, son günlerdeki 

b;uekctler.in lıazırlanmasına ve icrasın. 

• mühim l&tll'Ct'tıe yankm et.mittir. ılıla. 
kalle'nin tarafımızdan işgalinden iki sa-

.~ransada yeni 
bir grup 

Paris, 9 (A.A) - Saylav B. Taitin. 

guin başkanlığındaki (Vatanperver 

gençlik) teş'kilatı, (ulusa) ha.reket) a. 

dı altında yakında bir halk hareketi yap. 

mak niyetindedir. Bu hareketin ama -

cım, ana yasayı cumurluk rejimi için

de ıslah etmek, devlet teşkilatıru kuv -
vetlendinne'k, bir iş kanunu yaparak 

kazançlara had koymal< ve patronlar 

ile işçiler .arasındaki münasebetleri 

tanzim etmek keyfiyetleri teşkil ede -

.cekti.r. 

V.atanpe.rwu .gençlik .teşk.ilatnu.n i.L 

niversitıe tdebetıi knm.ılan, bııgüıı u -

lusal halkçı .itçilcrle birlikte bir top -
lantı yapmışlardlf". \'arın B. Taiti~r 

yeni hareketin amatla.nn.ı .bildirecek ve 
teşkilat paz.ar.tıc&i günii P.ariste ilk bü. 

yük nüına;j"'ini yapacakt.ı.r. 

8. l_,aıMJ.İJıt bir bildiriği 
Faris. 9 (A.A.) - B. Laval bu ak -

şam basına aşağıdaki diyevde bulun -

muştur.: 

« - Htikümet üyelerini birbiri a -

Jeyhine kışkırtmaya yeltenen bazı mü -

nakaşalar baflalmJbr H.a1buki şunu söy 

lemeyi kendime bir ödev bilirim ki, 

parlamentonun bize yüklediği ,güç işin 

başarılması hususunda B Eryo benim -

le pvcali bir $1.U'.Ctte ve .mer~ iş.bir -

Jiği yapmaktan ar dakika geri dı:uma.. 

mııtır Birtiğm lbtt zamand'illl ziyade 

lünımlu bU\ullilağu bu dakı1ralaırda ge.. 

çen eylülde bütiiTı rrantm'lara 1ıitaben 

bu birliği bozabilecek her tirlü şeyden 
sakınmaları baklanda yaptığım daveti 

tekrara lüzum görmüynrum Şunu csef-

1e görüyorum ki bu davetiSl hec za -
man işitilmemiftir. Hükümeti parçala.. 

maya ve yahıat ltükiimetin otoıritesini 

azaltmaya matuf Dl.arak yapılan he.r 

•"rJü harelte.tler.i aıeıf.lc ~un. 

at sonra, bu ~aaMkki tayyare meyda. 
nı bir tayyare inebilecek hale gelmiştir. 

istihkamlar yapılıyor. 
Adisa'baba, 9 (A.A.) - Hauvar • Di. 

redua demir-yolu hattının şimal ve cenu
_.. ilrihk.imlar ya_pdmıay.a .&atlanmış 

we daim üeriııe tiraodedec yeclepi -
rilmiştir. Çünkü muhtelif kayna)darda&ı 
~ aaberkre gire. italyanlaon bu 
ıbatta lhOOwn .edoock.lıeri ve bu ,hücumua 

dağlardan yapılacağı teeyyüd etmekte -

dir. 
İmparatorun cepheye hareketi tarihi 

olarak 14 ikinci teşrin tarThi tesbit olun. 

ınuştur. 

Bugün imparator isveç heyeti su -
baylama nişan vermiş ve bu münasebet. 
le Prens Makonnen bir nutuk söylemiş. 

tlr. 

INGILTERE'DE: 

Japonya ve İngiltere· 
Çin durumu 

Londra, 9 (A.A.) - Röyter ajanaı 

Tokyo'dan haber alıyor: 

Japon sü bakanlığıaın bugün yayı -
lan bir bildiriği, lngilter~'nin Çin finan
sına dair güya beslediği niyetlere şid -
ddlc hiic:utn etmebeait'. 

Bi\diriğdc, İngiiterc iic Ç'm arasın. 

da, Çin gümrüklerinin ve şimendüferıe. 

rinin vardiatı karşı\ık gösterilmek ıar -

tiyle elli milyon dolarlık bir istikraz gö

TÜşmeleri yapıldığı hakkında yaymtıJar_ 

dan bahsedilmektedir. 

Eildiriğ, Nankin hükümeti liderleri. 

ni, kendilerini zengin etmek için merrı1 
• 

iketlerini yabancılara satmakla itham et. 

mekte ve uzak doğuda bir durluk kur -

mak için nüfuzıınu kullanan bir devlet 
o1ma1ı: ih"'barij1e Japonya'nm, Qin'ii ingL 
!iz kapitalinin hakimiyeti altında bir 

yan sömürge lha1ine ,gct:i.rm.ek ıiı;;tiyen 

her hangi İngiliz teşebbüsüne karşı göz. 
11.erini 'lcapayamıy.aca,ğım ilave etmekte. 
dir. 

BildiTiğ, lmzcy Çindeki gümüş stok. 

lannm N-ankin 1hükümetine teslimi me-; 
buriye::tinin lkuzay çm•i içinden .çıkıl--.. 
bir ekonomik nt'gaşa.lı~ sürükliyece • 
iHıi .ilive .eylemektedir. 

K.rral :zecri tubi.rle- -enKrnCl#le
_. inaM.aJı. 

Londra. 9 (A.A.J - Bu sabah Bu
kingaın ATaymda yapılan özel tıoplarm. 
da mal, :İtalya'ya b.~ .afmacak zecri 
ıtfllbirlnia :tat:b:ikine .aid e:nimamderi 
tndik etmqtir. 

SiT Samuel Hor •e .Kar.ki Landon -
derry bu t-örroM hazır ıbı:.ıJunrn:ıısları<Vr 

Muhtelif partı"ler -dekgekri, vahim güç 
lükleri karşılamak için kendilerinden 

birle.şnıiş1e.rilir. Ben ltı.u:.larm hiç biri. 

sinden ikrndi fıikidtrmi ~İT ıtarAfa bı -
rakm;, larım ;~t>P~~jsimdir ~ 

ULUS 

ıoış HABERLER 
Türk -sovyet pro -
tokolunun uzahl -
ması dolayısiyle 
D11 BakaruaıU 8. Lil.,inal 

&rQll.~i .11!1.gr.ajlar 

Ankara, 9 (A.A.) -

Türk - sovyet Gc:>stluk pıuabıeck
:si.ıııia 10 .seıae ımüddetle 111Z&tiı.a. 

hakkındaki protokolun imzası mü
nasebetile kendisine ~kilen tel
grafa cevab olarak Sovyet ıR:u.~a 
Dış İşleri Bakanı B. Litvinof, Dış 
İşleri Bakanı B. Tevfik Rüştü A

ras•a ~fıd.aki tdgrafı gön~nnıi.1-
tir: 

Ekselans Tevfik Jliiftii Aras 
Dış işleri Bakam 

Al.1Jkara 

J9JS muahedesini ıo ~11elik ye
•i JNr müddet uzatan prat.okolun 
imzası ve ıbil'inci t#ifrİn ;ı,'tilaJinin 
yıldönümü münasebetile bana gön. 

..... Jiitl.-d.a IHıJMttdu.ilUla .o&. 

rilc ttl~rMtJUJ dolayı Dmimi nıret.. 
re tetekkiir ederim. 

Biiyiik Elçimiz: K.ardaala W
raber imzaladığıruz vesilı:I., Stw-,. 
tile 110syalist. cumurluldar llidiği i. 
le Tfırlciye CUIDllriyeti araındalri 

dostluğun deği~zliğiDi i5Nt et

~lcw 11eraaer qw .zamaada lıiü.. 
llle'tkrimiz tıuafrmüa uJcib edil
.mrlru .ıan sebatlı barıı uyasuıllll 
.U parlak bir delil tefkil rt~ 
dir. •uteaddid defa hayati kuvv.e

tiai ispat rtmiş bulunan ou szyas;a_ 
nın, alus1arnııız arasında mevc:w:I 
.sıkı ıdostlrık mii.nasebetlerinin de

vamlı -sur.ette rinkişafına ve genel 
barqın muhafaza ve temini 1ıaklrın. 
daki büyüi vazifemizin icrasına 

daimi .surette yardım edeceğine de • 
rin emniyetim vardır. 

Bu vesile ife, sovyet • tiir1r ınii. 
nasebetlerinin sağf2ml~uısı 1ıusu· 
sunıda.lci liü:Yilc roliinüzü tebarüz 
.ettirmek.le büyük bahtiyarlık du. 
~ ve sıze :hararetli teşelcüi.rlerim
Je beraber müsmer i~nizde veni ıye. 
ni 111J1Wafl.akiyetler için en b.a.Jis re
menoilerimi sunaum. 

Lilıya sınırındaki italywı 

kuvvetıleri 

Lcmdra g (A..A., - R-oyter ajan_ 

srnın ozel aytar yazıyor : 

İlbay yolcııluğundan, çölde ve 
Derne lctyılarmda 550 Jı::ilometrelilt 

turnadan Mısıra döndüm. İtalyan 
kıtalarınm ekser-isi trabJuı'dan çekil
miş 1\'C 'Şimdi en önemli tabşidat Der. 

ne'de yapılmıştır. Burada aşa~ıyukan 
otuz !hin ~i1ahlı asker vardır td ~unda 
ıPek yakında Doğu afrikasma gidecek 
olan dokıuz bin ar.cp dahil deği1dir. 

Bu 'bölgceie yi.rmi 'Zrrlılı otomobil, bir 
.k.aı; yüz .ağır kamyon, 32 tank ve 130 

uçak mevcuttur. Tobnık limanında 4 

deströyer, dört denizaltı gemisi ~ 
dört deniz uçağı b.uh:ınmaktadır. 

Şu cibeti dik'katimi çekti : Mısır 
kuvvetleri tamamen müdafaa kuvvet
leri o1duğu ha'lde - çünkü bu cihette 

ya1nız top için yapı1mış yer1er, siper. 
ler ve hava taarruzuna karşı tertibat 

görü1mektedi.r _ Derne'deki kuvvet~eT 
tamamen miireharrik ve sürat1e hare

ket edeb11ecek tertibatla cihazlanmış. 

dırlar. Mesela, ne 
siperleJ" mevcut 

sahra 1:<tplaı-?drr. 

top yerleri ne de 

değildir. Eoplan 

AytaT, he!' tarafta pek iyi karşıla11-
dığm1 ve fakat ziyMet ettiği büriin 

şehir ve 1köylcrM B. Eden'in AYt"upa

nın gulyabanisi olarak telakki edil. 

mekte olduğunu bildiriyor. 

TDbnik hakkında diyor 'ki: 
Liman koca bir uçak deposu haline 

solwlınuştıur. 150 ııçakı:mın gelmesi 

beklewnelıd:.edir. 

Burada Bing.azi'de, Sudan ıınırı 

boyunca, ıve Libya çölünün orta11nda 
Kufrada daha .on kadar uçak meydanı 
"'8!dır. 

Mal{alleyi aldıktan sonra 
(Başı 1. inci sayfada) 

ri iç.in mühim bir nolcta olan Makalle

nin işgali ile neticelenmiş bu suretle 
Tigrenin cenub kısmı hemen tamamen 
işga laltına ginnip. 

General de Bono kuvvetleri, habeş 

ıiınparatorlnğwıun ~i~ni d&hi 

tehlikeye koyacak olan taarruzlarını 

~üncü bir ıı.mılıe ile <bh.a ileri götür
~ öaoe variyeti şu ıaurctle te&pit 

etmek faydalı olacaktır: 

UO hin &i@iden mürekkeb olan .it.al

,.. 9ftnal _._ kuvvetleri 3 ıkolıonJu 

ile 2 siy.ah "ömleklilt:r .f.u'ka.s.ına .ayrıl
maktadır. General San.tini, üç .kolla or. 

dunun .. ı cewıhna.da IN1111W\i!lrtad.ır. 

Santininin sol JtÇrk cenahında Dana kil

in Ji-1 kr....aa ilerlemektr.. ec
neral Mariotti'nin fırkası, yerlilerin 
.. cebennem., isminj verdikleri susuz ve 
ağaçsız çölleri aşmak mecburiyetinde. 
dir. 

Genenıl &ı•tt.i 4'irieci lııalardu iw 
Sabodia frrkasına ve 28 ıilkteşrin ..t. 
yah gömıetdilcr fuıt.nsa lmmaftda et· 

mektedir. ffain Guba -ite muhnipın-; 
piştar olarak vazife görmektedirler. 

Cieneral Biroli ,askerlerden müte.. 

şekkil bir yerli kolordusu ve bir siyah 
gömleldile.r kolordusu ile merkezde bu. 
lunmaktadır. 

Sağ cenahta, i!kinci kolordu ile k.arı.. 
şık bir alayın başmda, general Maravi

nia vardır. 

Harp uhnaioden gc.lcn haberler, 

general Biroli ile genıe.r&l 'llacavinia.. 
.nm ve .sol .c;ellM ordusunun mütebaki 

.kı&llllllın ileri hareketler.inde büyük zOl'

hıklarla k.ar~ştıjmı bildinnektedir. 

Sol cenah açığında, lllllarietti k.oln 

Da.na.kil .muharipleıriyle ilerlemekte

dir. Bu muharipJuin adetli 20 bini g"eÇ

me ktedir. Bun1arrn lıet>sinin yanında 

karıları ve çocuklaTı vardrr ve ~1ann. 

da a1bay Lorcnzininin trumandasmda 
İtalyan zabitleri bulunma\ctadır. ltalyan 

davasına yardım eden fakat bu Dana

killilcre mukabil, imparatora sadık ve 

korkunç eşkiya olan diğer baz1 vahşi 
danakilloer mevcuttur. 

Mariotti kuvvetleri deve sırtında i· 
terliyorlar. Bunların önünde ~an uçak. 
lar korkunç bir ölüm siperi teşkil et
mektedir. 

Kont Ciano ile B . .lılmolininin oğul
Jru ı bu uçaklarda .hul~oclar. 

Geneı:al dıe Bono lmv~tlerinin ~so 
tof>U ve 3000 Jll:İtralyözü ıvardır. 

llalyaalar Malı:alleyi JUMıl .Itlılnr 
Jloma, 9 (A.A ) - Dün sah.ah ltaL 

yanlar Makal1e'ye ~irdiklcri zaman, 
Jehir bir virane manza.ı;aM ~österi· 
yordu. 

İtalyan gaı:ıetc aytarlarımn bildir

diklerine göre, İtalyan ordusu gel

mezden önce, bütün habeş kuvvetlerile 

şehir halkının büyük biT kısmı kaçmış 
''bulunuyorlardı .. 

Evlerin çoğu ya soyulmuş veyahut 

ki yakılmıştı. Kral Jan'ın türbesilc 
Meryem kilisesi de -soyulmuştu. Ras 

Guksa'nm sarayı tama.mile yıkılmış, 

eşya namına ne varsa parçalanmıştı. 

Dıvarlarm Üzerlerine : -cYakmda tek
rar geleceğiz >ibaresi yazılı idi. 

İtalyan askerleri, şehire girerken, 

bi.rçok uçaklar da Makalle'nin üzerin. 

de, alçaktan uçmakta idiler. Kalelerin 

ve Ras Guku'nm sarayı üzerine itaL 

yan bayrağı çekilirken bu uçaklar, 

IChrin büyük meydanında toplan
mlJlard.rr. 

Şehirde kalı:iıış olan halk, hel\11.a. 
nnda ileri gelen1erle papaSlar olduğu 

halde. italyan .otoritele.rine gelip, tes. 
lim olduklannı bildirmillerdir. 

lılakalle'nin rakımı 3040 metredir. 
Bütün Eigre bölgesine hakimdir. Harb 

baflamazdan önce, burada bir italyan 
tecim delegasyonu bulunuyordu. 1932 

de !burada bir UÇUf meydanı yapılmış 
ve ~n ikincilcinun içe.riainde de 
Dessie'ye doğru bir yol yapılmasına 
başlanmıştır. 

