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Giirıdelik 

KÖ'IÜR llAVAl\UZ 

CUll'lUl':yet hükümeti, kömiır i
şine ne kadar ehemiyet verse 
yerindedir: Türkiyeyi kömürle ısı
tacağız; ormanlarımızı, kömür ya
kacağmı her tarafa yayarak ve 
halka mal ederek kurtaracağız. 
Bundan başka, milli endüstri pla
nımızı gerçekleştirmek yolunda -
yız. Enet"ji kaynaklarımızın başın
da ise kömür vardır. Endüstride 
ucuz iflet.ke' (kuvvei muharrike) 
nin rolü ne olduğunu söylemek 
faydanzrlır. Bayındırlık Bakanlı
ğı Ankara elektrik fiatım düşür -
mek icin, şirkete kömür kullandır
mağa k1'.rar vermiştir. 

A§ağı yukarı hesab edildiğine 
göre Karadeniz havzasında bize 
iki üç bin yıl yetecek kadar kö -
mi.irümttz var. Böyle bir memle
kette her hamam senede bir küçük 
ormaa, her soba bir sürü genç 
ağaç yakarsa, bunu nasıl bir man
tı~a da.ranarak tabii görebiliriz? 

F..ıt ha!ta kömür maliyet fiatım 
indirecek tedbirleri düşünmek ge
rekti. Hükümet daha şimdiden bu 
fiatıw ton başına 130 kuruş inebi
leceğini anlamıştır. Bin tonda bin 
üçyüz fü·alık bir ekonominin ehemi 
yeti sÖ!: götürmez. Fakat dahası 
var: Hükümet bugünkü işletme -
nin iyi olduğu fikrinde değildir. 
f.,l~tme toptan ve rasyonel olursa, 
h-. vzaya ileri teknik ve iyi teski -
lat girerse, fiat ton basına 240 ku
rus inecektir. 

Bugün işletmelerin çoğu dağı
mktll'lar; rasyonel işletme için la
zım !!elen şartları f erdlerin, tek 
oa .. ~arınn. temin P.debilmelerine 
inıkan yoktur. Bunlar İster İste -
mez yağma usulüne gitmekte, hem 
milli mah f}em de kendi kapital 
ve eme'<lerini mahvetmektedirler. 

Hiikümt-• kömür işini halleder
ken, ferd h~ldarını ve kanun im -
kanl::ıırını gi ' ı: önünde tutmuştur. 
Bundan ha~ lta ton başına kazan -
dıihmız 130 kuruşun, büyük ela -
marlar yağmasından veya işçi sır
tır..lan çıkarılmasını menedecek 
te!l~irler de almışhr. 

Ekonomi Bakanımız yakında 
Kamuhlf'& kömür havzası davası

\ m kökünden halletmek için bir 

(~onu 3. oü: sayı/ada) 

·~ ..... · \~-

Adımız, andımızdır 

iT AL YA -HABESiSTAN SAV ASI 
' ' 

Yeni taarruza doğru 
Roma, 10 (A.A.) - İtalyan 

ordusunun doğu Afrikasındaki ha
reketinin ehemiyeti birdenbire 
Eritre' den Somali'ye geçmişe ben
ziyor ....... Tigre'de ağır ve ihtiyatlı 
olan bu hareketler Somali cephe -
sinde birdenbire yıldırım süratiy
le açılmış ve general Graziyani'nin 
ordusu bütün Ogaden'i İşgal ettik
ten sonra Harrar'a 200 kilometre 
yaklaşmıştır. Yakında Harrar'a 

şiddetli bir taarruz beklenmekte -
dir. Tigre' de İtalyanlar işgallerini 
katileştirmek için kuvvetli mevzi
ler vücude getirmişlerdir. 

Adisababa, 10 (A.A.) - Negüs 
ile Yemen imamı Yahya arasında 
mühim bir anlaşma yapılmıştır. 
İki memleket arasında süel bir itti
fak da aktolunmuştur. İbnissmı · 
dun da bu ittifaka girmesi bekle
nıyor. 

Dünkü spor harekt.tlf ri 
-- ._.. .... 

Be~il{taş Tamşuvarı 3-1 yendi 

At yarışları-Av koşusu-Bisiklet yarışı -lik maçlar 

Yukarda: av ko§usu, ortada: at koşularından bir enstantene, 
altta: bisiklet yarı!$larına girenler. 

İstanbul, 10 (A.A.) - Tam
şuvar takımı bugün ikinci maçını 
Şeref stadında Beşiktaş ile yaptı 
Dokuzuncu dakikada sıkı bir şut
la üst direğe çarpan top yere düş
tü. Yetişen Muzaffer ilk golü ta-
kımına kazandırdı. On altıncı J l· 
kikada Hakkı ikinci golü yaptı. 

37 inci dakikaaa Beşiktaş'a 
firikik cezası verildi. Romenler 
bir gol kazandılar. 

İkinci devrenin 36 ıncı dakika
sında Şeref avut çizgisi ile taç 
hattının birleştiği köşeden topu 
ortaladı. Kaleci topu iyi bloke ede 
medi ve kendi eliyle kaleye soktu. 
Oyun 3 - 1 Be~iktaş'ın kazanma -
siyle bitti. 

Fener stadında ikinci küme 
den F eneryılmaz, Ortaköyü 3 - O 
yendi. Birinci kümeden Anadolu. 
lsbnıbulspor•Ia 1 · 1 berabere kal
dı. F enerbahçe ikinci devrenin 
son dakikasında cıkard,<Yı bir gol
le Topkapı'yı 1 - O yendi. 

Taksim stadındaki lik maçla -
rmın sonuçları şunlardır: 

Birinci maçı, ikinci küme.den 
Beylerbeyi - Sümerspor yaptılar. 
B~ylerbeyi maçı 4 - O kazandı. 