Tiğre cephesindeki Jtmyaıı gazete 
aytar]arr, Makalle'nin ı:aptmın tıpkı 

Adua'nmki ~i<lıi. biiyıük bir ıtadhs.el 
mana ifade ctt;ğini söylüyor1ar. Bun

ların hatırlattıkları gibi, 1896 da bin. 
başı Galliana, Makalle nlcsini 11,000 

Dabeş askerine «arşı 42 gün müdafaa 

etınişti. ıQ •8'tlt, oradaki rtalyan .,-arnı· 
zonn .ZO subay, :l3 ıerbq ee l.QGO 1t3nC de 
neferden ibaret bulunuyordu. Habeş or. 
dusuna 'kumanda eden, şimdiki impar.a. 
torun babası Ras 'lilakoneıı idi. 

GOl'Lıl.i.nirı önemi 

Roma, 9 (A.A..) - Gorahi'nin zaptı
na burada çok önem veriliyor. Bu şehir, 
Somali bölgesinin yüksek kısımlarile 

yüitııU Har.rM y.ay~larmnı ıbiti,.we nok· 
tasındadır. İtalyan ve in"iliz Solamisile 
flarrar, Cav.a vadisi ve Adisababa 
yaylasına ha'kimdir. 

Vaktile imparator, Gorahi ile Uebi 
Şebeli nehri üstünde bulunan Buslei a
sMUU"a .bir arah. yolu yaptITmıştı ve 
geçen mayısta yapmı' o1duğu teftiş ge
zisi sırasında uzun müddet burada ko. 
naklamrftı. 

. llaet hiikümeti, 10 yılaanberi Go
r.:..ha.i'de daimi bir garnizon bulunduru. 
yard.ı.a. 

Hnbe, bildiriğine göre cepheler 
de sükiineı oordır. 

Acbsababa, 9 (A.A.) - Habeı hükii

mcti ~ün saat 13 de bir ıbildiritt neşre· 
~rek, bütün oeplaele«ie sükfınct oldu
ğunu ıhaber YCnnİJtİr. 

Hiaümet, bil- katır kcrvaniJe Dca
sie'ye gi~ baz.ırJaaan bazı guete. 
cilerin yola çıkmalarını yasak etmiştic. 

Son bej hafta içinde 1~ilterc So
mali& yoluyla buraya birçok silah Ye 

cephane gelmiştlı. 

İmparatorun mu.hafız alayı önemli 
surette kuvvetlendirilmiştir. Bu alaylll 
pek mükemmel olduğu ve henüz hare. 
ikita iştirak etmediği söyleniyor. 

Habeşler, modem silihları kullan. 
nıa,ğa pek çabu.k al~.tırlar. 

Habeş ordusunun kut-reli 

Hamburg, 9 (A.A.) - Habeş ordu-
unda öğretmenlik eckn albay Nybl~ 

cdün :Suaambara Y/i:PW'uyla buraya ıgel
miatir. Habeşigtanda bulunan birçok 
.alman te-bauı da aynı vapurla dönmüf
leJ'dir. 

Albay, habeş ordusunun, hepsi de 
talrm göt'm6'. lhemen hemen 200.000 ne. 
te-re nrd1ğm1 -.öylmıiştir. 

ltaly'11l 14at"ıazwuuı Juideji 

Asmara, 9 )A.A) - Süel çevenler1 

Gorahi'nin ~gali, strateji baltnnından 

Makalle'nin işgalinden .aaha mühim 
olduğu kanaatindedirler. Graziani müfre. 
zesinin taldbcttiği istikamet, İtalyan 

baş komutanhğmın maksadı Eritrc ve 
Somali krtaları arasmda irtibat kur. 
mak olduğunu daha açık bir surette 
göstermektediT. 

ALMANYA'DA: 

9 ikinciteşrini anış töreni 
Münih, 9 (A.A.) - Bürgc:r Brükel

lerde dün akşam parti eski savaşçıları 
tarafından yapılan toplantşda, B. Hit
ler,9 ikinci te~rin 1923 faciası arkadaş.. 

larmm elini sıkmış ve alkışlar arasında 
• salondan çıkmıştır. 

*~ 

Münib, 9 (A.A.) - 9 ikınci teşrin 

1923 hadiselerini anmak için olan tören 
gece yarısı yapılm" ve o gün ölen ulu. 
sal so-syalistlerin külleri şehrin merlııe. 
zinde Odeon meydanındaki "generallar 

locaaı" na nak:ledih:ıaiJtir. 
16 tabut, çalınan cenaze hav.alariyle 

top Mabalan üstünde getirilmiı ve lo.. 
Qya konulmuştur. FAki muharipler be. 
yeti locanın önünde bulunmakta idi. 
Ve bunun arkasından, parti bayrağını 
taşıyan IO bin kişi gelmekte idi. 

B. Hitler, locaya girerek her taAa.. 
tun önünde eğilmiş ve alman selimiyle 

· külleri selamlamıştır. 
B. iHtler salondan çıktıktan sonra, 

1923 eski sava\jÇıları ve bütün parti sı
yasal şefleri l<x:a.nm önünden törenle 
geçmişlerdir. · 
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Japuuyanın nüfuz 
vas~taları 

Çin1de çalışan yabancı kapi
taller cedveline baktığımız zaman 
görüyoruz ki, Çin'de, 
Amerikanın 200 milyon dolar 
japonyamn 400 ,, .. 
Fransanm 100 

· lngilterenin 1.000 
Bütün öteki 
devJetlerin 100 

paralan yatmaktadır. 

" 
" 

,, 

" 
,, 

Japonya bundan başka yalmz 
Mançuri'ye 500 milyon dolar pa
ra yatırmıştır. Japonyanın Mançu
ride kendisine yalnız pazar değil 
aynı zamanda çelik sanayiini zer~ 
gin ham madde kaynaklarına da
yamak imkanlarım aramış ve bul
muş olduğunu ise hep biliyoruz. 
· Yukardaki cedvelden görülü

yor ki, Uzakdoğu'da fayda hesab
larr başta gelen devletler lngilte
re ve Japonyadır. Amerika'nm ya
tırdığı paralar o kadar çok değil
dir fakat buna karşılık Çin ile yap
tığı tecim çok önemlidir. Çin'in 
kendisine gelince, bütün kurtuluş 
v.e egemenlik çabalamalarına rağ
men klasik bir açık pazar bünye
sini bugüne bugün muhal aza et
mektedir. 
]aponyanın Mançuko işıne gi

rişmesi üzerine, Komintang hükü
metinin Uluslar Sosyetesi çerçe
vesinde ve ingiliz - amerikan nü
fuzunun dümen suyunda yürüdü
ğü görülmüş ve hep böyle yapaca
ğı sanılmıştır. Buna karşılrk Ja
ponyamn Çin'e ani atmak istedi
ği şu olmuştur: 

"Avrupalı yahut Asyadışı dev
letlerin Uzakdoğu'da istedikleri 
yasayı buyurdukları devir geçmiş
tir. Şimdi buraların bekçisi ben 
im. Buna inanmıyorsanız, işte si
ze bir delilini göstereyim: .Mançu
ko, gene inanmıyorsanız, işte si
ze bir delil daha: Yukarı Çini, je
hol dahil, alıyorum. Gene inanmı
yorsamz, daha da ileri gidebilirim. 
Bana karşı harekete geçen vac mı? 
Görüyorsunuz ki kuvvteli olan 
ben im .• ,, · 

Görülüyor ki, Japonyanm nü
fuzunu tanıtmak vasıtası, sadece 
kuvvettir. Japonya, nüfuzunu böy
lece kabul ettirdikten sonra, 
Çin'e, başkaları ve yabancılar ile 
değil kendisi ile işbirliği yapma
sını teklif ediyor. 

Bu tekliflerde ne kadar açık ve 
keskin davrandığım ise, Tas A
jansının şu telgrafı göstermekte
dir: 

Şanghay. 21. X. (Tas) - Ja
pon hükümeti Nankin hükümeti
ne 14 marldelik bir ultimatom ver
miştir: 

1 - Mançuko'nun Çin tarafın
dan tanınması 

2 - Çinin uluslar sosyetesin
den çıkması 

3 - Japon, Mançuko ve Çin 
blokunun yaratılması 

4 - Çin'in şimaldeki beş vila
yetinin mali istiklali 

5 - İngiliz murahhası Leit
hross'la münasebetin kesilmesi 

6 - Deniz illerinin ve ilçelerin 
silahsızlandınlması 

7 - Yan - zi ovası ile Mançu
ko arasında doğru demiryol tesi
si 

8- Çin'de Japon aleyhtarlığı
na son verilmesi 

9 - Çin süel işlerinin Çan
kayşek'ten alınarak Ho-In-zin'e 
verilmesi 

10 - Bütün hakimiyetin Nan
kin icra vekilleri heyetine veril
mesi 

11 - Eski Mançorya hakimi 
Çansulin'in işten çıkarılması 

12 - Kommünizme karşı müş
terek mücadele 

13 - Komindang partisi kon
grelerine japonlann da iştiraki 

14 - Çin'in Amerika ve A vru
pa devletleri tarafından gelecek 
her türlü mali ve ekonomi yar
dımları tamamile reddetmesi. 

Şüphe yok ki bu 14 noktanın 
ne 14 halta ne de 14 ayda tatbik 
edilmesine imkan vardır. Fakat 
bu noktalardan çıkarılabiİecek 
h:~kiim ancak şu olabilir ki, eğer 

iÇ HABERLER 
ISTANBUL TELEFONLARI: 

"' .. ...,., 

Buğday düştü 
İstanbul, 9 - Ziraat bankası

nın buğday piyasasına müdahale
sinden sonra dün fiatlar 20 para 
düştü. Bu son düşüklükle son haf
ta içindeki tenezzül 60 paraya var
mış oluyor. Un fiatları değişme
miştir. 

Gelen muhacirler 
İstanbul, 9 - Bugün Kösten

ceden yeniden bin muhacir geldi. 
Yarın 1800 dane daha gelecektir. 
Muhacirlerin beklemeden yerleş
tirilmeleri için tedbirler alınmak
tadır. 

Bir vapur karaya 
oturdu 

İstanbul, 9 - Yunan bandıralı 
Kronika vapuru Bozcaada açıkla
rında karaya oturdu. Vapur 6SO 
tondur. Kıırtardmasına cahşıl
maktadır. 

Namık İsmail için 
İstanbul, 9 - Bugün güzel sa• 

natlar akademisinde Namık İs
mail için hır hatıra günü yapıldı. 
Toplantıda akademi asdirektörü 
BB. Safa, yazar Peyami Safa, E
lif Naci, öğretmen Hamdi, tale
beden Neriman birer söylevle Na
mık İsmailin hususi sanat ve ida
re hayatmı anlattılar. Toplantı 
çok kalabalıktı. 

P ·of. Y anseııin 
k.onf eransı 

Ankaranm genel planını yap
mış olan profesör Y ansen dün "şe
hircilik., mevzuu üzerinde mühen
disler birliğinde bir kanferans ver
miştir. 

Birçok devlet erkanmı ve şeh
rimizin tanınmış mühendislerinin 
hazır bulunduğu bu önemli kon
feransın tafsilatını yarınki sayı
mızda yazacağız. 

Mason cemiyeti k~en · 
disini niçin k~padı t 

Ankara, 9 (A.A.) -
Mesut ve maruf imzalar altın

da ajansımıza verilmiştir: 
~'Türk mason cemiyeti, mem

leketimizin soysal tekamülünü ve 
günden gtine artan muazzam te
rakkilerini nazarı itibara alarak ve 
Türkiye cumuriyetin<le hakim o
lan demokratik ve cidden layik 
prensiplenn tatbikinden doğan i
yilikleri müşahede ederek faaliye
tine - bu hususta hiç bir kanun ol
maksızın nihayet venneği ve bü
tün hallerini mmeleketin soysal 
ve kültürel kalkmmasma çah~an 
halkevlerine teberruu muvafık 
görmüştür.,, 

T.İ.C.İ. genel merkezi 
toplandı 

Dün haber verdi~imi7. gibi T. 
1.C.t. genel merkezi dün B. A7.iz 
Akyüreğin ba~kanhğında toplan
dı ve tüzüğe aid bazı maddelerin 
tef~iriyle rrıes~1 oldu. Ton1antı
va hı11>i1n rop .; .. v::ını ,,..;;1prol~t-ir. 

Çin bu noktalarrn tatbikine geçer 
se, Uzakdoğu1daki japon deniz 
üstünlüğü, As yadaki Çin - M an
çuko süel üstünlüğü ile tamamla
nacaktır. 

Son zamanlarda Nankin hükü
metinin gösterdiği bazı taallüller, 
Mançuko'dan Çin üzerine doğru 
yuvarlanan ;apon süel merdane
sinin altında birkaç Çin eyaleti· 
nin daha yeniden çiğneneceği kor
kusunu uyandırmıştır. Bu da gös
teriyor ki, Çin ile Japonya arasın
daki anlaşma, 14 noktanın ifade 
etti~i şekilde olmaktan şimdilik 
uzaktır. 

Burhan BELGE 

Baremde değişiklik 
Hazırlanan projeyi hükümet Kamulaya 

verdi -Değişildiklerin esası nedir? 
Devlet işyarları aylıklarının tevhit 

ve teadülü hakkında olan kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bazı maddeler eklenmesi hakkında 

hazırlanan kanun projesini hükümet ka. 
mutaya vermiştir. 

Bu projeye göre hakimler, öğret _ 
menler dahil; subaylar ve süel işyarlar 
hariç olmak üzere rr.emurluk dereceleri 
on beşe indirilmi§tir. Yeni teadül cet • 

veli şöyle tanzim edilmiştir: 

A Serisi 
Derece Asli maaş 

1 150 

2 125 

3 100 

4 90 

5 80 

B Serisi 
Derece Asli maaş 

6 70 
7 60 

8 50 
9 40 

10 35 
11 30 

12, 13, 14, 15 25 • 10 

Lira olmuş ve bazı dereceler bu su
retle birleştirilmiştir Derecelerin birleş. 
mesind~n dolayı maaşları azalacak me
murların mükteseb haklan bulundukları 
vazifeden ayrılıncaya kadar mahfuz tu. 
tulmuş ve bu farklar bakanlıkların ma. 
aş fasıllarındaki tasarruflardan verilmf'k 
istenllmiştir. 

Memurların daha yüksek derece için 
ehliyet ka.~anmalarx vazifelerinde biraz 
eskimekle mümkün olduğu gibi sayılan 
günler çal uk geçtiğinden terfi zamanı 

gelip de her hangi bir engel dolayısiyte 

terfi edemiyen memurların hevesleri 
kırılmakta olduğundan yüksek tahsil 
görenlerin en az üç senede ve diğerleri
nin en az 4 seııede terfi etmeleri esasr 

yeni kanun projesine konulmuştur. Bun. 
dan başka memurların herhangi bir sc
kilde bir dereceden [azla terfi etrneme. 
teri de esas olarak alrnmıştrr. 

Yalnız A serisinin 1, 2, 3, üncü dere. 
celerinden birine onun dunundaki dere

cede ehil memur bulunmadrğı ve aid ol. 
duğu vekaletçe zaruret görüldüğü tak
dirde Bakanlar Kurulu karan alınmak 

şartiyle iki derece aşağısındaki memu _ 

run tayinine ve teselsülü derece sırası 
takib etmiyen ahvalde B. seı isinin 6 ıncr 

derecesindeki bir memurun A. serisin • 
deki dördüncü dereceye terfiine ve B se. 
risinde teselsüli derece sırası takib etmL 

yen memuriyetlerden yukanki rıereceden 
karşılık gösterilmek suretiyle asağr de. 
receye memur tayinine cevaz verilmiş _ 

tir Ancak her iki hiikme göre tayin edi. 
lecek memurlara eski derecelerinde mu

ayyen terfi rnürldPtkrini doldurmuş ise. 
ter ancak hir derece mafevk maa~t veril 
mesi ve bu derecede de muayyen müd _ 
deti doldmrlııktan sonra tavin olıınrluk. 
ları derece maaslannm itast esas ko:ıbul 

erlilmi~tir. 

Projenin ihtiva ettiği <liğer esas ve 
hükümler şunlardır: 

1 - Yeni barem cetvelindeki 'llaaş 

asıllarından yedinci, sekizinci, dokuzun
cu. llnuncıı ve on hirinci derece<lP'·" ~ı 
(2 ~) ve altıncı, on ikinci, on lkiinrii <ir 

reccdekiler 3 ve ıiörniil"'rü, be<>inci d,. 

recede kiler (3.4) ve biri.1d, ikinci, üc;ün. 
cü. on be<>inci rlerecedekiler 4 "~""ı; ilf 
narhP~;ı;rı }ıasılları maas olarak verile _ 

cektir. "Btı ınaaş1ar tekaüd aic1atı maktı 
vergi vl" maarif vergisirıP t1\hi o1mıya _ 

caktrr Darnğa pulu ve memurlarrn yol. 
11rrı:dlf'ri ~i~er mliln•llofl,.r<ien oHuğ'ıı 

gifli tah<>il ı·rlil,.c ektir. 

2 - Kati bir zaruret olmadrkı:a bir 
vekaletten diğer bir vekalete memur 

naldedilemiyecektir. Bu zarur<>tiıı t;ı.vini 
Bakanlar Kuruluna aid olacaktır. 

3 - Mesleki veya ihtisas tahsili gö 
rerek mesleklerine aid daire ve va >:İf P 

tere intisab edenler miistesn:ı olııınk ü ,, . 

re bidayeterı itevlet m1>'1111riyetinp ~lrna 

c:akhrın miis:ıhaka iırıt;h:rnına e:irip ka '", 
m:ıfarr ~art o\ac:ü:ttr. 

4 - Devlet memuriyetine ilk deh 
girmek istiyenlerin menşelerine ve tah
sillerine göre aşağıdaki derecelere kabul. 

leri caiz olacaktır : 
Orta mekteb mezunu olanlar veya 

memurin kanununa göre memur olabi. 

lecekler 15 inci dereceye. 
Lise veya muadil mekteblerden veya 

orta tahsille aym zamanda meslek tahsi
li veren en az beş yıllık meslek mekteb. 
terinden mezun olanlar 14 üncü dere. 
ceye. 

Lise derecesinde bir tahsil üzerine 

en az bir senelik meslek tahsili yapmış 
veya kurs görmüş yahud beş yıllık mes. 
lek mektebi tahsili üzerine en az iki yıl
lık daha yüksek bir meslek tahsilini bi. 
tirmiş bulunanlar 13 üncü dereceye (ti. 
se veya muallim mektebini bitirdikten 
sonra imtihanla orta tedrisat muallim
liği ehliyetnamesi almış olanlar maarif 
meslekine bu derece ile alrnabilecekler. 

dir). 
Beş seneye kadar tahsilli yüksek 

mekteb mezunları 12 inci dereceye 
(yüksek tahsil müddeti üç seneden az 
olan mektcb mezunlarının eksik müd
detleri üst dereceye terfi etmeleri için 
doldurmaları lazımgeJen müddete ve 
3 seneden fazla olanlarrn fazla geçen her 
sene kıdemlerine eklenecktir. 

Altr senelik yüksek mekt"?b mezun • 
lan on birinci dereceye. Yükc;rk tahc;ili. 
rıi yurdda yaptıktan sonra ecnebi bir 
memlekette mua,•yen bir meslek · ·i rı 

ihtisas tahsili veya yurdda lise 
tahsilini ikmalle beraber ecnebi bir mem
lekette yüksek tahsil üzerine muayyen 
bir meslek için ihtisas tahsili yapanlar
dan ihtisaslarsını yurdda salahiyettar 

~ir heyet huzurunda isbat edenler onun.. 
cu dereceye. 

15, 14, 13, 12, ve 11 inci derecelere 
kabul edileceklerden bir ve 10 uncu de. 
reccye gireceklerden iki garb lisanına hak 
kiyle vakıf olduklarr Bakanlar Kurulu 
karariyle Ankarada teşkil olunacak bir 
komisyon huzuruda imtihanla sabit olan 
lar '1ir derece mafevk memurivete. 

S - Devlet memuriyetine bidaye • 
ten alınırken lisan bilmedikleri halde 

memur iken garb lisanı öğrendikleri ve 

ya ,garb lısanma vakıf oldukları için 
bidayeten bir üst dereceye kabul edil _ 

dikten sonra bir garb lisanı daha öğ -
rendikleri heyet huzurunda imtihanla 

sabit olanlara ait olduğu Vekaletçe 

ve nizamnameler ile tesbit olunacak 

nisbetlerde bir defaya mahsus olmak 

üzere nakdi mükafat verilebilecektir. 

. 6 - Ehliyet ve liyakatleri itibariy_ 

le terfie hak kazandıkları halde bir de
recede iki terfi devresi geçirmesine 
rağmen terfi edemiyeo memurlara her 
derecede bir defaya mahsus olmak ü _ 

zere üst dere,.e maaşı verilecektir. 

7 - Projenin Ankara m~murlarına 

verilen mesken tazminatları 4 ve 5 in

ci dereceler için otuz, 6, 7 ve sekizinci 
dereceler için 22; 9, 11, 12, \re 13 ün_ 
cü de.receler için 15; on dört ve on be

şinci dereceler için on lira olarak tes.. 
uit olunmuştur. 

· 8 - Ücretli vazifelere ilk alınacak 
memurlar, tekaüd hakkından mahrwni-

yet nukabili olmak üzere tahsil derece. 

lerine ve diğer vastflarma göre gire -

bilecekleri maaşla memurluk derecesi

nin ancak bir derecedeki yüksek maaş 

emsali hasılı ile tayin olunabilecektir. 

Ücretli memurların terfileri maaşlı me· 

murların terfiterindeki hükiiınlere tabi 
olacaktır. 

9 - Halen ücreti i vazifelerde müs.. 

tahdem bulunanlar dahi tahsil derece
lerine ve istihdam müddetlerine göre 

bu yeni projedeki esaslar dahilinde 

tensik edileceklerdir. 

10 - Daktilo, steno, odacı, kolcu, 

lı"kci. müvezzi, gemi mürett~l:ntı, üc -

retli veya aidatlı tahsildar ve memur 

vasfını haiz olmıyan bunlara benzer 

müteferrik müstahdemlere ait iicretler 

1 Dil hakkındd 
' Etimolojik ve Morfolo ·;~~ 

IV üncü 

1 - l~v 
2 - Olm 
3 - .ıft 

4 - fjiıl 

5 - "''''" 6 -Ova 
7- Yurd ' 
8 - nral.· 

aı1 
. ..._. . .,., . 

1) Yukardakl kelimelerin ;'k 
ve asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

ili) Bu kelimeleri teıkiJ eboek 
için köke ili ve olunan ekler 
nelerdfr ve eklerin herbiri
nin mana ve farkları bala
mmdan rolleri ne olmustur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A Türk dili kökleri ve, 
B · Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

Yukardaki dördüncü dil ankdi
mize okurlarımızın verecekleri ce
vablar, gazetemiz yazı işleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığumz 
cevabları sırasiyle koyduğumaz. 
gibi bundan böyle de koyacağız. 

bu projenin hükümleri haricinde bıra
kılmrşt:n. 

11 - Ocretli bir vazifede bulunan. 

la.rdan maaşlr bir memuriyete nakledi

leceklerden bulundukları derecede bir 

terfi müddetini dolduranlar ücretleri _ 

nin tekabül ettiği derecedeki memuri • 

yetlere ve .bulundukları derecede bir 

terfi müddetini ikmal etmiyenlor bir 
derece aşağıdaki memuriyetlere naldo. 
lunabileceklerdir . 

12- Yüksek tahsil görmüş olup da ih
tisas ınevkiinde bulunduktan ve ehli _ 
yetleri mensup oldukları Vekaletçe 
tesbit edilen ücretli memudarm bit 

defaya mahsus olmak üzere halen al • 

makta oldukları ücret derecesinde hl. 
rakılmaları caiz olacaktır. Bunlardan .. 

maaşa geçecekler; ücretlerine tekabiiJ 

eden derecenin en az iki derece aşağL 

srndaki maaşlı dereceye ithal edilehi -
lecektir. Şu kadar ki, bu suretle üc.. 
ret veya maaş alan memurlann bu pro. 
je esasları dal1 ilinde iktisap edecekle

ri derece ile filen almakta oldukları 

maaş veya ücret derecesi arasında geç
mesi meşrut olan muayyen müddetle. 

ri ikmal edinceye kadar son ücret ve

ya maaşları bu memuriyetler ha.ricinde 
ki diğer Ucretli veya maa,h memuri • 

yetler için mükteseb hak teşkil edemi -

yeceği gibi daha yüksek bir dereceye 
dahi terfi edemiyeceklerdir. 

13 - Bu kanuna tabi olacak müs. 

tahdem memurlardan Ankarada bulu -
nanlara teadül kanunu daiıresinde bu _ 
lundukları derecelere ait mesken taz

minatı verilecektir. 

14 - Mülhak ve hususi btidceler 
(hususi idareler, belediyeler ve vergi ve 

resim mahiyetinde hasılatı olan idare _ 

ler dahil) dahi bu kanundaki esaslara 
tabi olacaklardı.r. 

15 - Fevk,ılade mahiyette siyasi se 
beblerJe veya idari zaruretlerle ve ya
hut mesleki ihtisaslara mebni yeni lıa.., 

rem cedvelinin B serisindeki her de • 

receye Bakanlar Kurulu karariyle bi _ 

dayeten rncm• ı· ::ılmabilecektir. Bu ta

yin diğer bir memuriyet için mükte _ 

seb hak teşkil edemiyecektir. 

Mücadele teşkilatlarrnda çalışanlar

~a mütehassıslar dairelerin kadrola • 

rındaki muayyen ücretlere hiç bir kay

da tabi tutulmadan tayin edilebilecek.. 

lerdi.r. 

16 - Projede şu muvakkat madde 
vardır: < Gümrükler işi ihtfaas işi ol-

duğu ve ehliyetleri Vekaletlerince tas. 
dik edilen ücretli memurların almakta 

oldukları ücretler hak mükteseb taru
nır. Ve bunla.rm bulundukları dayrc_ 

ye münhasır olmak şartiyle terfileri de 

cair.dir.• 
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Uıus'un Anketi 
-

.-\.ıuiarada mesken meselesini nasıl 
halledel,iJiriz ? 

Bugiinliü konser I< Ömür fiva h 
Ton başına • 30 kuru~ indit·ilc1 i 

(Baş: 1 irıci sayfada) 

Cumuriyet hükümetinin An
karuda m eshen meselesinin halle
dilmesine ne kadar önem vermek· 
te olduğunu biliyoruz. Emlak ve 
Eytam Bankası yeni meskenler 
ha '?kında tetkiklerde bulunmak 
tadır. 

a) Memur meskenleri bahçeli 
evler halinde mi, büyük aparlı· 
manlar halinde mi yapılmalıdır ? 
Fayda ve mahzurları. 

Cumur ba.şkanhğı filarmonik orke6-
trası tarafından musiki öğretmen okulu 
salonundaki halk konserlerinin birincisi 
bugün saat 15 t e verilecektir. Orkestra 
Almanyadan geti r tilen ve arsıulusal bir 
şöhreti olan pro fesörP E rnest Proeto. 
r ius'un idaresindedir. P rogram şudur: 

PROGRAM 

1 - L . Van Beethoven 
Ouverture Conolan 

liman ve ağızlarından fob teslim fiat. 
ları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

a • Krible kömürlerin tonu 880 kuruş 

b - 18 50 kömurlerin tonu 818 kuruş 

c - 10/18 kömürlerin tonu 818 kuruş 
d - 0/ 10 kömürlerin tonu 690 kuruş 

kartla gosterıldigi sc kıJde kv.nurlerin i 
yıkatarak satmaları, rqaliyet fiatrn!I n n
fi tesiri bakımından ımkan ız ol, , r 
his elerine duşen ihracat miktarını tu. 
venan olarak yapabilirler Bu f krcıya 
tabi olanların vaziycti Havz mudur
lüğünce tetkik ve tes it --ve ba ,nlrkça 
tasvib olunur. 

Ankara'da bulunan memurla
rı yerleştirmek, yalnız onlara bir 
hizmet olmakla kalmıyacak, An
karanın Bayındırlığına ve nüfusu
nu büyük bir hızla artıracaktır. 

Bu mesele ile a.z çok ilgili o 
/anlara birkaç sual yolladık. Ce
vablarını neşrederken, birçok kro
kiler de basacağız. 

b) Bahçeli evler usulü tercih o
lunursa, bitişik evler ve bahçeler 
sistemini mi, yoksa ayrı bahçeler 
içinde ayrı evler sistemini mi ter
cih edersiniz? 

c) Evler makama mı hasrolun · 
malıdır. Fayda ve mahzurları. 
Yoksa Memurlara temlik mi edil
melidir? Fayda ve mahzurları. 

2 - Yapı Kooperatifleri: 
a) Yapı kooperatifleri hangi 

unsurlar için faydalı olabilir? 

2 - Joseph Haydn 
Oxford-Symphonie 
A) Adagio ve Allegro spiritoso 
B) Adagio 
C) Menuetto 
Ç) Presto 

1 O dakika dinlenmt 
3 - Paul Gracner Die Flörte von 

Sonssuci 
A) Andante 
B) Gavotte 
C) Air 
Ç) Rigodon 

3 - Yukardaki fıkrada gösteri len 
fiatlar aşağıdaki " normal kompozisyon., 
için tesbit edilmiş 770 kuruş vasati fi
ata nazarandır: 

Krible yüzde 15 

18/50 yüzde 20 

10/ 18 yüzde 20 

0/ 10 yüzde 45 

f . • " d" iıkrasmda bahsedilenler dış 
piyasalara tuvenan olarak satacakları 

hisselerini satmadıkları takdirde havza
daki herhangi bir lavuarlı müessese ile 
anlaşıp bu hissele.rine tekabül eden 
mikdarda lavc kômurü ilaveten bu mü. 
esseseye dış piyasaya sattıracaklardır. 

Bu suretle bu İfle uğrCJ§makta 
olanlara ve Ankaraya küçük bir 
yardımda bulunmak istiyoruz. 
Yolladığımız suali er §Unlardır: 

b) Yapı Kooperatiflerinde itti
rak sermayesi ve yardımcı serma
ye nasıl temin olunmalıdır? 

4 - Richard Wagner Siegfried.Idyll. 

Prensip itibariyle bu planın iyi ve 
muvaffakiyetle işlemesi için bütün alı· 
cılar imkan nisbetinde vasati fiat tayi
nine esas olan ve "normal kompozis
yon,, adını verdiğimiz yukardaki pur. 
santajlan taleplerine esas ittihaza el 
birliğiyle çalışmalıdırlar. Maamafih a
lıcı ve &atıcı arasında başka bir kompo
zisyon tekarrür ederse · ikinci fıkrada 
yazılı eaaa fiatlara göre yeni kompo. 
zisyon fiatı tespit olunacaktır. Bunun
la beraber alıcıların son iki yıl içinde 
satın aldıkları kömürlerin lrompozis
yonundaki pursantajların vaııatilerini 

ihmal etmemeleri ve ka lın kömürleri ço· 
ğaltıp ince kömür pursantaj lannı azalt. 
mamaları gerektir. 

G - Havza müdürlüğü haziran ve 
birincikanun :>onunda bu planın tatbi
katını kontrol edecektir . Dış piyasa -
ya ait hissesini çıkarmıyanların imra • 
ratı bu hisse doluncaya kadar durd u _ 

.rulacaktır. 