İkinci maçı Beykoz - Eyüp oy
ıadılar. Beykoz bu maçı müsavi 
bir oyundan ~onra 2 - 1 kazandı. 

Ankara şehri planım yapmış olan prolesör Yansen'in şehircilik hak
kında öteygün Mühendisler Birliğinde vermiş olduğu 

konb>ransı beşir,.; 1>a yrlamızda okuvunu7 

Son maçı Güneşle Süleymani
ye y~ptılar. GiiJteş 4-1 kazandı. 

(Snn11 ,., _ "' "'Pvriada) 
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Son haberler ikinci 1 

sayfada 

Heryerde 5 km· ·~ 

"Ulus,, un dil yazıları 

Kuvvet 
'' l(uvve, k.avi, li.uva,, ve " kuvvet ,, söz1eri

niıı etimoloji, morfoloji ve fonetili. 
bakımından analizi 

KUVVET 
Kuvvet kelimesinin etimoloji

sini ararken (kuve), (kuva), (ka
vi) sözlerini gözden geçirelim: hu 
kelimelerin etimolojik şekillerini 
alt alta yazarak mütalaa edelim: 

(1) (2) (3) 
(uk -1- uv + eğ) 
(uk t- uv + ağ) 
(uk + av + iğ) 

(1) uk: Her üç kelimede, aynı 
şekilde, kök olarak başta bulun
maktadır. Kökün burada göster
diği mefhum: (kuvvet, kudret, 
muhkem, büyük, kesafet, gayret, 
irade, takat) tır. 

Kökün bu saydığımız anlam
larını ihtiva eden diğer bazı keli
meleri gözden geçirelim: 

1 - (. k -1-ip) -= kip = kuv
vetli, muhkem 

il - (. k + İp + lemek) = 
kiplemek = tahkim ve takviye et
mek 

Ill - (. k +. ip+ lik) = kip
lik = istihkam 

iV- (. k + oca) = koca -= 
azim, kebir 

V- (. k +üç) - küç (güç) 
= kuvvet, gayret, iktidar, takat, 
kudret 

VI - (. k + üceymek) = kü
ceymek -= kuvetlenmek 

Vll - (. k + öç) = köç = kuv
vet 

VIll - (. k + aruk) = karuk 
=kuvvet 

IX - ( ök + telik) = öktelik 
=kavi 

X - (.k + unt) = kunt = 
kavi 

XI - (. k + opkı) = kopkı 
=-kavi 

Xll- (ük + seğ) = ükseğ = 
kuvvetlenmek 

(2) uv, av: Kökün anlamını ha
iz olan obje veya süjeyi gösterir. 

(3) eğ, ağ, iğ: (. + ğ), ektir. 
Kelimenin manasını tayin Te tes
bit eder. Demek ki: 

(Kuveğ), (kuvağ), (kaviğ) ke
limeleri bünyece ve manaca bir
birinin aymdır. Manası "kuvvet, 
kudret, takat ve kökün işaret et
tiğimiz diğer anlamlarını haiz o
lan şey veya şahıs,, demektir. Bu 
kelimeler, Arap dilinde: "zafın 
hilafı,, manasında alınmış ve bu
nu tef siren "berklik, muhkem
lik,, (*]; sonra "kudret, zor,, [*~] 
anlamlarında kullanılmıştır. An-

1 - Velet Çelebinin fişleri 
II - Radloi. 11. Karayim me

tinleri 
III - Radloi. II. Karayim me

tinleri 
lV - Kamusu Türki 
V - Orhon Kitabeleri, Ka

musu Türki, kısası Rab
guzi 

VI - Radloi. 11. Kazan leh
çesi. 

Vll - Radloi. Il. Kazan leh
çesı 

VIII - Radlof. II. "Şor ve Uy
gur lehçeleri,, 

IX - Büyük Türk Lfıgati "Ça
ğatay lehçesi,, 

X - Dede Korkut Kitabı 
XI - Radloi. II. "Uygur leh-

çesi 
XII - Pekarski: Yakut Lugati 
[~] Ahterii Kebir 
[**] Lugati Naci, Kamus-ül

Muhit 

cak arapfar aynı kelimeyi isim, 
fail ve cemi diye şekillendirirler. 
Gerek bu şekillenmede ve gerek 
kelimeyi kendinden sonra gelen 
kelimeye bağlayışta, kelimenin 
orijin şeklinin sonunda gördüğü
müz ekin ( ğ) si, kendiliğinden ya 
(hemze) veya (y) şeklinde mey
dana çıkarak menşeini haber ver
mektedir. 

Şimdi, (kuvvet) kelimesinin 
etimolojisini ana~iz edelim: 

(1) (2) 
(uk+uvıeğ1 et) = ukuveğ+et 

( I) ukuveğ: izah olundu. Mor
folojik şekilde baştaki vokal dü
şüyor. Kelime (kuveğ) oluyor. 

(2) et: Bildiğimiz gibi ek ola
rak umumiyetle yapıcılrk, yaptm
cılık, yapdmış olmaklık, yani ke
limenin anlamının tamamiyetini 
ve müsbet olduğunu anlatır. O 
halde: 

(Kuveğet KUVVET: kudret, 
muhkem, büyük v. s. anlamlarını, 
tam ve müshet olarak ifade eden 
bir sözdür. 

Not: Türk dilinde, kelime için
de uzatıcı unsur bulunduğu za
man, onun yerine, fonetik icabı 
olarak, bu unsurun evvelinde ve
ya ondan sonra bulunan konson 
geçer. Yoksa sözlerin etimoloji!{ 
ve orijinal kurumlarında bir cins
ten iki konson yan yana gelme
miştir. Mesela (belli) sözü, ori
jinde (beğeliğ) dir. Kelimenin 
içinde bulunan ( ğe) uzatıcı unsu
ru yerine kendinden sonra bulu
nan (L) konsonu kaim olmuştur. 

Kuveğet sözünde de uzatıcı un
sur olan (eğ) yerine kendinden 
evvelki ( v) konsonu kaim olarak 
kelime son morfolojik ve fonetik 
şeklini alıyor: 

KUVVET. 
Hatıra: (Kuvveden fiğle çık

madı) gibi terimlerde (kuvve) 
kelimesinin kökü olan ( uk) un 
anlamı, (kuvvet) kelimesinde kök 
olan ( uk) un anlamından başka
dır. Terimdeki kelimenin kökü 
( uk) = akıl, fikir, düşünce , an
laınlarmadır. İki kelimeyi birbi
rine karıştırmamak icab eder. 

**~ 

illus,, un dil broşürü 
Dün yazdığımız gibi yakında, 

"Ulus'', dil yazılarında güttüğü 
metodun esaslarını gösterir bir 
broşür çıkaracaktır. Dünkü ilanı
mız üzerine okurlarımızdan bir
çokları basım evimize başvurarak 
bu broşürden edinmek isteğini 
göstermişlerdir. 
Broşürümüz bir iki güne kadar 

hazırlanacak ve gazetemize ek 
olarak okurlarımıza parasız dağı
tılacaktır. Grafiklerinin basılması 
biraz zaman istiyen bu broşürü _..ı
bırla beklemelerini okurlarımız
dan dileriz. 

Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik 

IV üncü anke1 

1 -- Ev 
2-0ba 

_ Sayrfayı çtıviriniz • 



S YlfA 2 

SON DAKiKA 

A uada olduğu t,rihi al<alle e de dini 
tören yaınlat·ak 

Tiere cephesi, JO (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

İtalyan gruplarının kuzay istika _ 
metinde ilerleyişi general Santiniye 
bütün Ogaden bölgesini işgale imldin 
vermiştir. 

General Santini böylece dikkate 
değer bir hamle yapmış ve Cicigadan 
2()0 kilometre mesafede ve Berbcra -
Adisababa yolu üzerinde bulunan Sas
sdbanehi almıştır. 

Kuzayda İtalyanlar Şolitata bakim 
olan tepeleri işgal etmişlerdir. İtalyan 
aol kanadının ileri hareketi, iaşe güç -
lüğü dolayısiylc dumıuştur. 

Makalle ile Antalo arasında yol ya

pıJarı inkişaf etmektedir. 

Sanıldığına göre şimdi harekfitı 

yalnız general Maravigna yapacaktır 
Danakil yerlileriniıt bulunmakta ol 

duaları Agnla doğusundaki Berşit ci
varında italyan sol kanadı, habcşlerin 
muhtemel bir hUcum teşcbbfislerine ne
zaret i!jin kalacaktı.r. 

Sctit bölgesinde harekat her günkü 
ttlfek ateşlerine inhisar etmektedir. 

İtalyan uçakları Maigalat, Şclikat, An.. 
talo bölgelerinde ve Makalle güneyinde 
araştuma hareketlcr:i yapmaktadırlar. 

Ek.im işleri tabii yolunda gitmekte-

dir. Maigalat bölgesinde Sikalle köyü 
halkı italyan uçaklarına tüfek ate§ıi aç
mışla.rdır. 

General dö Bono Makalleye gele • 
cektir. Aduada yapılan gösteri gibi bu. 
rad d bugün büyük dini gösteriler . 
yapılacaktır. 

Dük dö Bergam yarın Gransosso 
tümenine geçid resmi yaptıracaktır. 

General Santini gazetecilere italyan 
askerinin yolları iaşe servisine serbest 
bırakmak İ!jin bunların dışında yürü
düklerini IÖylomiştir. 

General sömürge harplarında ilk de. 
fa olarak ileri mevzilerde tank kullan. 
dığını ve yerlilerin İtalyanları hararet. 
le karşıladıklarını söylemiştir. 

Ral( N<ı.tıibu ordwunda 
diizen3i.Jik'. 

Cibuti, 10 (A.A.) - Unayted Pres 
aytarı Ras Nasibunun kumandasındaki 
habeş ordusunda düzensizlik hüküm 
sürdüğünü ve bunların güçliikle muka. 
vcmet edeceklerini Harrardan bildiri. 
yor. 

Bcrberadan gelen -bir telgrafa göre 
sınır üzerindeki habc§ kuvvetleri ara. 
sında sarı humma hastalığı baş göı;ter
mi~tir. 

İtalyan ileri harake ti devanı ediyor 
Asrnara, 10 (A.A.) - D.N.B. nin Ö

zel aytarı telsizle bildiriyor: Makalle. 
yi i~gal eden İtalyanlar güneye doğru 
ileri hareketlerine devam etmektedir
ler. Şimdi Şelikoya hakim olan tepeler
de bulundukları saylcniyor. General 
Santin ile Piazia Şelikoyu işgalden son· 
ra bir müddet duracaklar ve bu sırada 
general Grayiani grupu Ta.kazze neh
rine kadar ilerliyecektir. Danakilden L 
lerJiyen kol ise Maka1lenin batısında 

bulunmaktadır. Bunun vazifesi habeşle. 
rin muhtemel taarruzlarını önlemektir. 
Şurası kaydedilmelidir ki: Aksumun 
batısında Takazza nehrine kadar uzanan 
ynbani bölge ne italyanlar ne de habeş. 
}er tarafından işgal edilmiştir. Burası 
bir nevi sinek ile doludur ki, bu sinek. 
lerin sokması ince derili herhangi bir 
hayvanı hemen öldürmektedir. İtalyan
ların ehemmiyetle işaret ettiklerine gö
re yürüyüşün yavaş olması yalnız top
rak güçlü~ünden değil, aynr zamanda 
en ufak bir muvaf.fakiyetsizliğin yapa
cağı sıyasal tesirler mülahazasından İ
leri gelmektedir. Bu bakımdan ilerde u
fak kıtalar göndenneğe imkan yoktur. 
Çünkü habeşlerin tabiyesi daima mü
him kuvvetlerle hücum etmektedir. 