Arzu eden herkes brı suallerden 
birine veya birkacına kendi ceva
bını da vollayaJ,ilir: 

1 - Devlet memurları mesken
leri: 

3 - İşçi meskenleri. 
Aileli ve tehirde devam1ı otu

ran itÇiler, mevsim itÇileri, bekir 
İtÇilere göre İtÇİ evleri hakkında
ki dütünceleriniz? 

Beşinci c~vap 
inşası tasavvur edilen memurin ve 

amele ikametgahları için gazetenizin 
açtığı anketi, bu çıok önemli mevzuu 
layık olduğu degcrle inceleyebilmek 
ve muhtelif fikirlerin en doğru mu
hassalalarını bir araya toplayabilmek 
imkanlarını vereceği için çok faydalı 

buldum. • 
Anketinizin başlıca sua1lerini kı

saca cevaplandırıyorum : 
A - Memurlar ıçın yapılacak 

ikametg§h1arın bahçeli evler halinde 
yapılması tabiidir ki gere!~ sıhhi ba
kımdan ve gerekse Ankara'nın ağaç

landırılması ve yeşillendirilmesi cihet. 
)erinden faydalı olduğu kadar, bu şe
kildeki evlerin işgal edeceği sahanın 

daha vasi bir yer olması neticesi, An
karaya mamur Qlarak daha vasi bir 

saha kazandırması itibarile de t ercihe 
şayandır. 

Ancak bu şclı:ildelci iotaatm daha 
çok paraya ihtiyaç göstereceği gibi 
bilhassa yol, vesaiti nakliye, su, elek
trik, hava gazı ve kanalizaaion şebe
kelerinin daha vüsatlı ve daha genit 
bir sahaya kurulınaaı icap edeceğin

den münferit küçük binaların veya 
mü'l'tcrclc büyük binaların tercihi sebep
leri bu işe tahsis edilecek kapitalin 
mıktarile değişebilir. 

B - Bizim gibi bu İfe tahais dile
ce k paradan azami istifade ederek hem 
mal:sadı matlUp şartlara uygun olarak 
temin ve hem de ihtiyaca tekabül 
edebilecek mıktarda ikametgah mey

dana getirmek zaru.retinde olanlar iç.in 
her iki ciheten biraz fedakarlık ederek 
aynı çatı altında ikişer veya dörder 
daireyi ihtiva eden bahçe içinde bina
lar yapılmasını şayanı tercih bulurum. 

Buna misal olarak Ankara'da is. 
tasyon yanındaki Devlet demiryoJJa_ 
orına ait bahçe içindeki memurin evle
rini gösterebilirim. 

Bu çeşit evler yukarda arzettiğim 
fayda ve mahzurları mütevassıt bir 
surette karşıhyabildiği cihetle en mu.. 
vafık şeklidir. 

C - EVLERİN MAKAMA VEYA 

ŞAHSA TEMLİKİ : 
Bu en .ıiyade üzerinde durulması 

icap eden bir meseledir. 

Ankara'da nüfusun ve bu çeşit ev
lere ihtiyacı olanların hemen hepsini 
memurlar teşkil eder. Binaenaleyh, 
nakiJler, tayinler, becayifler, veyahut 
yeni yeni işlerin ve müeueaatın kurul 

maaile Ankaraya gelecek her yeni me. 
mur nini derhal ve hazır olarak bul
malı ve bu huauıta hiç aıkıntı çckmc
melidiır 

Bunun da pürüMüz ve müşkilatıu 
olarak çabukça temini ancak makama 
veya birliklere tahsis edilmit evlerle 

kabildir. Her hangi bir sebeple An
kara'dan ayrılmak mecburiyetinde ka
lan bir memur henüz taksitlerini öde. 
yemediği evini bqkasına devretmek 
iztırarında kalacak olursa belki bugün 
için değil fakat ilerde bu buhran kıs.. 
men zail olduğu zaman, gideceği her 
h .... ... ; hir cıt-hirde ( bu teşkilat yalnız 

Ankara'da yapılacağına göre ) aynı 

şartlarla di ğer bir ev temin edemiye
ceğinden zarar görecektir. 

Binaenaleyh yapılacak evler iki 
şekilde istifadeye arzcdilmelidir. 

1 - Çok ucuz kiraya verilebilecek 
makama veya birliklere tahsis edilmiş 
evler. 

2 - Normal ki.ra)ardan biraz daha 
fazlaya kiralanacak ve bedelini amorti 
edebileceği bir müddet nihayetinde 
sahibine temlik edilecek şahsa mah
sus evler. 

Bu iıki kiralama şekli olunca, Anka
raya gelen her hangi bir memur ken. 
di hususi vaziyetine, diğer şehirler

deki efradı aylesi ve nihayet müdde
tini tahmin edeceği memuriyet haya
tına göre bunla.rdan birini tercih İm· 
kanlarını bulacaktır. 

il - Bu büyük iş içıin lüzum oln 
sermaye, memurlar için tahsis edilen 
pahallık zamanının bu işe hasredilme
sile temin edilebileceği gibi büyük 

milli bankalarımızın iştirakile kurula.. 
cak bir İllJat şirketiJe temin etmek 
mümkündür. 

Milli bankalarımız içinde, bu işi 

aksamadan ve muvaffakıyetle bapra. 
bilecekler ve buna ait tesisat ve mal. 
zemcyi halen elinde bulundu.ranlar ol· 
duğunu iftihar ve emniyetle aöyliye. 
biliriz. 

111 - İfCiler için yapılacak evle

rin aıbhi prtluı baU olmakla beraber 

azamf derecede ucuza verilebilmesi sa· 
relerini bulmalıyız ve ona göre ite gi. 

rişmeliyiz. 

Çünkü u~umiyet?e az kazanan it· 
cilerimiz bu az kazançlarının pek kil. 

çük bi.r kısmını kendi mübrem ihtiyaç

larına tahsis edebilmektedirler. Müte. 

bakisini ya bof olduğu zamanlarda 

sarfetıneık üzere saklamak veyahut 

aylesine yollamak mecburiyetindedir. 

Binaenaleyh bütün amele ve işci 

sınıfının bu evlerden istifade edebil. 

mesi, ancak ona yük olmıyacak ve 

kolayca verebileceği kadar ucuza mal 
etmek imkanları temin edildiği tak. 

dinle mümkündür. 
Bu evlerin daha geniş bir çatı al

tında müşte.rek yemekhane, çamaşır 

ve yatakhaneleri ve arasıra sıhhi ve 

içtimai filımleri gösterebilecek bir si
nema salonunu ihtiva etmesi hem ucuz 

luğu ve hem de i~i amele sınıfının 
gerek sıhhi cihetinden ve gerekse iç
timai tekamül bakımından istifade
lidir 

Ayleai olan amele için yine çok 
ucuza mal edilecek ikişer odalı daire
ler yapılmalıdır. 

Bilhassa mahallele.rinde çocukların 
bakım ve terbiyesile meşgul olabile. 
cek yurtlar ve ana mekteplerine, ç<>

cuk bahçelerine sıhhat ve doğum evle· 
rine çok önem vermelidir. 

Şadi Reşit Dilek 

Yabancı ekalliyet okul -
lan için bir genelge 
Kültür bakanlığı yedi ilimizde 

bulunan yabancı ve ekalliyet okul
larının talebelerine vereceği kül
tür için takib edilmesi gereken 
yollan gösterir birer genelge ha
zırlamış ve bu yedi ilin ilbayları
na göndermiştir. Bakanlık bu gön
dermiş olduğu genelgede yabancı 
ve ekalliyet okullarında yeniden 
şube ve sınıf açmalarını kabul et
memektedir. Ekalliyet ve ecnebi 
okullarında okutulacak türkçe 
dersini türk öğretmenleri verecek
lerdir. Ancak türkçesi zayıf olan 
talebeler için ayrıca düzgün ve 
iyi bir türkçe öğrenmelerini temin 
için kurslar açılmasına müsaade 
etmiştir. Bundan başka bu gibi o
kullarda okutulacak olan tarih, 
coğrafya dersleri türk okulların· 
da okutulan müfredat programla
rına uygun olacaktır. Ancak bu
gün orta ve lise okullarımızda o
kutulmakta olan tarih coğrafya 
kitaplarından başkaca mesub ol
dukları ulusun tarih ve coğrafya
sım da okutmak isterlerse o za
man okutmak için kabul edecekle
rini bildirdikleri kitabın kültür 
bakanlığınca özel bir komisyon 
tarafından incelenmesi ve onay
lanmas ışarttır. Bundan başka bu 
gibi dersler +okullarda türkçe ola
rak ve türk öğretmenleri tarafın
dan okutulacaktır. Aynca okutul
ması lazım gelen diğer kitaplar da 
türk okullarının bugünkü prog
ramlanna aykm olmıyacaktır. 
Bunu temin etmeğe kültür bakan
lığı özel bir komisyonu memur et
miştir. Bu komisyon okutulmasın
da hiç bir mani görmediği kita~ 
lan onaylıyacaktır. İstanbul, fç
eJ, Yozgad ve İzmir gibi ecnebi 
ve ekalliyet oku11an bulunan ille
rin ilbaylan bu genelgeyi ilgili di
rektörlüklere bildirecektir. 

Mektupçular arasında 
Açık bulunan Mardin ili mek

tupçuluğuna eski kaymakamlar
dan B. Galibin atanması ile Gü
müşane mektupçusu B. Cemalin 
sıhhi' sebebler dolayısile Çoruh 
mektupçusu B. Behçetin becayiş
leri onaylanmıştır. 

Gümrüklerde tayinler 
Tekitler ve gümrükler bakan

lığı damgalar birinci sınıf enspek
törlerind en B. Mahmut Gün
düzün gümrükler genel direktör
lüğüne atanması onaylanmıştır. 

Bundan başka damgalar enspek
törler kurulu başkanlığına baş ens
pektör B. Muammer Kocabaşın 

ve dördüncü sınıf enspektörlüğe, 
yarenspektör B. Rahminin atan
maları da onayl<'nmıştır. 

••.ıı: 

İnce kömür pursantajlannı çoğalt. 
mak suretile yeni kompozisyonlar ya_ 
pılabileceği gibi münhasıran ince kö. 
mür de istenebilir. 

4. - Birinci fıkrada işaret edilen 
ton başına 130 kuruş tenzilatın hesa
bında : 

a. - Amele ücretleri bugün olduğu 

gibi hesaba konulmuş olduğundan bu 
ücretler de tenzilata vesile ittihaz edi
lemez. 

b .• lstanbulda yabancı gemilere ih
rakiye olarak verilen kömürlerin Hav_ 
zadan ecnebi memleketlere sevkedilmif 
gibi muameleye tibi tutulması nazara 
alnımı, olduğundan bundan sonra ali. 
kadar dairece o suretle muamele edi
lecektir. 

c. - Havzadaki kayık ücretlerinden 
ton başına 10 kuruş tenzilit yaptırıl
ması. Bu tenzilit da aynı tarihten iti
baren tatbik edilmeğe beşlanacaktır. 

d .• Mütehassıslarımızın yaptıkları 
tetkiklere göre, ocakların itletmcaine 
rekup (recoupe) usulü yerine tana. 
sant (taille chassante) usulünün ika· 
mesi ve nakliyatta yapılacak islahat 
maliyet fiatını en az elli kuruş indire
cektir. 

5 - Tatbik edilmekte olan ihracat 
p.Jınına gelince: 

Prensip itibarile dış piyualara ih
racat hacminin en az bugünkü umumi 
miktarı muhafaza etmesi hükümctçe 
mültezemdir. 

a. • Bütün kömür müstahsilleri •ta
ğıda yazılı cedvelde gösterilen niııbet. 
ler dahilinde is piyasa aatıflarını arala
rında taksim edeceklerdir: 

Kabili imrar istihsal miktarı 
ton 

o - ~.ooo yüzde 80 
50,000 - 100,000 ,, 76 

100,000 - 150,000 ,, 72 
150,000 • 200,000 ,, 68 
200,000 - 250,000 ,, 64 
250,000 - 300,000 ,, 60 
300,000 - 350,000 .. 56 
350,000 _ den yukarısı ,, 52 

Bu suretle iç piyasaya verilen kö
mürlerden bakiye kıamıları dıı piyasa_ 
ya satacaklardır. 

b. • "a'" bendinde gösterilen nisbet. 
lerle elde edilen mikdar iç piyasanın 
ihtiyacından fazla gelirse fazla gelen 
kısım alakadarların iç piyasada "a'' 
bendi mucibince aldıkları tooajlardan 
bu tonajlarla mütenaaiben indirilecek 
ve bu suretle iç piyasa ihtiyacından 
fazla kalan bu mikdarlar dıt piya1aya 
satılacaktır. 

c. - Lavuarı olmayan ocakların lawu
arı olanlarla anlaşarak yukardki nisbet.. 
lere tekabül eden kömürlerini yıkata
rak ihra~ etmeleri. 

d. • Lavuarı .>lan lavuarı olmıyan
dan yıkama ücreti olarak kendilerince 
hesab edilmiş vasati yıkama bedelini a. 
lacaktır. 

Eskişehir ili mühendisi B. 
Mehmed Ali Maraş bayındırlık di-

Bu hususları Havza müdürlüğü kon
tor !edecektir. 

rpt,.+ · .... · _, •. .., .......... .. _ ...... ....,.,, ... t,r e . • Lavuarı bulunmıyanlardan yu. 

6 - Buraya kadar olan fıkra larda 

sayılmış olan tedbirler bugnükü şerait 
ve durum içinde derhal tahakkuk etti· 
rilmesi mümkün görülmüş olanlardır 

Maden kömürü fiatlarrnın indiril • 
mesinde çeıitli bakımla.rdan ulusal bü· 
yük menfaat görüyoruz. Bugünkü i ş • 
letme şar t l arına ve hukuki vaziyetlere 
göre birinci fıkradakindcn daha fazla 

bir tenzilat i!>temeği mümkün görme • 

d ik. Mütehassıslarımızın uzun uzadıya 
y ap• ıklan tetkikleri ile maliyet fiatı

nın esaslı bir surette indirilebilmesi 
için havzanın he.r suretle rasyonelleş • 
tirilmesi ve üç ekonomik ünite teşkil 
ederek bir elden idare edilmesi tek çı. 
kar yol olduğu anlaşılmıştır. 

Bu işin yapılması halinde 934 serıe· 

si maliyet fiatına nazaran 240 kuru' 

kadar bir tenezzül vukuu bcklenebile .. 
ceği mütehassıslarımız tarafından ifa .. 

de edilmiştir. Alakadarlarla görüşü • 
le.rek havzanın bir elden idaresi için 

lazım olan her muamele yapılacaktır. 

7 - Ocak sahipleri kömür fiatlan. 
nın tenzilinden dolayı küçük damarları 
terkederek yalnız büyük damarlardan 
istihsalat yapamıyacaklan gibi ilerde 
vulrubulacak istihsal için yapılması ge. 
reken ihzari ameliyatı da ıeri bırakmı. 
yacalrlardır. Bu bakımdan havza müdür. 
lüiii teknik murakabesini tefdit için 
muktazi bütün tedbirleri alacaktır. 

8 - Alakadarlara tebliğ edilmek ve 
Vekalete malfünat verilmek ve büs :ı 

tatbikine çabplmak üzere Zonguldak 
valiliğine ve havza müdiirlilğüne, malu. 
mat için diğer valiliklere bildirilmiştir. 

lktısat Vekili 
Celil Bavar 

İzmir evkaf direktörü 
İzmir evkaf direktörü B. Haliın 

Baki türk tarihi tetkik cemiyeti 
tarafından İzmirdeki tarihi abi
deleri muhafazada gösterdiği il
giden dolayı takdir edilmiştir. 

Dahiliye memurlar 
kanunu 

İç bakanlık l 700 sayılı dahili
ye memurları kanununun üçüncü 
maddesinin birinci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında bir kanun 
projesi hazırlamıştır. 

Hukukçular celFJİyeti Haş
kanlığndun: 

Hukukçular cemiyeti umumi heyeti 
fevkalade olarak 16.11.1935 cumartesi 
günü saat on be§te halkevinde toplana. 
caktır. 

Ruzname şunlanlır: 
A. Başkan tarafından toplanma se

bebinin izahı 
B. Nizamnamenin tadih 
Uye olanların o günü ve aaatta bu. 

lunmaları. 

KAMUTAY KOMiSYONLARI 

ÇAGRILARI 
Divanı muhasebat encümeni 

yarın "10" da toplanacaktır. 
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Spor 

Galatasaray, Tamşu varla herahere kalclı 
İstanbul, (Telefonla) - İki ma~ 

yapmak üzere şehrimize gelen Roman

yanın Tamşuvar takımı birinci maçını 

bugün Taksim stadında Galatasarayla 
yaptı. 

Oyuna Galatasaray başladı. Sarı • 
kırmızılılar hafifçe esen rüzgara karşı 

namak mecburiyetinde kalmışlardı. 

14 lincı.i dakikada Danyal seri bir 

plasmanla Fazıldan aldığı topu on 
eş metreden sı1kı bir şutla kaleye gön

J~rdi. Top, direğin köşesini yalayarak 

<1vuta gitti. 
Romenler sr.kı oynamağa başladı

lar. BiUıassa soldan indirdikleri top Ga

latasaray için çok tehlikeli oluyor. 16. 

ıncı dakikada orta muhacimin falsolu 
bir VUnlfU Avniyi aldattı. Fakat top ka
le direğine çarparak geri döndü. 

23 üncü dakika: Romen sağaçığının 
bir şandelini kesmek üzere çıkan Avni
nin üzerine. sol iç yıldırım gibi iniyor. 

Osman şarja mani olmcwk üzere bu ini
ti marke etti. Bu gayetle tabii bir ha. 
reketti. Fakat hakem her nedense pe
naltı verdi. Fakat romenler fırsattan is. 

tifade edemediler. 

Oyun çok seri bir cereyan alıyor. 

Romanyalılar ilk dakikaların intibamı 
silecek bir oyun çıkannağa basladılar. 
Fakat Galatasaraym üstün oyunu ve 

teknik bakımından fazlalığı göze çarpı. 
yor. 

İkinci devrede Galatasaray sahaya 
.küçük degi ıkliklerle çıkmıştı. Adnanm 

yerinde Salahaddin, İbrahimin y rinde 

de Suavi oynuyordu. 

Oyun birdenbire bütün hızı ıle baş

ladı ve Galatasaray kalesi etrafında u. 
kı bir çenber çevirdiler. Sarı • kırmı-

zılıların defansı bu baskının devam et
tiği ilk beş dakika içinde mağlüp olma-

dan çalı§tı. B~ dakika sonra Galata
saray bu sağnağı savuşturmuş ve hücu

ma yeniden baflamıştı. 

Oyunun ı kinci devresi Galatasaray 

hesabına bir muvaffakiyetsizlik olarak 

sayılmak kabildir. Çünkü bu kadar ağır 

basan bir takım 45 dakika içinde müte· 

addid gol fırsatı yakalar ve hepsini ka

çırırsa bu iyi bir vaziyet sayılamaz, ne

tice golsüz ve beraberlikle bitti. 

ULUS 

her yıl, Ankaramızın bınıdlık se
verlerini bir araya toplayan ve sa
bırsızlıkla beklenen spor ,. areket
leridiı. 

Gücün bu kış için hazırladıgı 
program her on beş günde bır. bır 
av binişi. bır atlı yurüytiş oımaK 
üzere düzenlenmistir. Bu yıl koşu
larda hakiki avlar l:ovalanacakur. 
Atlıspor kulübunun kop ıderinın 
de katılması ıle } ap lacak olan bi
nişlerin evelki yıllardan çc~ daha 
canlı ve zevkli gececeği u ulmak
tadır. 

Bugı.inkü av binişi saat 10 da 
koşu yennden b<?. ·hyacak ve beş 
kılometrc üzerinde sürecektir. Ko
şunun bitiminde çagnlılara muha
fız gücü tokalinde bir çay şôlenı 
verilecektir. 

Lik maçları haf taya 
başlıyor 

Dil, tanh, coğrafya fa -
kültesinin l:::ıimsiz 

kadrosu 
Bu ay içinde acılma töreni ya

pılacak olan Ankara dil. tarih, 
coğrafya fakültesinin profesör ve 
doçentlere aid isimsiz kadro yük
sek tasdika sunulmuştur. Bu kad
ronun tasdikinden sonra fakülte
de iş alacak doçent ve profesörler 
kesin olarak saptanacaktır. Ancak 
haber aldığımıza göre docend ol
maları ihtimali kuvvetli olan isim
ler arasında şunlar vardır: Dr. Ba
yan Melahat finoloji, Dr. B. Dan
yal coğrafya, Dr. Bekir Sıtkı ta
rih, B. Hamid Iatince, Bayan Saf
fet ingili.ıce. 

Kiralık oda 
Ayle yanında, möble, konfor

lu, Yenişehir Tuna caddesi Yi
gitkosun sokağı, 15. 

1-5118 

Kızılay 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 9 (A.A.) -
Geçen iki haf ta içinde güm

rük muhafaza örgütü biri yaralı, 
üçü ölü 135 kaçakçı, 3933 kilo 
gümrük kaçağı, 106 kilo inhisar 
kaçağı, 6215 defter sigara kağıdı, 
8500 çakmak taşı, 5 tüfek, bir ta
banca, 40 madeni lira, 220 kağıd 
lira, 9 kağıd dolar, 3800 fransız 
frangı, 24 Filistin lirası, 6 adet al
tın elmas müzeyyenat ile 40 ka
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Ulusal kıyafet balosu 
Çocuk esirgeme kusumu genel mer

kezi tarafından her yıl verilmekte olan 
ulusal kıyafet balosu bu yıl öa 7 ilkka. 
nun cumartesi günü akşamı verilecektir, 
Bu balonun çok güzel ve ncşdi olabil • 
mesi için şimdiden çalıpnalara başlan. 
mııtır. Balo gecesi bayan ve baylar ta. 
rafından kıyafet birincisi de seçilecek _ 
tir. Birinciliği kazananlara kıymetli he. 
diyeler verilecektir. 

Baosu 
•• •• gunu At yarışlarının on 

Henüz gazetemize resmi bir bildi -

riğ gelmedi. Fakat ilgililerden işitti -

ğimize göre Ankara bölgesi lik maç -

lan gelecek hafta, pazar günü başlıya

caktır. İlk maç, geçen yılın şampiyon -
tuğunda önürdeşlik eden, Gençlerbir -

Hği - Çankaya arasındadır. Bu yıl 
Kırıkkale Gücünün de maçlara katıla. 
cağı söylenmektedir. Bu takdirde lik 

maçb.n sekiz kulüb arasında olacaktır. 

Kulüblerin durumlan n alacakları ao
nu9lar hakkında maçlardan birer gün 

önce düsüncelerimizi yazacağız. 

31. 12. 935 
Büyük ~ m~ Balet 

Yarın sonbahar at yarlfları bitiyor. 
Yarış meraklıları ilkbaharda yeni ya
pılan ipodrornda bqlıyacak olan yarIJ
Jara kadar bu &üzel sporu •yredcmi
yece klerdir. Şimdiye kadar 90k güzel 
kotular seyrettiğimiz ve yarmdan 
sonra tarihe kanpcak olan eski yarlJ 
yerini sonbahar yanflan ile berabcc 
kapatıyoruz Yarınki kofular herhalde 
mevsimin en güzel kotulan olacaktır. 

Birinci kotu : Uç yaşındaki yarım 
kan İngiliz taylara mahsus handikap
tır. Mesafesi 1800 metredir. KOfuya 

yazılı atlar1la tafıyacaklan kilolar 
şunlardır : 

Alemdar 62 Scmiremi~ 57 -
Olgo 53 - Nccli 51 - Bora 48. 

Alemdar bu tayların hiç Şüphesiz 

en kuvvetlisidir ve koşuyu kazanma.sı 

en çok umulan tay da budur. Geçen 
hafta güzel bir kotu kazanan Nedi 
çok hafif kilo ile kottuiu için belki 
ko uyu karıştırabilir. 

İkinci koşu : Uç ve daha yulcan 
arıkan İngiliz at •e kısraklara mah
sustur. Mesafesi 3500 metredir. 

Bu koşuda Bekir, Şurbara, Şorom.. 
po ve Kazbadaly• lr.otac:aktır. 

Şuri>ara geçen hafta 3000 metrelik 

koşuyu kolaylıkla kazanmıJb.. Anb
ra'da yaptıgı diğer kOfularda da hiç 
geçilmedi. Bay Akif'in Bekirı geçen 
haftalara nazaran daha iyi vaziyette 
ise de koşudaki faDSı Şurbaraya naza. 
un fazla degildir. 

Uçüncü koşu : İki yaşındaki arı

kan İngiliz taylara mahsustur. Mesa. 

fesi 1800 metredir. Bu koşuya girecek 
taylar arasında yalnız Emir Salih'in 
Önüsar ismindeki tayı memlekette 

doP,muştur. Bay Celal Bayar'ın Oktay 
ve ll:ıy Tevf1k Ali'nın Sülün i~inde-

!ki tayları hariçten geldikleri iç.in Ö
nüsar'dan altı kilo fazla sıklet taşıya.. 
caklardır. 

Sülün İsQnbul'daki formündc ol

saydı bu kiloya rağmen kazanması 

kuvvetle umulabilirdi. Fakat geçirdiği 
hastalıklar yüzünden formünü kayb. 
etti. Onun için yarınki koşuda şansı 
fazla değildir. Bu üç taydan hangisinin 

kazanacağını kcstinnek çok zordur. 
Yalnız Önüsar"m taşıdığı zaif kilonun 
bir avantaj olduğunu zannediyoruz. 

Dördüncü kotu ; Dört ve daha 
yukarı yaıtaki yanmkan ingiliz at ve 
lnsrakbra mahsustur. Mesafesi 3500 
metTI:dfr. 

Bu koşuda. Bozkurt, Selten, Nona, 
Klas ve Ceylan koşacaklardır. Anka

raya bu hafta içinde gelen Ceylin iki 
aydanberi kopıadı. Bu uzun mesafeye 

dayanabilmek için iyi bazırlanmlf 01-

mak lizandır. Halbuki yol yorgunluğu 
ve noksan idman normal umanını~ 
bu kotuyu bzaıvnaaı Jizımgelen pn... 

sını azaltma.ktadrr. 
Hona ve Sclttn Ccylin içiu en 

kuvvetli rakipleridir. 

Bqinci kOfU : Uç yaflndaki yerli 
yanmkan ve anbn anp taylara mah
sustur. llesafeai 1600 metredir. 

Bu kofuda kopcak tayhi arasında 
Bay Fehmi'nin Oktayı rakiptcrıne 

nazaran daha kuvvetlidir. Diğer tay
lardan birinin Olrtayı geçebileceğini 

zannetmiyoruz. 

Muhafız gücünün av 

koşusu 
Muhafız Gücünün bu yılki at 

binişleri bugün yapılacak olan av 
koşusu ile başlıyor. Bu binişler, 

Bugünkü özel futbol 
maçları 

Bugün Ankara Gucü alanında saat 

14 den itibaren iki maç yapılacaktır. 

Önce Altınordu - Ankara Gücü B. 
taknnlan kaqtlapcaklardır. Her ilı:i 

kulüb de bu maçta birinci takana geç -
cleri yakm olan genç oyuncularını 

deneyecekJerdir. Derecelerini yübelt -

mek istiyen genç futbolcularm buma.. 
ça önan vermeleri tabii olduğundan, 

herhalde oyun çok zevkli ge~ecektir. 
Günün sürprizi Ankara Gücü -

Çan.kaya birinci takımları arasındaki 

maçtır. Ankara gücünün bugün yeni 
ve çok değerli oyuncularmı ilk defa a
landa göreceğiz. Çıkacak takan Giidin 
lilı: maçlarmdaki durumunu göstermek 

balı:nnmdan çok önemlidir. Çankaya İ8e 
bu maça kulübten ayrıldıkları llÖyle -

nen calı:i kadrosiyle çalı:ac:aktu. Bunu 

da büyük bir mcmouniyetle kaycledi -
yoruz. Çünkü kulübten ayrıJ.mU. im. 
lüb değiıtirmek kadar kötü bir ~ ol

madığı lı:anaatinckyiz. 

İlk defa yanşa giren 
bisikletçiler 

Bugün öğleden önce saat 9.30 da, 

Kamutay altmdalı:i kötcden bqlamak 
ve Sincanköye gidip gelmek üzere bir 

bisiklet yan~ı baurlanm11tır. Bisiklet 

kurulu bu yarıp. 'imdiye kadar hiç ya
rışmamış yeni istidatları <:okmaktadır. 

Bize yarmm '8ft'lpiyon1annı tanıtacak 

bu yauşı heyecanla takip edeceğiz. 

Diyanet işleri riyasetinden: 
Berat gecesi 

Şabanın ilki 29 birinci teırin salı gününden tesbıt edildiği ci
hetle 12 ikinci teşrin 1935 pazartesi günü akşamı yani (salı gece
si) Berat olduğu ilin olunur. 

Ziraat Vekaleti 
Baytar umum Müdürliiiün den: 

~ 

Merinos koyunları yetiştirme te~ilitı için satın alınacak olan 
QllJ)jl1llJ 1153 (Binyüz elli üç) lira muhammen bedelli bir adet De. 
forden cihazı. bir adet kırma ınalrinuı, bir adet yqil lı:e8CD maki. 
ne, üç adet Tetovir aleti (12 şişe hususi siyah müreklreble bcra. 
ber) ve 12 adet Burdizzo'nun 25-10-935 tarihinde yapılan ikinç.i 
eksiltmesinde de talip çıkmadığından sözü geçen alet ve makina .. 

bnn bir ay içinde pazarlıkla satın alınmasına karar verilmittir. 

İsteklilerin prtnameıı.ini görmCk üzere velıı:ilet Baytar Umum 
Müdürlüğü lleriw m11h-ipliği ile İstanbul Viliyet baytar mü.. 
dürliiğiiae ft pazarlık içinde 86 lira 47 Jnınıfluk teminatlarile bir. 
likte 24-11-935 tarihine lı:adar Ziraat Veklleti baytar mnum müdür. 
lüğü sabn alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3327) 

1-5113 

Emniyet işleri 
umum Müdürliiiiünden: 

l - Zabıta llemurlarınm 935 8Cneai elbiselerinin bcheı takı
mınm muhammen fiatı 600 kufllftaıl, uı 4773 çoğu 5000 takım el

bi8Cnin dikimi 20 gün müddetle ve kapalı zarf muliyle ıeıbiltmeye 
konuknuftUr. 

2 - tbaıesi 29-11.935 cuma günü saat 15 te Emniyet İfleri U
mum Müdürlüğünde teşekkül eden Komisyon huzurunda yapıla

caktır. 

3 - Şartname Komisyondan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler 2250 liralık muvakkat teminat mek. 

tubu veya makbuziyle 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (3311) 1-5100 

IJ/,f ·' Utl l"OllWtıı: Tefrika: 30 dan ancak kurnaz köylülerle mürabahacı bur
juvaları zenginleştinneğe yaramış bulun
duğu için, müsavilik adı altmda servet im
paratorluğunu yükseltmekten başka bir şe
ye yaramamış, Fransayı yüzyıldan beri ke
mirmekte olan para adamlarının kucaklan
na atmıştır. Bunlar orada hakim ve efendi
dirler. Acıklı, bitli, miskin, ve musibetin 
türlüsünü çekmiş adamlardan kurulmuş o· 
lan göze görünür hükümet finansçıların em
rindedir. Yüzyıldan beri, bu zehirlenmiş 
memlekette her kim yoksullan sevmiş ise 
cemiyete karşı hain sayılmıştır. Hatta tik
sintiye ve acınmaya karşı bile kanunlar ya
pılmıştır. Halbuki bütün bu dediklerim kitab
lara basılamaz da ... 