}',•rıi bir ct•plw dflluı lmruluyor 

Cibuti, ıo (A.A.) - Assaladakıi ital. 
yan kuvvetleri ile Mohammet Yahyanın 
kuvvetleri aralarında irtibat kurulmak 
üzere lir. Bu irtibatın kurulu.~ Tigre 

S-Aı· 

4 - fğıl 

5 - 4dıı 

6 - Otın 

7 - l'urd 

8 - Oc.ak 

l) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdır ve eklerin herbiri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuştur? 

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 anketi
mize okurlarımızın verecekleri ce
vablar, gazetemiz yazı işleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız 
cevabları sırasiyle koyduğumuz 

'-··-Ar,.,. 1-;;,,ıe de koyacağız. 

ile Ogaden arasında Ü!jÜncü bir cephe 
ihdas edecektir ki, bu habeşleri Dired
dua ve Harrarın şimalindcn tehdid ey
liyecektir. 

Japonya ile Çin arasında 
yeni bir hadise 

Bir japon bahriyelisinirr ayın doku
zunda Şanghayda öldürülmüş olması 

Çinle Japonya arasında yeni bir hadi. 
seyc sebcb olmuştur. Buna aid son ge. 
len telgrafları yazıyoruz: 

Şanghay, 10 (A.A.) - Dünkü hadi
cs ile Japonyanm Çine müdahale etmek 
niyetinde olduğuna dair bir müd. 
dettenberi devam eden şayıalar arasın.. 
da bir münasebet görülmektedir. Keza 
askerlikten tecrid edilmiş olan Şang. 
hay mıntaluısı etrafında çinlilerin kuv. 
vetli tahşidatta bulundukları söylen. 
mektcdir. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Rengo aJansı
nm bildirdiğine göre eğer Çin dün öL 
dürülen japon bahriye askeri mesele
sinde Japonyayı tatmin etmezse Çinde
ki japon kuvvetlerinin müdahalede bu. 
lunmaları muhtemeldir. 

Şanghay, 10 (A.A) - Japon bahri
yelisinin katli hakkında tahkikat yap • 
makta olan polis memurlarının, cinayet 

yerinde bulunan tabancadan başka el. 
lerindc bir delil yoktur. Japon ataşe -
naval vekili şunları söylemiştir: 

c - Bu cinayetin tahrikatçılardan 

birinin eseri olduğuna eminiz.> Çin çe
vcnleri katilin ölen bahriyelinin bir ar. 
kadaşı olabileceğini ileri sürmektedir. 
ler. 

Şanghay, 10 (A.A.) - japon bı.iyük 
elçiliginin salahiyettar bir memuru, ja. 
pon lıahriyelisinin katlı meselesi hakkın
da şunlan soylemiştir: 

«-Bu mesele önemlidir, çunku mak
tul Japon bahriye ı.iniformasını taşımak. 
ta idi. Çin otorite1erinin katili bu' ak 
için hiç bir gayreti esirgemiyecekleri ve 
Çin - Japon i1gilerini tehlikeye sokacak 
bir şekilde Şanghay'da dolaşan yayın • 
tılara bir nihayet vereceklerini ümid et
mekteyiz.,, 

HULGARISTAN"DA: 

Makt·cion)a komitesi 
Sofye, 10 (A.A.) - Lağvedilmiş o

lan eski Makedonya komitesi teşkil5tr
mn yeniden teşekkül edip faaliyete 
geçtiği haıckında bazı yabancı gazete· 
lerde görfilen haberler resmen ve en 
kati bir surette yalanlanmaktadır. 

KAI\ll!TA' KO:ı\11SYO L \RI 

ÇAGllll.JARI 
Maarif encümeni 12.11.1935 ~

lr günii ikide toplanacaktır. 

B. Hi arin söylevi 
Münib, 10 (A.A. - 9 Sonteşrin 

dolayrsiyle Hitler eski muhafızlarına 

verdiği söylevde demiştir ki: 
'"- Alman mukadderatının gidişini 

değiştirmek i~in bundan 12 yıl önce 
yapmış olduğumuz ilk toplantının unu • 
tulmaz tarihindenberi bu 12 inci top • 
lantımızdır ve bütün alman milleti de 
bu toplantıda bizimle beraberdir. O ta
rihte fcrdlerin değil, fakat bütün alman 
milletinin mukadderab mevzuu bahsol. 
duğu kanaatine birinci defa olarak va _ 
rılıyor. Ulusumuz kahramanlığın üstü • 
ne çıktığı bilyük harbın feliiketlerinoen 
kurtulmah idi.,, 

Hitler ulusal sosyalist hareketinin 
na ·ıl doğduğunu ve nasıl inkişaf ettiği. 
ni uzun uzadıya anlattıktan sonro ııöyl*' 
devam etmiştir: 

"- l 923 sonbaharı geldiği sıralarda, 
bazı vicdansızların Rur'un işgal altında 
bulunmasından istifade ederek Alman . 
yayı parçalamak istedikleri açıkça an • 
laşıldı. Bunun iizerine hemen harekete 
-geçmiye karar verdim. Teşkilatımızın 

eksikliği yüzünden bu hareketimiz akim 
kaldr. Fakat o günkil ölülerimi:ıe alınan 
ulusu şunu borçludur: O uğursuz gün
de Almanyaya örnek oldular. Bu hare_ 
ketin ilk saflarında yer almış olan hir 
adamın ismini burada anacağım: Gene. 
ral Ludendorf. Kan akmıştır ve alman 
faciasının nk perdesi böylece kapanını 
tır. Fakat bugün Almanya bütün tarihin. 
de görmediği bir birliğe kavu muş bu
lunuyorsa. bunu o günkü ı 6 ölüye borç. 
!uyuz. Onlar bizim aramızda ebcdiye11 
yaşayacaklardır .• , 

Bitler söylevini şu sözlerle bitirmiş. 
tir: "Yaşasın ulusnl sosyalist Almanya
mız. Yaşasın ulusumuz. Hareketlerimi. 
zin ölüleri bugün de var olsunlar.,, 

"' * • 
Münib, 10 (A.A.) - B. Hitler, 9 ilk. 

teşrin 1935 ölülerini anma töreni • 
parti cfleri karşısında söz söylediği sı. 
rada "Almanyanın her türlü kalkınma . 
sını fena gözle gören devletler etrafı _ 
mrzı sarmıştır.,, demiş ve sozlerine oy. 
le devam etmiştir: 

"- Ağır silah bakımından kuvvetli 
olursak yaşayabiliriz:. Bugün alman mil. 
leti sıyasal ve suel idaresinin ve iç ya _ 
şayışının gidişinde birliktir. Almanya'. 
run yeni bayrağı sağlam bir surette kök. 
leşmiştir ... 

Şimali Çinde 
Rir lıareheı vııkııa geldiği 

luıkkında lıir miiuılea 
Son zamanlarda Çinde bir takım ha--diseler olduguna dair bfr takım htıber-

Jer görüyorıız. Bu haberlerin ne dere
ceye kadar mevsuk olduğuna dair ken
disinden fikırlerini sorduğumuz uzak 
doğu işlerini yakından bilen bir zat bi. 
ze demı"ştir ki: 

- Bugünlerde gazetelerde şimali 
Çinde bir erkinlik hareketi baş göster
diği hakkında haberler gördüm. 

Halbuki şimali Çin, uzun zamanlar_ 
danbcri ulusal idareye kavu'imak dile. 
ğindedir. 

Eskidenbeı ı Çinde yabancı tesirleri. 
ne karşı gelen iki merkez vardı: Bun. 
lardan birisi, cenupta Kuantung, şımal. 
de de Pckın idi. 

Pekin, Çin'in hüyük bir ki.ıltür mer. 
kezi idi. 1915 yılıııda birçok ulusal ha
reketler orada başlamıştr. 

1913 yılında şimali Çin. bilhassa Pe
kin ahalisi o zamanki hükümettcn mem
nun değildi. Bunun üzerine meşhur U· 

lusal parti Hderi doktor Sun - Yatsen 
şimale çağnldı. Doktor. biraz sonra 
Pekine geldi. fakat hastalanarak öldü 
ve kendisi, vasiyetine göre. Nankin'de 
gömüldü. 

Ozamanlar şimalliler meşhur Bin-yon
sı mabedinı• doktorun elbiselerini gö. 
merek ba ka bır türbe yaptılar. 

Bu kadar ulusal duygularla duygulu 
olan )mali' Çin'in, şimdi bir ayrılık ha
reketine girişmesine imkan ve ihtimal 
verilemez. 

Şimal çinlilerinin iki büyük dileği 
kapitiilasyonlarm kaldırılması ve eski 
zihniyetini temsil eden işyarlartn işten 
e! çektirilmesi. 

Bundan ciolayı şim 1lde vukua gcL 
<liği haber vedlen hareketin önemli ve 
umumi olmasınıı im1<au yoktur. 

.,,.._ 
---~....---~--- ~- ---~- - ~ 

· talyaıı hallt:ı.ş l aı~ hında on d ruın 
Londra, 10 (A.A) - Royter ajansı, 

husust ayta.rından aldığı haberlere da _ 
y narak diyor ki : 

c Habcşistandaki harbın chemi • 
yeti imal ccp~sinden <Cenup cephesi _ 
ne geçmiştir. Uzun zamand nberi ha. 

vaların fena gitmesi yuzünden gene • 
ral Graziani orduları fitıl bulunuyor _ 
du. Fakat Gorahainin düşmesi ile bu 
kolda genel bir ilerleyiş ~klenebılir. 

Y t•ni İtalyan taarruzu 
Şimal cephesinde ve Mdkallenin 

cenubunda bugün elde edilen mevki • 

lerle son ile.rlcyiş 1f,İmdilik amacımı 
varmış bulunmaktadır. Harbm si~iot 

merkezi bugün için garba intikal d _ 

mıştır. Setitin cenubunda yakında 

bir İtalyan taarruzu beklenebilir 
Ras Seyumun muharc-be etmeden 

çekileceği umulmaktadır. 

/)izlere lwdcır (,;umur 

Şiddetli yağmurlar italyan ordusu • 

nun ilerleyişine engel olmuştur. Ma • 
kaHenin cenubundan ilerliyen bir çok 
kara gömlekli tabutlan dizlere kadar 
çamur-Oıı yürümek zorunda kalmışlar • 

dır. Bununla ber:ıber gundc yirmi mil 

yol almışla.rd1r. Şimal ve cenuptaki ha. 
.beş ordularının vaziyeti hakkında sağ
lam bir fikir edinmek çok güçtür. A _ 
disababadan gelen haberler çok azdır. 

Hatta resmen Adısab .. ba habersizdir, 
denilebilir. 

Şimal İtalyan orduları nezdindeki 
Royter aytarmın bildi.rdiğine göre, ha. 
rekiitm başlangıcından yani 3 teşrini • 
evci tarihındenbcri İtalyanların zayı • 
atı şudur: 

Bir ölu dört yaralı subay, üç ölü aL 
tı yaralı '1sker, 32 ôliı 71 yarah yerli 
asker. 

İtalyanlar hiç bir esir vermemişler. 
dir. 

Yeni ilerleyiş. Amba - Alagi dağ 
sılsilesine dogru olacaktır. Habeşlerin 

ük ciddi mukavemeti, bu hat •ı:crinde 
göıtenncleri çok muhtemeldir. 