Topçu yüzbaşısı, sevimli bir delikanlı ve 
mesleğine bağlı bir yeğeni olan Madam 
Manne, Şulet'in askerliğe bu kadar şiddet
le hücum etmesine kızıyordu. Madam Mar
ten ise bunu eğlendirici bir fantezi sayıyor 
ve Şulet'in fikirleri onu kockutmıyordu. O 
zaten hiç bir şeyden korkmıyordu. Fakat bu 
fikirleri izansızca buluyor, geçmiş günlerin 
şimdiki zamandan daha iyi olduğunu hiç 

duğu için yatakta yatamadığmdan geceleri
ni koltuğunda ve bir masa üzerine yerleşti
rilmiş kitablarmın yanında geçirirdi. Ölü
münden iki saat önce okumağa kalkışmış

tı. İyi ve temiz yürekli idi. Acı çekerken bi
le sakinliğini kaybetmemişti. Yazan· Anatol 1''RANS 

Türkçeye çf!lrıttn: Na:rubı BAYDAR 

Şimdi onu akşamın yaldızlı Scl!{lH li~i 1çin
de bacası tüten kulübesinden, öküzlerin otla
:.iığı çayırlardan, tarlalardan, baba ormanların
dan sürüyorlar; ona, kötü bir laşlanın avlu
sunda adam öldünneği öğTctiyorlar; gözünü 
korkutuyor, küfrediyor, hapse tıkıyorlar: ve, 
bunun bir şeref olduğunu söyliyorlar ve bu 
suretle şereflenmek istemiyecek olursa kur
şuna diziyorlar. Baş eğiyor, çünkü korkudan 
anlamaktadır ve bütün ev hayvantan içinde 
en yumuşak tabiatlisi, en güler yüzlüsü ve 
en itaatlisidir. Bizler Fransada asker ve 
yurdda.şız. Yurddaş olmak da gurur i.çin bir 
başka sebebtir. Bu, yoksullar için zenginle
rin kudret ve aylaklığına destek olup onları 
korumak demektir. Onlar, yoksula da zengi
ne de köpriiler altında yatmağı, sokaklarda 
dilenmeği ve ekmek çalmağı yasak eden ka
nunların müsaviliği karşısında, buna çalışa
caklardır. İhtilalin nimetlerinden biridir bu. 
Bu ihtilal, ulusal mülkleri ellerine geçiren
lerin menfaatine olarak çılgınlar ve beyin
~; ' - ..... , ... ,..,,ır,..," "'nuğu ve sonucu hakrmm-

Ü~ü;:en güneş altında, kara toprakh tar
lalar, kışın soymuş olduğu morumsu ağaç 
kümeleri ve gümüş ırmaklar kenarındaki ka
v~klardan perdeler geçip giderken Şulet'te 
heyecanlanıyor, elindeki bıçağı sallayıp du
ruyordu. 

Bastonunun ucunda oyduğu kafa şekline 
kederli kederli baktı: 

- İşte sen, zavallı insanlık, sıska ve ağ
layı:şlı, utançtan ve sefillikten hcyinsi;ı;leş
miş, efendilerin askerle zenginin yarattık
ları halinle sen ... 

sanmıyordu. 
1 

. - Bana öyle geliyor ki, Mösyö Şulet, 
ı~sanlar bugün ne iseler her vakit öyle, ya
nı kendini beğenmiş, hiddetli, pinti ve mer
hametsiz idiler ve sanıyorum ki kanunlar
la adetler. bahtsızlara karşı her zaman sert 
ve zalimdi. 

La Roş'la Di jon arasında yemek vagonun
da kahvaltı ettiler ve Şulet'i orada piposu, 
bened:ktin kadehi ve üzülmüş yüreği ile haş
haşa hrraktrlar. 

Kompartımanda Madam Marme, kaybet
miş olduğu kocasından sakin bir şefkatle 
bahsetti. Sevişerek evlenmişlerdi. Kendisi 
için öyle hayran olwıacak şiirler yazardı ki, o 
bunları nep saklamış ve kimseye gösterme
mişti. Çok canlı ve çok neşeli idi. Daha son
raları onu çalışmaktan yorulmuş ve hasta
lıktan zayıflamış görenler böyle olduğuna 
inanmazlardı. Son dakikasına kadar etüd-
1*"rinden ~eri kalmamıştı. Kalbi büyümüş ol-

Madam Marten söyliyecek başka bir ı;~y 
bulamadığı için: 

- Uzun yıllar bahtiyar oldunuz, bunu:ı 
hatırasını bugün de saklıyorsunuz: bu dtin
yada bu da bir şeydir. 

Fakat Madam Marme içini çekti, sakin 
alnından bir bulut :;ecti: 

- Evet. dedi, Lu; benim icin ~rkeklerin 
ve kocaların en ivis; olmu~tu Bununla be
raber beni cok Ü.7.dil Rir tPk hatası vardı ki 
bana zalimce acılar cektirdi. Kıskançtı. Bu 
iğrenç hırsı. o kadar ivi. o kadar şefkatH, o 
kadar oomerd olan hlt ~damı haksızlığa, is
tibdada süriiklerd" t nanımz ki hareketim 
hiç bir şüoheye sebP'1 olmazdL Kendimi e
ğendinneğ"e u~ rasmıızdım. Fakat gençtim; 
taze idim; hemen hemen gti?:eldim. Bu ona 
yeterdi. Yalnız başıma sokağ"a cıkmama en
gel olur. kendisi bulunmadığı ;ı;aTT"::ınlar mi
safir kahul etmemi yasak ederdi Riı-1i 1 ·te 
baloya gittiö-imiz zamanlar, ar:ıh ... <la hana 
yapac.'1k1armı düşi.inerek önceden titremr~e 
başlardım. 

(~ ı•ı ' -ır) 
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Alacahüyülı kazısı nıuvaf /alugetle neticelendi 

HQy/Ute pr •ltı ian•IJ.arı (Eli 
#rri) 

Al•cdilyiiktelri Eti 
Sfenbi. Kaldmlan 
yunak yerinden bir 

halruıı 

AlacıhüyDlr hafriyatmı yapanl•ıı 

Soldan safa doğru arkada: Müze ressamı BB. Aptullıh 

Çizgen, KAyseri müzesi işyarı JI. Nuh, Müzeler d•yresi arlce. 
ologu Remzi Oğuz, Müze/er direktörü HJmit Koıay, mimu 
Jlazhar Altan, hafriyat i~yarı ve muhasip lbrahim Biltin, fıbi
deleri koruma htlyeti lotoJralçısı Şület. Önde: Çanak yapıJ. 
tırıcı usta işçilerle demirci ustaıı çavuı ve .qçı giJıtJomelrtedit. 

Bbük mtturda eurleria 
dunuııu 

Alanın cenup tar;ı/rn:iakı ,,, 

rarın .,-nmda brılun:.ın tunct.::rı 

güneş hrsu. 

Aynı mezarda bulunan tunçran Odz heykelinin 
topralc il.stilade durumu 

Bayai mezard• alua enrlnden bnılarımn dlll'aaıa Kip lgliiii dle~rl Mitli bir lwn /shleti (Bakır devri) 

Halrıyaı alanınaan oır goranliı. (ilk safha) 6,2S metre oerıalihe •uıunaa ye tzymetli euanın mabim 
bir iıs1111111 veren bOyiik meur 

(Bqı ı. ci sayılada) 

b Bel göz önünde tutulmak üzere
milidclan önce, biç olmazsa üçbin 
- üçbin befyüz ydlanna kadar in
diği ortaya konmUflur ki hu ao -
DUÇUD ilk Anadolu medeniyetleri
nin tarihi bakımından büyük öne· 
mi meydandadır. 

Altı buçuk Ye sekiz metre de
rinliklerde ele geçen üç büyük me
zann Yerdiii sanat Ye arkeoloji 
eserleri, bugüne kadar ön Aıya'
da bulunan tarih defineleri ara
ımda birinci derecede gelecek de 
ferde Ye önemdedir. Ele geçen 
albn, bakır, tunç gümüf, taı ve 
pipniı topraktan yapılmıt vazolar, 
kaplar, tampanya kadehleri, İğ
neler, küpeler, bilezikler, gerdan
lddar, mühürler ve diier ıüı par
çalan bafmda; tunçtan iri ve cid
den ettiz kılıçlar, kınlar; Ayııı ae
kizi bulan türlü biçim Ye büyük
lükte giineı kurılan, şreyik ve ölö1z 
heiikelcikleri.. Anadolunun din 
tarihi baknnmdan ne kadar em · 
aal~iz bir tı•C(er tttsrvorl'lrsa; A,,". 
dolunun ilk ftlede11ivetlerini, ilk 
inı,.nlannı, ilk mt1h,.drlerini tanı
m1t1c: Ye onlann aııllanna doğna 
ıidebH"'ek ic;n o kadar emsalı.i-z 
Ye ~nhteıem ht~ incel-.ıe Yesika
,,._ •. -_... .. ,; m~·-'"na sretiriyorlar. 

Bu tunçtan heykelciklerin önemi
ni,dejerini anlamak için fU misali 
hatırlatmak yeter: Londra'da 
Spink kolleluiyonunda bulunup 
bir müddet önce Mezopotamya' -
da ele ıeçen minik ve tunçtan bir 
öküz heykelcifi; Alacahüyük'te, 
üçüncü büyük mezarda, ve yedi 
buçuk metre derinlikte ele geçen 
tunçtan 1'linik ökü7. heyketciğinin 
aynıdır. Profesör Ernat Herzfeld 
bu eterin miliddan önce 3000 yı1 
larmdan eıki oldujunu ortaya 
koymuf; 

Bizim hasmın da aon zaman . 
larda sayıfalanna geçirdiği üzere 
yalnız bu heykelciğin bir millete 
bir bilgi nesline ıeref, ün temin 
edebileceği kaydedilmittir. Ala 
cahüyük hafriyatında yalnız bu 
minik tunç öküzlerden üç tane bu 
lunduğunu söylersek az para ile 
az zaman ve küc:.ük bir alanda el 
de edilen M>nuçların büyüklüğü 
hftldnnda bir criterium elde etmiı 
oluruz. 

Daha önce, Alacahüyük hafri
yatını ziyaret eden tiirk tarih ku 
rumunun arkeoloı Remzi Oıuz 
eliyle getirip Atatürk'e arzettiğ1 
hazineden batka yeni hazineler 
ve Yeaikalar da bu aefer Ankara'- ı 
ya getirilmittir. Heyetin bu me • 
zarlarda kud.n edilen hayvan ia-

keletlerind• ibaret getirdiii kol
lebiyon, Anadolu zoologie'ıi için 
bulunmaz bir köme yapmakta; bu 
arada bulunan insan iskeletleri ise, 
IOJ meaelMi için büyük •tıklar 
vadetmektedir. 

nun Alacahüyük hafriyatma me
mur ettili heyetin, benzerine pek 
az rastlanır bir çal'f'D& Ye tali mi
sali göaterdiiini kabul eylemek 
farzolur. Hafriyat önümüzdeki yıl
larda da büyük bir ehemiyetle de
vam edecek görünmektedir. 

kanı Bay Saffet Arıkan tarafm -
dan kabul edilmit; hararetle t~ •,_ 
rik olanmuttur. Bütün kültür çeY
relerinde hafriyat ve netic"'i de -
rin ilgi, memnuniyet uyandırmak
tadır. 

Hüyüfün içinde, çevresinde 
Ye yakmlannda yapılan ar&flır 
ma, aondaj Ye incelemeler de he
saba k"•ı1'1'9a Türk Tarih kunamu-

... 
Alacahüyük hafriyatından dö

nen heyet dün sabah Kültür 8" 

Türk Tarih Kurumunun, bu yd 
hafriyattan elde edilen neticeleri 
ayrı bir kitab halinde baAp yaya
cağı haber a1ınm1~hr. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğiı 1 
SatTn Alma Komisyonu ilanlan i

l 

HA O DELER İÇİN 14 KALEM 
MALZEME 

Münakasası 12/1. Kin/ 935 ta
rihinde yapılacağı evelce ilan e. 
dilip fenni şartnamesine bir sa
hife daha ilive edilen ve tahmin 
edilen bedeli (150000) lira olan 
yukarda mikdarı ve cinsi vazıh 
malzeı ıe Askeri fabrikalar U
mum Miidilrlliğü satınalma ko
miıyor • ..ınca 23/I . Kin/935 tari. 
hinde pazartesi günü saat ıs te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (Yedi) lira (50) ku.. 
rut mukabilinde komiıyondan 
Yerilir. Taliplerin muvakkat te
minatı olan (8750) lirayı havi 
teklif mektuplarını meskOr ~n. 
de saat 14 e kadar komisvona 

vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddeluindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatt:e komisyona müra. 
caatlan. (3215) 1-4982 

250 METRE MiKABI CEVİZ 
TOMRUôU 

Tahmin edilen bedeli (13750) 
lira olan yukarda mikdan ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fab
rikalu umum mUdürlilğil satın. 
alma komisyonunca 28/2.te1rin/ 
935 tuihinde pertembe günü 18· 

at ıs de kapalı :rar f ile ihale e~ 
dilecektir. Şarlnime pırasuı olı
rak komisyondan verilir. Talip
lerin muvaldk.t teminat olan 
(1031) lira (25) kurutu haYi te'k. 

lif mektupJarını mezkuı Kiinde 
saat 14 e kadar komisyona .rer. 
meleri ve kendilerinin de Z490 

numaralı ununun 2. ve 3. macL 

del erindeki vesaikle mezkur gi'n 
ve aaatte komisyona müracaat-
ları. (3277) 5104 

KAY AŞTA YAPILACAK 
iNŞAAT 

Keşif bedeli (3580) lira (60) 

kuru! olan yukarda yazılı inşaat 
askeri fabrikalar umum mUdlr
lüiü satın alma komisyonunca 
21 /2 . teşrin/935 tarihinde per
şemlY. gıinü saat 14 de açık ek.. 
ailtme i'e ihale edilecektir. Şart. 
name ı 8 lrnruş mukabilinde ko. 
misyondıuı vnılir. Taliplerin mu 
vakkat temınat otan (268) lira 
(SS) kuru!, 2'1CJO numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerinde VU'h 
vesaiklt> mw·ı en ıtiin ve 'i<latla 
komisyona m 'i raca!>tl ım (3313) 

1- 510< 



Satılık apartman 
'l,iirkiye Ziraat Bankasından: 

Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan Ankarada A
nafaııtalar caddesinde Mersin Palas namiJe manıf her da
ire~i üç oda bir mutbak bir banyo ve tuvalet olmak üzere 
altı daireden ve alt katta üç mağazadan ibaret bina 15 
ikinci Teşrin 935 cuma günü saat on altıda, aşağıdaki şart· 
lar dahilinde, satılacaktır. • -

1 - Müzayede kapalı zarf lsulile olacaktır. 
2 - Satış peşin ve taksitle de yapılacaktır. Ancak tak

sitle satış yapıldığı takdirde ilk taksit peşin olmak ve beş 
sene ve beş müsavi taksitte senevi 'Yo 9 faizile birlikte 
ödenmek üzere satış bedeli istifa olunacaktır. 

3 - İsteklilerin pey akçesi olarak, 3000 liralık nakit 
veya Banka mektubu ile birlikte tekliflerini havi zarfla. 
nnı satış zamanından eve) Ziraat Bankası Merkez Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri ve fazla tafsilat almak veya .bi
nayı gezmek için de Merkez Müdürlüğü muhasebesine 
miiracaat evlemeleri ilan olunur. 1--4493 

Ankara Nümune hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

ı - Hastane Radyoterapi servisi için 18 blcm mabı~ ka~ı 
urf usulü ile ekailtmeve konmu,tur. Bedeli mabammenı 1710 lı. 
radrr. 