Meydarı muh~ırebe.4'i 11crede 

ol<U.'(ık? 

Roma, 10 (A.A) - Doğu Afrikasm. 
dan alınan haberlere göre, italyanlar, 
önemli hareketler yapmamakla beraber, 

ilerlemeye devam etmektedirler. la~ 

işinin teşkilatı yııpıldıktan sonra Anı.. 

bn-AJagi istikametinde yeni bir sıçra • 

yış icra olunacaktır. Geriye çekilmek • 

te olan habt-şlerin Cessieden takviye 

kuvvetleri aldığı nnncdilmekte ve 

MakaJle ile Xuaram arasında bir mey • 

dan muharebesi yapılaca&ı tahmin o • 

lurunaktadı.r. 

Zecri tedbirlere doğru giderken 
Ber)in, 10 (A.A.) - Nazi partısi or. 

ganı "Angriff,, gazetesinin resimli il . 
vesi zecri tedbirlerin menfi sonu!jları. 
na iki yfa tahsıs etmektedir. Gazete, 
bu ıbahsa dair olnn büyük bir resmin al
tına şu yazıyı koymuştur: 

"Zecri tedbirler, maden işçilerini 
işsizlige mahkfun ediyor.,, Gazete zecri 
tedbirler hakkında ezcümle diyor ki; 

"Zecri tedbicler, İtalya için !jOk ö
nemli bir hadise teşkil etmektedir, bu 
t edbirler mitarolyoz ateşi ortasında O. 
gaden cephesinde ta kırnn en kuçiık 
y<>l işçisinin bile mukadderatına bakinı-
dir.,, 

lıalymlcı )alxmcı tütiin 
satı~ı ya. ak 

Roma, 10 (A.A.) - İtalyada yaban. 
cı tütünlerin satılması yasak edilmi tir. 

İtalyan tütlınleri kar ılığı memlekete 
sokulan yab2ncı tutiınler bundan müs. 
tesnadır. 

İtalyan tecimerleri federasyonu, bü

tün üyelerıne zecri tedbirlere katı an 

ülkeler mamuILtı yerine tamamilc yer

li mamulatın kullanılma&mı emretmiş
tir. 

Tecim delegeleri mı.imessilleri fe. 

derasyonu, ze-crt tedbirleri tatbik eden 

devletler e yasilc ve bu e yaya aid rek. 
lamlarla uğraşmamaga karar Yermiştir. 

Roma, 10 (A.A.) - Buyiık faşist 

kurulu, 19 ikinci teşrin tarihinde topla. 

nacak ve zecri tedbirlere mukavemet 

• 

hakkında luzumlu tedbirlere dair karar. 
lar alacaktır. 

J'urgımcıılıığa kar§ı tedbirler 
Roma, 10 (A.A.) - Tesbit edilmiş 

olan Hattan yüksek fiatlarla yiyecek 
satan tüccarlar hakkında şiddetli tcd· 
birler alınmasına devam edilmektedir, 
Pontedcrda 30 dükkan kapatılmış ve 
mcsul tüccardan ''parti kartı., geri alın. 
mıştır. Bande de 36 tüccar hakkında 

tedbirJer ahnmı tır. 

Kır<II )'ıırıarıi rana diinme ılrtt'e
tini lrobul etli 

Londra 10 (A.A.) - Yunan kıralt 
Yorgi üç yunan delegesinin kendisine 
Yunanistana dönmesi için yaptıktan 

teklifi bu sabah abul etmiş ve ondan 
sonra Bukingam sarayına giderek öğle 
yemeğini İngiliz kıral ve kıraliçe-sile 

birlikte yemiştir. 

} 1111arı 1.-ırtılı f'rcınsu ue 

1 tal3·tıyfl uğrıyacak 
Londra, 10 (A.A.) - Yunan kıraır 

perşembe gunü buradan hareket edecek · 
ve Pariste iki gun kalacaktır. 

Kırat oradan Romaya giderek B. 
Musoliniyi görecektir. 

Söylendiğine göre kıral Floransa· 
dan geçerek babasile anasının mezarla. 
rını ziyaret edecektir. 

Londra, 10 (A.A.) - Yunan kıralı 
Paristen ge!jerken cumur ba~l{a1nı B. 1 

Löbrön'ü zıyaret etmek niyetindedir 

eçım çarpışma arı 

Londra, 10 (A.A) - Seçim toplan. 
tılar.ı esnasında çıkan karışıklıklar hak
kında Hava a1ansı aytan ile gO...'iişen 

B. Ramzey Mac Donald, (son iki uç 
gün içinde cereyan eden gürultülü 
sahneler, karışıklık çıkarmak istiycn 
bir sosynlist .·komünist birliğinin yap. 

tığı hareketlerin sonucudur.) demiştir. 
Kendisine, seçimin nasıl bir sonuç 

vermesi ihtimali olduğu sorulan B. 

Mac Donald, genel seçimin sonundan 

hiç şüphe edilemiyeceğini ve ulusal hü 

kümetin kolayca galib geleceğini söy. 
lc.miştir. 