2 - Liste ve evsafını görmek istiyenJer Ankara Nümune has
tanesi Baş Tabipliğine 'TIÜracaat edeceklerdir. 

3 - Eksiltme 11-11-935 pazartesi günü saat 15 de Ankara Nü
mane hastanesinde yapılacaktır. 

4 - Kksiltmeye girmek istiyenler 128 lira 25 kuruşluk teminat 
ve vezne makbuzlarını getirmeleri lazımdır. 

S - Teklif mektuplan yukanla yuıb tıaattan bir sut nftline 
kadar Ankara Nnmune hastanesine ~etirecek1er •e ebi1tme lco
ıaisyonu reisliğine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta ile 
gönderilecek makbuzların nihayet üçündi maddede yasılı saate 
kadar celmit ohnaaı n ... aarfm lllllhfir mumu ile iyice bpatılmış 
olması lbamdrr. Poatada olacak ~cikoneln kabul edilmez. 

• '3111' 1-4848 

ROBERTA 
lrenne Dunne - Giıager Rogeres ................... ·--

Ankara Belediye Reisliği İıanJ.an 
SATILIK ARSA 

1 - Bedeli nakden ve pefinaı verilmek üzere YeQişeb.irde 
1169 uncu adanın 1 parsel numarasında kayıtlı (810) M2 arsanın 
mülkiyeti kapalı zarf usulile artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli muvakkat teıninatı 
Lira Lira 
5670 425.25 

3 - ... ıs.ti.al paArtesi giinii .. 00 be.- yapllaabır. 
4 - İstekli olanlar artırma ve eksiltme kanununda yazılı tari

ıat dairesinde teklif mektuplarını teminatlarile birlikte ihale sa
atinden tam bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına veriL 
miş olmalıdır. Bu saatten sonra verilmesi istenilen ve kanuna uy
gun olmıyan teklifler kabul cdilmiyecektir. 

5 - Şartnamesini görmek ve daha ziyade izahat almak üzere 
her gün Hesap işleri Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 

(3287) 1--5051 . 
İLAN 

ı - Samanpazarında Belediyece yaptırılmakta olan 12 d~kkan 
ayrı ayrı olmak üzere 31-S.937 tarihine .kadar açık artırma ile ki.. 
raya verilecektir. 

2 - Sendik muhammen kire bedeli Muvakıkat teminat 
Lira Lira 
500 56,25 

3 - İh41le 25-11.935 pazartesi günü tam uat on birde artırma 
ft eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekli olanlar şartnamesini görme-k ve daha ziyade izahat 
almak üzere Belediye Hesap İşleri Direktörltlfiine müracaat etme. 
lidirler. (3286) 1--.5050 

Ankara Barosu ~kanlığından: 
BdıOy& ımtihanla bir kttip aJmacaktır. Ucret aöıstereceği liya

bta g~ıe 50 - 70 liradır. Kabulünde 150 liralık mute'ber kefalet 
göstet m<.si l:azımdır. . 

İmtihan, güzel yazıdan, edebiyattan ve mu.zaaf muhasebe U&U

:ündendir, isteklilerin makina ile yazmayı bilmeleri de icap etti. 
ğirıden bu d;: yoklanacaktır. 

İs!e:;..liJerin 20 yaşından aşağı ve 40 yaşından yukarı olmarnaları 
ve en .a;agı orta mektebi bi'tirmiş bulunmaları şarttır. Ankara Ba. 
rosuna kayrth herhangi bir avukattan kendisini baroya takdim 
yollu bir mektup ile birlikte nüfus cüzdanı, mektep şehadetnamesi 
ft kı-a bir hal tercümesini dileklerine ekliyerek imtihan gününden 
en az b:r giın evveline kadar baroya baş vurmaları lazımdır. 

lmı hnn 23-11.935 cumartesi saat 10 da Baro odasında yapılacak 
ft imtinan günü müracaat kabul edihniyecoktir. 1-5086 

Ankara tlbayhğından: 
Hususi idare için bastırılacak defter ve cetvel açık eksiltmeye 

konulmuştur. 
ihale 18-11.935 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encii

menmde ppdakır. 
Tahmin edilen bedeli 1200 liradır. 
Bbiltmeye ginneık istiyenlu 90 li~abk teminat malrbm wya 

mektuplariyle ihale günü encümene gelmeleri lbım4ır. 
Şartları öğrenmek istiyenlerin prtnameyi busud muhaaebe 

Direktörlütinde g6ttbileceJcJeri ilan olunm. (3235) 1-4973 

Nafı.11 Bakanlığından: 
Bakanlık Müzesine yaptırılacak 734,44 lira ke,if bedeli 4 adet 

..emekinlı dolap ile 4 adet teşhir masası açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 26.10.935 aalı günü saat 15 de Ankarada Bakanlık bi
nasında yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odaıı vesikası ve SS,08 liralık muvakkat te
minatları ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları 
~ır. 

1ateıkliler bu hueuıtaki şartl\8ftleyi Bakaakk .,flrlalz~ MücJür. 
-tüğünde görebilirler. (3253) "1-Sl02 

1 1 
i 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
1 l 
1 

1 - Erzincan garnizonu kıtaat ve müesseaat ihtiyacı olan 20250 
kilo sade yatına ihale gününde talip çıkmadığından 2490 aayıb 
artırma eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince açık ek. 
siltmeye çevrilmiştir. 

2 - Muhammen bedeli 12656 lira 25 kurut ilk teminatı 949 
lira 22 kuruştur. 

3 - Şartnameler Erzincanda tümen satm alma komisyonundan 
verilir. 

4 - tbaıeai 23/ 2. kinun/936 aünü sa.at 11 de tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. (3196) 1--4933 

Cinsi 

Makama 
Arpa ıehriyesi 

Kuru fasulya 
Nohut 

Miktarı 
kilo 

4800 
600 

1LAN 
Muhamen B. 

lira 
1200 l• 
1380ı 

Jlli kalem erzak bi• prtnamede 
3500 ,. 
1500 .. 

1000' 
4Jri kalem erzak bir prtnamede 

ilk teminatı 
tira 1na 

ıea so 

ır, 00 

T..0.ya pirinci 5000 lSOO. 112 50 
Kınkble aüeri sanat mektepleri ihtiyacı olan bet lraJem er. 

· uk yukarda yuılı olduğu •eçhile ayn ayn prtnuae ile 11/2. tq/ 
935 puartesi günü saat 14 :17 ye bdn aflk ekliltlnc suretile sa. 
tın alınacaktır. Taliplerin muhammen bedellerine mukabil hizala
rında gösterilen teminatı nveliyelerini ltırıkble ısked fabrib. 
lar muhasebeciliğine yatırarak belli &ün ve saatte mektep satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (3194) 1-4932 

İLAN 
Garnizon dahilindeki kıtaat ve mÜC99eaat baynnlamım senelik 

ihtiyaçlarına aarf edilmek iinı'e münakasaya lroDUlan 470,000 kilo 
aamanm ilk puadıjmıla ·taUp pı..cli ........... puarb1r ciblü 
8/2. Tet-/t35 trihine miisadif cwm gial saat onbeşe bıraln1mq
tır. $amen•n •ehmia edilen bedeli 11750 lira. olup teminatı muvak
kalıe.ı 881Ura25 lnuuftur. Şartnameei her gün komisyondan görü.. 
lebilir. Pazarlığa ittirak edeceklerin belli gün. n aaatte teminab 
DIUftkkate makbuzları ile birlikte Ankara levuım amirliği satı nal-
ına komisyonuna gelmeleri. (3177) 1--48.79 

iLAN 
Cinsi Miktarı Mullammen bedel ilk teminatı 

Futbol forması 
,, 
" 
" 

patltalonu 
çorabı 
kunduraı 

adet Lisa ku Lira ku 
22 27 50 
44 2fi 40 
44 S5 00 
55 357 50 

" topu fampiyon noriı 4 3Z 00 
pompa 

Fut.bol yedek iç lastiği 
Çuha süveter kırmızı) 
zemin lacivert şeritli) 
Yün süveter voleybol için 
Diek 
Cirit 
Gülle 
Güre1 mayusu 
Güreı kundurası 
Antraman elbisesi 
:Velebo.J ve atlet fanilhi 
v ... ,.... ... 
Voleybol topu 

2 3 00. 
4 2 50 

11 
18 
4 
5 
1 
6 
6 

rO 
1() 

'2' 
4 

110 00 
81 00 
4f) 00 
27 50 

7 00: 
30 00 
48 90 
fiO 00 
l"'l so 

~· 16 00 
t6e 80 yeke.n 72 06 

Kınlclr.ale all.keri sanat mektepleri Patiyacı olan on sekiz kalem 
ıpor malzemesi 20.11.1935 ~ffllllllaıa glbıi saat 14.:17 ye kadar açık 
ekeiltme suretiyle utm aJmaıCak.br. Tüiplcria mula•mmen bedeli 
olan 960 lira 80 kurup makabil 72 fua. 6 kurut tcmiıaatJ e..veliyele. 
ripi Kırıkkale askeri fabrikalar mahuebeciliğiae yatınrak belli sa. 
at ve günde mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. (3209) 

1---4941 

iLAN iLAH 
• 1 - Bergamadaki kıtalar ih- Berpmadaki kıtalar ihtiyacı 
tiyacı için .-ıtnameıinde yuıb için tartıuunesindc yazılı enaf. 
enafta ft 46500 Ura bede) talı- ta ve 2S4QO lin bedel tahmin e.. 
nün edilen 310.000 kilo un satm dilen 508,000 kilo arpa aatm alı. 
alınacaktır. nacaktır. 

2 - Şartnamesi Bergamada 2 - Şartnameat Bergamada 
Uzun çar1ıda satın alma komis- U%U.D çarııda atın alma 1romia. 
yonundan verilir. yonuncta verilir. 

3 - Eksiltme .20/2.te§./935 3 çarşamba günü uat 16 da ikinci - Eksiltme 20/2.tq./935 
maddede yazılı komisyonda ka- çarşamba günü saat onda yapı-
palı zarfl ayapılacaktır. lacaktır. 

4 - Munkkat teminat 348? 4 - Muvakkat teminat 905 
lira 50 kuruftur. (3270) 1-!o1.4 li{ildır. (3268) 1-5023 

!LAN 

Ziraat Vekileti 
Satın alma komisyonnundan: 

Muhammen bedeli (3.400) lira olan 10 ton arsenikli kurtun to. 
zu (Aneniate de plombe) ZO. lkinci tetrin. 1935 çaqamba günU 
uı.t 15 te kapalı zarf ul\ıliyle Vekilet biııaamda ebiltmeyc konu
lacaktır. Şartnameler Anltarada satın alına komisyonunca ve İltaıı· 
balda Ziraat Mildiirlljtlnce parasız olarak verilir. 1atek1ileriD tek. 
liflerile (255) liralık teminat mektuplannı prtaamede yudı beL 
celeri yukr!• yazılı ekliltlDe saatından bir ... önceye bclar ko-
misyona v eleri Jlmndır. (2843) 1-4466 

Nafıa Vekil eti 
Sular Umum Müdürlüğünden: 

10-11.935 paaar gününden itibaren Çubuk bendinde toplanan 
sular boşıtlt~acatmdan çay yatağında kum, çakıl, tuğla yıgınlari
le sair- ttııeiNt ve et.yaları bulunanların şimdiden tedbir !almal11rr 
ilan olunw;, {3335) 1-5156 

_
1
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Komisyonu ilanları 
mek için.. 4- beıli saatte M. M. 
V. Sa. Al. L. na gelmeleri. 

BILİT 
Serum ve aşı evinde mevcut 

beş adet otoklav takımları J:aıair 
edilecektir. Tamir bedeli (lGO) 
liradır. Pazarlığı 12.11.1935 sa
lı günü saat (11) dedir. Tamire
dilecek beş adet otoklavlara ta
kılacak parçaların adedini anla
mak üzor.c M. M. V. satın alma 
komi9}'onu~ müracaat ft pazar. 
lığa gireceklerin belli gün ve sa
atinde satm aJma komisyonuna 
gelmeleri. (3324) ı-sııo 

BtL!T 
Ankara Cebeci ukerl ...._ 

tanesinde me'ICud Ye lriİllıllıeye ar,
rılan 97 kalem alit ve -1acmc 
satılacaktır. Talamira bedeli (1!) 
lira 49 k'uru§tUr. Satıı gönü 11. 
U.1935 paurtemi giiaü aat 10,5 
dedir. lsteldiltr alit ve mahe• 
me satılacaktu. Tümia beckU 
(12) lira 49 kuruştur. Satq giİlliİ 
11.ll.1935 pazartesi günü saat 
10,5 dadır. 1ateldil« allt ve 
ınal~yi görmek üzere bergüa 
Hkeri ha&taııeai bat hekimliğine
müracaat ve satıp ghecekleria 
belli gün ve saatmda satm al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(3322) 1-5108 

BlLlT 
Edremit gamiaonu için ka.. 

pah zarfla eksiltmeye ı..aw.a 
370 una iatekl; ;madrğından 

pazarlııJda aı .. 1-.. ~arlığ.ı 
15.11.1935 c.uı... .J saat 15 de 
Eckemitte satın alma Ko. da ya. 
pılacaktır. Biçilen ederi 46.250 
liradır. (3321) 1-5107 

BILİT 
1 - Bir metresine biçilen e

der 35 kurut olan 3200 metre ha. 
ki we 3188 metre kurşwıi astar
lık buin açık ekailtmesinc istek
li çıkmadığından yeniden pazar
lıkla aatın alu:aac:aktır. 

2 - Pazarlığı 26.11.1935 aalı 
günü saat 11 dedir. 

3 - Eksiltmeye girecekler 167 
lira 48 kurutlu.k ilk iııanç parası 
mokıtup veya maJd:nularilc bir. 
likte pazarlık güaü ve saatında 
M. lıf. V. aatm alma Ko. da bu-
lunmaları. (3320) 1-5106 

BİLİT 
İki baş nakliye koşumu bey· 

giri satılacaktır. İıki beygirin 
tahmin fiatı 17 liradır. Satıı gii
nü 11-11-935 pazartesi &iDü M
at 10,30 da M. il. V. Sa. Al. Xo. 
da yapılacaktır. istekliler bay. 
vanlan görmek için lıl. il. V. 
Bl. Komutanlığma ve satıp gir-

(3836) ı~sıı• 

BlLIT 
1 - ~et yapılan eksilt. 

melerin·l~:di çıılıımayan ve 
bir metrt.tne biçilen eder 
51 kurut olan yüz yirmi bın 
metre haki renkte iı elbiseli,k 
bezle bit unesine biçilen eder 
280 kuruş olan iOOO ili on bin 
tam ·kilim kapalı zarfla ek ilt. 
meye konulmuştur. 

2 - lhliua ihalesi 27 ıır,ns 
çarı-nba pnÜ saat 11 de> \'C 

kilimin ihUni aynı glin saat ı S 
eledir 

3 - Def: şartnamesi J06 e 
kilim tutl•esi 140 1nnuşa. l. 
M.. V1,. 6~;!· tlaa vcn ir. 

+ - gireceo· ·r 

---- ~ tc s. iİllıCt\. ...... ::. 
riJICle yadı belgelerle blN • t4 

4310 ve kili~ için 2100 liralık t c 
inanç parası mektup veya Dl.lk
buzlarile Allrlikıe- lauırladıt n 
teklif mektuplarım ihale sa tin
deıt lırir saat etti 11. M. V. r · ın 
alma kamisyenuna vermeleri. 