B. Mac Donaldm rakibi B. Shin • 
vell, hadiseleri, başka türlü tefsir et • 

mektedir. Shinvelin 1929 da Mac Do -

naldı iktidara getiren madenci ahaliyi 
peş.ine taktığı sanılmaktadır. Mac Do • 

nald, madenci kasabalarda daha şiddetlı 
bir a1eyhtarJıkla kar ılaşmakta ve bu 

plcyhtarlık. ekseriya ahsı kesin şekil. 
tlc cörülmektedir • 

Bu aleyhtarlık duygusu o kadar de. 
rindir ki, bazı koylerde, çocuklar, ön. 
}erinden geçen her otomobili ıslıklar ve 

(kahrolsun Ramzey) sesleriyle kar~la 
maktadırlar. 

lngiliz eçimirıde Anıcrilw cıı
nmr ba .. kanının fikri 

Londra, 10 (A.A.) - Bağınsız işçi 

partis işcfi Sir Stafford Crippıs seçim 
toplantısında öz söylediği sşrada, A

.. merikada yaptığı son ged esnasında B. 
Ruzvelt'in, ingiliz seçimlerinde so ya
li t partinin kazanması ümidini izhar • 
ettiğini bi!dirmistir. Sir Stafford demi 
tir ki: 

.. _ B. Ruzvelt, önümüzdeki seçim.. 

den sonra İngilterede bir işçi hüküme
tinin iktidar mevkiine gelmesinin ne 
dereceye kadar mümkün olduğunu sor· 
du. Bu sualin sebebini sorunca, şu sözü 
ilave etti: ''Zira, bizim fikrimizce, dün· 
ya banşı için ulusun biricik ümidi, bü. 
yük Britanyada kuvvetli bir işçi hükü. 
metinin seçilmcsindedir.,, 
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Türk • • 
antrasıtı piyasada 
~~----------------------------~~ 

Bir kilo u; dö~t kilo odun ve kömürün işini gören antrasitimiz 
ucuzluğu, temizliği ve her yerde yanması ile 

ideal bir halk yakacağıdır 

Pıyaısaya çıkıtı bir aylık hadise o • 
lan tiırk antrasiti, iımidin çok üstün • 
de bi.r rağbet gördü. memlekete birkaç 
baktmdan büyük faydalar temin eden 
beş. yıllık endüstrileşme planının bu 
önemli kolu verimli bir inkişafa nam _ 

zed bulunmaktadır. Bu mesele etra -
gmoa neler düşünüldüğünü ve sömi kok 
falırikamzın naad çalıştığını sorduğu • 
muz ve ,ehrimize ilgililerle temas et. 
mek uzcre gelen fabrika direktörü B. 
Esad bize ıu izahatı vermiştir: 

c - Türık antrasiti, memleketin o • 
rtun ve odun kömürüne olan ihtiyacını 

: 

Tt$İS11ttan 

karsılamak için, ekonomik kalkınınam.ı
zın mühım bir mevzuu olarak ele alın 
rtııştır Kurulacak kimya sanayiinin 
nüvesı olan bu endüstri kolu, ilk ham.. 
lede yurda, dışardan gelen yabancı ID4'

h an rasitle yabancı kok ithalatının Ö

nüne geçmeyi hedef tutmuştur. Fabri
kanın stih!iôlatı gUnde 150 - 155 tondur. 

Türk anırositi ve ormancılığımq 

Turk antraaiti, yüksek ekonomik va. 
uflariyle ucuz, aıhht, temiz, her yorde 
yanar blr milli mahruk olarak türk 
halkının evine girerken bir yandan da 
ciiııün davaaı olan memleketi ağaçlan
dırma ve ormanlarımızı koruma i!Jinde 
mühim bir rol oynıyacaktır. Vakıa btı
gün memleketin odun ve odun kömü.rü 
olarak kullandığını tahmin ettiğimiz 

300 • 350 bin tonluk bir ihtiyacı kar • 
tılamaya şimdiki istihsalat kafi gel • 
mezse de bunu; milsbet neticeleneceğine 
kani olduğumuz bir yıllık tecrübeden 
sonra karşılayacak tedbirler alınacağı 
da çok tabiidir. Bu itibarla türk antra
ıiti bugünkü vaziyetiyle bir taraftan 
dıprdan gelen antrasit ve koklara ve -
rllen paranın mühim bir kısmını dahil. 
de bırakmakla beraber öte yandan d/ 
odun ve odun kömürü ihtiyacını kıs • 
men karşılamak suretiyle ağaç ve or • 
manlarımızın korunması bakımından. 

kıymetli bir yardımcı vazifesini göre. 
cekti.r. Piyasaya çıkıı tarihi çok yeni 
olan antrasitimize kal'fl halkımızın gös 
terdiği ilgi bizi 90k ümitlendirmekte 
ve kanaatlerimizi kuvvetlendirmekte • 
dir. 

Türk anırruıiıinin ıelmik dejeri: 

Antraaitimiz ecnebi antruitlerinin 
butun vasıflarını taşnnakta ve onların 

Iara ttlmu bu topraklardan çıkıyor 

verdiklerini fulaaiyle vermektedir Ka. 
löri nndımaru ecnebi koklara ni9beten 

yüzde yirmi Uçten yukarı ve yerli kok.. 

lara nazaran da ytizde kırk üçten fu • 

tadır. Kalörinin bu yükseldiği antra • 

sitimizin bellibaflı huauaiyetlerlnden 
biridir . 

Türk antl"Miti her aobada yanar. la. 
kara ve maltızlarda tamamiyl.e odun kö. 
milrüniln yerini tutabilir. Kokuıuz ve 
dumansız olması dolayııiyle ev yaka • 
caklarının en temizi, en aıhhisi, en ucu. 
sudur. 

bir Karana, 

Beruin va lcaıran: , 

Türk antruiti yalnız odun ve odun 
kömürU yerine eko'lomik Ye aıhhl bir 
yakacak maddesi oluak piyasaya çıkar_ 
ken kendi iatihsal prtlannm mlltemmi. 
mi olan iki yabancı mala da milU hllYi • 
yet vermektedir. Bunlardan biri benzin. 
ikincisi yol katrarudır. Trük antruiti • 
nin istihsali çoğaldıkça benzin ve yol 
katranı, Kloribo gibi drşardan gelen 
mühim idhal maddelerimizi içerde Ye 
antraaitimiz vuıtaaiyle dahilde istihsal 
gibi önemli hir avantajımız da olaca'·•·-

Bu itibarla türk antrasiti: 

Odun ve odun kömürünün yerine 

sıhhi, temiz, ucuz ekonomik bir yakacak 
getirmiş. 