(3323) t-5t09 

BlLlT 
lki ba§ nMJiye koşumu hay 

van paaadikla satın abmıeerktıı. 
Puarlq:ı 12/11/9U Alı PMi 
saat 10 dadır. İstekliler ha-yva. 
nile birlikte belli gün ve saa
tuıda Satılma Komiayoouna gel 
meleri ı - Sil l 

De.-ld Deaıir}'olJ~ra 
Linıanlan Sattnalma 
KomiS)onu ilanları 

İLAN 
1 

Irmak - Pilyos hattının Çer. 
keıten sonııa JCurtçimeni, Orta
köy, l~aşa duraklarını havi 
aon kısmı U.11.1935 gününd n i. 
tibaren her türlü eşya ve yolcu 
nakliyatıwt açılacaktır. 

Halen; Çankırı _ Çerkeş ve 
Filyoa - &kipaur arasmdaı çalı. 
tan muhtelit katarların 12.11. 
1935 gününden itibaren işlemive · 

tekleri ve bunların yerine gene 
12.11.1935 gününden itibaren An· 
karadan - Filyosa pazar, aah, 
pcrpıbe, w: Filyostan Anılrara. 
ya keza puar, salı. perşembe 
gfinleri l:fteJ muhtelit katar ha. 
reket ettititfteği itan olunur. 

(3292) 1-5103 

Nafıa ~inci daire su 
~leri müdürlliğünden: 

Ketif bedeli 21166 lira 71 kar111 olan Bead dereaindeki elkl 
roma bendinde yapılacak inpat 4 Teırinisani 935 puarteei günün. 
den itibaren 15 gün middetlc w kapalı an! lMndiyhı eksiltmeye 
koamuetar. Bbiltme Tepiniuninin 20 inci ~ba güDa saat ıs 
de Nafıa Betiad Daire Su İtleri llüdüri~lri eksiltme ko
miaJonmıda yap~r. ltteklilerin 2490 n.-niı kanunda Ja. 
zıh vesikalarla fimdiye kadar Jf&pmlf old... iflerde tealıhütlc. 
rini tm>amen ifa ettiklerine dair 'IWikaJı_ ~in 20 inci 
çarpmıba güllil saat 14 de kaclu Bepnci Daire llüclürliiiüne teslim 
etmeleri li.zımdır. Muvakkat teminat 1588 liqadır. Evrakı kqfiye 
ve projeyi gönnek için her gün zikrolunan Müdüriyete müracaat 
edebilirler. (3202) 1--4992 ____ _ 

Ankara Ceza evi Müdürliijümlen: 
Ankara ceza evinin 935 acneai ekmek ihüikuun pazarlıkla ek. 

siltmesine bir istekli nlıur etmedifindeıı ~kür ekmeğin aynı 
şerait altında 21 teşrinievel =935 tarihinden itj.~te.n bir ay carfınu 
kapalı zarf uıuliyle alınmasına karar v~ı:ıilmi,tjr. 

İsteklilerin teminatı muvakkate akçesi olan _ 1568 • lira . 16. 
kuruşluk banka mektuplarını kanunu mabjutıündaki sarahat veç. 
hile teklifnameye leffederek yevmi ihale otan 21 teırinisani 93! 
tarihine müsadif perşembe günü saat ıs te Ankara Cümhuriyet 
m6ddei umumiliğinde mtitqekkil komisy~ vermeleri 1bımdır. 
Birinci nevi ekmek çıkaran fınnlarmda bu munakasaya i•ti?lk et. 
meleti içih Ankara belediyesinden mUsaade-ıafftımı9tır. Yalnu ha. 
pishaneye münhasır olmak üzere birinci ekmek çıkaran fmıılar 
aynca ikinci ekmek çıkaracaklardır. §artnaıg"i görmek ve fula 
izahat aJma1r iatiyolerin CebecWe Cea nl 1irildürlüğiine mtira• 
caatları ilan olunur. (3ZZ9) ~f4994------

Lokantacdar Birliği 
hatkanbğından: 

Lokantacılar birliğinin senelik seçim. toplaiıtısı eylQJ içhıdeki 
toplaatmmda çokluk olmarenmdıara 8dbii il .. 'il. 995 ıaert•be gCl• 
nü saat lt te birliğimize bajh aı,.Jeriıt ~erine plmeleri rica 
olunur. ı~ 

Kütahya 
ç. Müddei Umumiliğinde 

Belediyece kabul edilen ikinci derecede harei etm.ekt~ıı ve be • 
heri 960 gram olmaıtr ve yewniye azami 350 aagaı1 100 IM!et OJma.k 

üzere Kütahya CeHewiain 1.12.935 gtlnl~ "6 llMl)"ısı ni
hayetine kadar altı aybk eıımne. ihtiyacı içhJ J,ll-93~ dco ı.ıı.ca33 
gününe kadar aleni müzayede uıulile lhaleu~lauğmdııuı bh' ay 
müddetle mUnaGcasaya konulmuftur. !atiye~ teminat aıkçekrile 
yevmi ı;nuayyende mün.ı'casa kom.i8)'onu rf)••t111r. \le "9l'a.İ.ti öğ. 
renmck ib:ere eyyami sahedt Ceta eYt MadftlrfYtt\M mıtra~ atları 

i:lan olunur. (330i\ t-5098 
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Adana Şarbaylığırdaıı: 
ı - Hükümet önünden başlıyarak Taşköprü önünden Abidin 

paşa caddesile birleşCn yol, Şarbaylık Fen işleri Direktörliıgiındc 
bulunan proje, şartnamesi ve keşfine göre şoseden parkeye çevri
lecektir. 

2 - Yola başlamadan projesine göre kesilecek yerler kesilecek 
ve yeniden şartnamesine göre yapıldı1<tan sonra yol projesi zemi· 
ne uydurulacaktır. 

3 - Bu işin para tutarı 6933,10 kuruştur. 
4 - Proje ile eklisi olan şartname keşif ve tahlili fiyat cetvel

lerini görmek istiyenler her gün öğleden evci saat ondan on ikive 
kadar fen işleri direktörlüğüne baş vurabilirler. 

5 - İhale kapalı zarfla 22 teşrinisani 935 cuma günü Öf:!leden 
sonra saat onbeşte daimi encümende yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminatı 520 liradır. 
7 - İstekliler Nafıa direktörlüklerinden ihaleden bir gün evel

ki tarihi taşıyan bir ehliyeti fenniye vı>sikasını fen işleri direk. 
törlügünden tasdik ettirerek daimi enciımene göstermeye mecbur-
durlar. (3167) 1-4885 

a 
u !şlel'İ • irekt(irlüğiinde ı: 
- An kara Urayı Su işleri Direktörlüğü için ( 5500) liralık 

J''ont boru ve ek parçaları alınacaktır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Su İşleri Direktörlugü Le· 

vazımından parasız alabilirler. 
3 - Eksiltme 11-11. 935 pazartesi günü saat 15 de Ankara Ura· 

yı Su İşleri Direktörlüğünde kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminat olarak 413 

lira Ankara Urayı Su İşleri Direktörlüğü veznesine yatırıalcaktır. 
5 - İstekliler Ticaret odasına kayıtlı bulunduklarına dair ve

sika göstereceklerdir. 
6 - İstekliler teklif mektuplarını ve vesikalarını ihale saatın. 

dan bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. Posta ile 
gönderilecek olan mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı sa
ata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
tılmış bulunması lazımdır. 

7 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3169) 1-4898 

(;ümri" !i nıulıaf aza (; cneJ komu
tan b ,- ı Ani aı·a i\1erkcz ıvatın Alma 

komisyonundan 
1 - Gümrük muhafaza genel komutanlık karargahı ihtiyacı için 

~.artnamesintle yazılı evsafa göre l20 ton kok kömürü açık eksilt
me ile ve 3480 lira muhammen fiatla satın alınacaktır. 

2 - Yüzde yedi buçuk hesabiyle m.ıvakkat teminatı 261 lira
dır. 

3 - Teminat parası gümrük ve inhisarlar vekilliği muhasebe 
veznesine yatırılacaktır. 

4 - İstekliler şartname ve evsafını görmek üzere hergün An. 
karada komutanlık merkez satın alma komisyonuna müracaat ede. 
bilirler. 

5 - İhale 18.11.1935 Pazartesi günü saat 15 de yapılacağından 
;steklilerin kanuni vesikalarile beraber müracaatları. (3212) 1-4946 

Afyon Vi ayetinden 
1 - Sandıklı ilçesinde yapılacak 13513 lira keşif bedelli ilk 

okul inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak sunlardır. Eksiltme şartna. 

mesi, mukavelename fenni şartname, Keşif cetveli, plan istiyenler 
bu kağıtları Afyon K"iltür Direktörlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 22 te rinisani 935 gününe rastlıyan cuma günü 
saat 15,5 ta daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1013 liralık teminat 
vermesi lıunrlan başka aşağıda yazılı vesikaları haiz olup gösterme
si :a.ıımdır. Bu işleri gordüğüne dair fenni ehliyet vesikası, Tica. 
ret odasına kayıtlı ol<iuğuna dair vesika. 

5 - Teklif ınt>ktupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir ;;aat evveline kadar getirilerek daimi encümen Başkanlığına 
makb~ı:e mukabilinlc verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet 3 ilncü maddede yazılı saate kadar gelmis olması ve 
dış zarfın mUhür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta. 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 6887 ) t-504F 

ı 
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ULUS lO SONTEŞRİN 1935 PAZAR 

Daima sabit daima 
tabii 

Juvaııtin 

saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesı ıat>o· 
ratuvarlarında hazırlanan Tuvan· 
tin saç boyaiarı muzur ve zehirlı 
maddelerden tamam n arı olup 
saclara tabii renklerini bahşeder 
Juvanrin saç boyaları kumral ve 
ı;ivah olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiştiı 

Gayet tabii ve sabit olarak ''-' · 
'llın edilen renk vıkanmak vı: ıer · 

!emek hatta denize girmek surt"· 
tıvle de çrkm<t.t. En ciddi ve cm 
niyetli mıırkariır Et"7ılneır.rrle v<! 

Operatör - Ü roloğ 
DOKTOR 

Kemal Gülgönen 
Bel <ıogukluğu, mc<; ne ve böb. 
rek ha<ıtalrkları muhl-assısı İs. 
tanbul p ısta salonu karşısın. 
da Emnıyet ap.ırtımanında 
hastalarırıı kııhul eder. 1-5115 

~~f;öz~, 

l\1.it~has~ sı 

Dr Cevad Arif 

WfTLfLfLT04.TLTLTLTLTLTLTLTLTLfıyLfLTLTıfL'ıLT1f1ffT1TffffLyıf1TıTıT2TLTıf.LTJ;r1p 

HER SENE BlR ÇOK Kll\lSELI·: RE ZENGlN lKnAMlYELER UA C!TAı i' 

Türk Maarif Ccmiyetinir 

• Büyü eş 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

•tt 
~ 
lii 
~ 
F.ı 

e: ~ 
~ RIR UILF.T nm LIRADIR. BU'l UN ı>IYANl;O s \Tl(.;11,\IUMIA lll lLUN(IR ~ 
@tıTfTıTıTıTıTıTLTLfLyf.,c1T1T1T1T1T1T1T1x1xJ:r1y1xix1T1T1TŞT1T1JCT1T1TJ:r1T1p 

J andarm a genel k.omutanlıgı ı\nl{ar 

satınalma komis yon nndan: 
1: Ankarada kapalı zarf eksiltmesile satın alınacak eşyaya ait tafsilat (4) cü maddede yazılıdır. 
2: Kilimin ~. Battaniyenin 165, çamaşırlık bezin 266, yazlık elbiselik kuma~ın da şartnamesi 364 ku
ruş karşılığında her gün komisyondan alabilirler. 
3: Eksiltmeye girmek isti yenler kanun ve şartnamede yazılı belgeleri ve ilk teminat makbuzu veya 

banka mektubu içinde bulunan teklif mektuplarım eksiltme vaktınclan en son bir saat evel Ankarada 
Jandarma genel komutanlığı kurağında satın alma komisyonuna vermiş olmaları. (3089) 
4: Eşyanın: Miktarı: Değeri İlk teminatı: İhale tarihi 

adı arledi Lira: kuruş Lira: kuruş Günü: saat 
Kilim 10,000 32,560 O 2437 50 11. 11-935 pazartesi 11 
Battaniye 4400 33.000 () 2475 O 13-11.935 çarşamba 11 

mc·re 
Çamaşırlık bez 177268 53,180 40 3909 2 15-11-935 cuma 10 
Yazlık elbiselik 

4781 a 18.11-935 pazartesi 10 
117700 70.620 o 1-4810 • 

• ge 
Ekonomik, sıhhi, ucuz, heı yerde yanar. Sipariş kabul yeri 

Adapazarı 

S Atac:ao:un ~ 
S Anaatrtcılaı r.addcsi Zenit ·~ ~ 

~ 
saat m1 ;azası üstunde No •. 

~· 70 ~.,,, ,.,.iinl,.ri Vnk<ıt• ·hra ~' Ankara merkez şubesi: Işıklar caddesi dairei mahsusa telefon: Z316 

• ~,... ' na • .-sı 7 ~-~ c1xJ:r1x1T1T1,.:tx1T1T1T1T1y1x1x1x1x1x1x1T1'V"1::r.,~LT1x1T1T1T1T1T1,:X:x1x1x1x1T1T1T1]:J 

icar et Bankası 

Dr TURGUT 
:: Ceht-rı H:ıstan~si Oııeratöril 

Haı;t:ılaı ırıı l\dlıve Saravı • 
k..rsl'•ında Havati aı.rnrtmanın 
<la her eün 1 $ rlı-n ı o ?~ kadar 

~-·~rnmi 
~ Cebecı 1 lasta hanesi 

Kahve 
Kuvvet eksiridir 

Falcat 

taze ve halis olmak şartile! Zührevi hastahklar 
Miitelıassı , 

Balıkpazarında Polis nokta. ~. 
sı karı~ısında. Cıkrıkçrlaı vo· • 
kusu alt hacımdaki evinde. ~ 
Hastalarını her giin öğleden ~· 
sonra kahul eder ~~ 

YENİ ŞEHİRDE 
Gaz ve elektrikli 6-7 odalık 

bir ev acele aranıy<lr. 
Sovyet Elçiliğinde 1572 tele. 

fonuna müracaat. 1-4979 

Satılık Ev 
Yenişehırde Tuna caddesin

de 23 No. lu h ane satılrktır. İs. 
teklilerin (İstanbul • Posta ku. 
tusu No. 1062) ve müracaatları. 

Kiralık ev . 
Yenişehirde, Bozkır c;okak 

N. 8 dört oda kaloriferli müsta. 
kil ev. 1449 numaraya telefon 
edilmesi. 1-5048 

( 
1 

c~ 
lmtıyaz sahibi ve Başmu 1 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umıınıi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri .MUduıU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankın caddesi civaonda 

Ulus Basmııvind• basllnıış · 

t~. 

Bu evsafı ancak 

Kuru kahveci 
ehmet Ef. Malrdumlarının 

kahveleri temin eder. 
Muhafazalı Mükemmel Kutular içinde : 

90 gramlığr 15 kuruş 

200 " 30 ,, 
500 " 70 " H er gün m~sa i,.ri ile taze, laze geliyor. 

ANKARA ACENTASI: 
Esnafa ayrıca tenzilat yapılır. 

Ankara 1'1emurlar l( oo1>cratif Şirketi 
·~:·_ . __ .... I'-.~...=,.· .._ -:--. ·~·· _;.~ "';/""-'" .. ; ı.,'· •. · • ...:... .- f ·-· , .... '" .. ~-... . , .. ; .. -. 

I 

SİN 1 
) YEN İ 

BU GÜN BU GECE 
Fevkalade bir muhit ve şehvet 
havası içinde dönen muhtescm 

bir eser 
SİY AH GÖZLER 

Harry Baur - Simoı.e Simon 

HER ŞEY SENiN iÇiN -

. .... ..... .. - '\'·. 

BU GECE 
Afrika'nm kızgın çöllerinde Leji
yon hayatı büyük bir savaş, güneş, 

avuntiir, a~k 
BÜYÜK 11-IT I LAL 
Jean Gabin - An na B.-.11 ı, 

Ci\rol Lomb.ird - Gar~ Copcr 