Onnanları harab olmaktan ko. 

rumu!J. / 
Benzin ve yol katranı gibi iki mühim 

idhal maddesine bir iç istihsal hüviyeti 
vermiş. 

Kömür havzasının istihsalatım 

ve faaliyetini genişletmiş, 

Nihayet Türkiye'nin müstakbel ki..,. 
ya scınaviini11 niivf'"ini teskil etmistir. 

Tiirl.· "ntrmıiti ideal bir lı.alk 
yalmrajiulır: 

Türk antrasiti bir lüks yakacak de 
ğildir · Onun sıhhi, temiz, kokusuz ve 
dumımsız hiiviyeti yanında ve onunla 

ba~h"~a vürüven bir ekonomik del!~ri 
vard·_..: BiT kilo antrasit bir kilo odun 
kömHrivle avnı neticeleri vermektedir. 
G"ne bir kilo an•rasit dört kilo odun 
yerini tutM1iliyor Bir ton antrasit bu 
gün muvakkat fiatla 30 liraya satıldıfı
na göre. tonu, 55 lira olan odun kömtl.. 
ründen yU:r:de doksan: ve odundan da 
ytizde iki ytiz ucuzdur. Çünkü bir ton 
antrasitln yerine dlirt ton odun kullan. 

...,. llUum nrdır Ye dört ton odun en 
apiı 60 liradır. 

Fiadar naıl tubit edilecek 1 

Fiatlar bentiz teabit edilmif değil. 
clir. Ekonomi bekanlığı i§i incelemekte. 
clir. Bun.un iç.in antraaitimizin kalite. 
teri hakkında tecrlM>elcrdc bulunmak ü
zere bir heyet ayımuıtır, Mütehassıs. 
lar, antraaitimizi ecnebi antrasit ve kö
mürlerile mukayese ederek tecrübe ne
ticelerini bir raporla bakanlığa bildire. 
c:*ir. Bu tetldlder, eaaııen bakanlıkça 
bittetkik teabit edilmit olan ecnebi an.. 
trult ve koldarına nazaran vaziyeti de 
aydrrüatacaktır. Halkm arzusu ve kışın 

bqlaması dolayısiyle müeueaemi.r şim
dilik avan• almak suretile satıp başla-
11Uftır. Ekonomi bakanlığınca yapılan 

lncelemelerden aonra takdir edilecek 

fiat daha qağı olduğu takdirde nans o

larak alman paranın mütebaki11i iade 

edilecelrtir. 

Antrasitimlzi herkesin kolaylıkla a. 

labilımeai için pecakcnde de satılacak. 

tır. Toptan alacak olan kömiircWeria 

50, 100 kilo olarak per.akende aatabile. 

cSlel'i ve yurdun her köşesine gönde. 

receiimiz çok tabiidir.,, 

Antrasitimiz ve İstanbul 
piyasası 

Haber aldıtmuza göre antraaitimiz 

t•ınlM.al pi,.._nda çok beğenilmittir. 

Yabancı antrasitiıl en çok satıldığı pi. 

yua olan latanbulda türk antruitinin 

çılmıuı dolayısiyle kömür tecimerteri 

bu yd fazla atolr: bulundurmamr,lardır. 

0e9en yıl bu samanları lstanbul piya

SM1nda buluaaıı 5000 ton stoka muka. 

bil bu yıl yatnu 600 ton yabancı mal 

antruiri vardır. Fiatı 42 lira olan ee

nec:.i antrasıtinin topdan depoda teslimi 

24.5 ve perakende 26 liraya satılan tUrk 

aotruitine ıebbet edemiyeceği çok ta

bii görülmektedir, 

Gündelik 

KÖMÜR DAVAMIZ 
(Bap ı. inci sayfada) 

kanun getireceiini dünkü bildiri
iinde eöylemiftir. Bu kanun havza 
itletmesinin raıyonellettirilmeai
ne, üç ekonomik ünite kurularak. 
itletmenin bir elden idare olun -
muına ve bu suretle maliyet fiatı
nm hemen bir bu kadar daha in -
dirilmeaine iınkan vereck tedbir
lerin alınmaıına hizmet edecek -
tir. 

Halkm bafhca yaşatık madde
lerinden biri, ve !İmdilik tek ener
ji k~iı olan kömür meaeleıin
de hükümetin varmı• olduğu ka -
""rlar, hiç tüpheıiz, bütün mem • 
lekette aeYİnç ve ferahla ka"ılan
mqtır. Kömür itinin pek yakmda 
kökünden halledilmesine yardım 
edecek kanan, Kamutay' da fÜP -
hesiz aynı -hemiyetJ .. •-tkik edi -
lecek, ve hülriimete, dütündükle 
rini liiratle 9'erçelcle,tirmek fır1&· 
tr verilecektir. 

F. R. ATAY 

SAYIFA3 

• 
iÇ HABERLER 

Afyon · Isparta batb 
Isparta, 10 (A.A.) - Afyon -

Antalya hattının, Afyon - laparta 
kısmında demir dÖ§eme işi gün
den güne ilerlemektedir. İaparta
da yapılmakta olan istasyon bina
sı ile ambar ve diğer binalarm ya
pı işleri bitmek üzeredir. Bozanö
nündeki istasyon binasının yapı 
işleri bitmiştir. Ve istaayoo me
murları gelmişlerdir. Bu hat üze
rinde üçüncü kilometreye kadar 
demir döşenmiş amele ve malze
me trenleri işlemeye başlamıştır. 

20 ikinci teşrinde Af yon - İs
parta hattının açılma töreni yapı
lacağı kuvvetle umulmaktadır. 

Ozüın kongresi 
toplanacak 

Ekonomi bakanlığı nisan ayı 
içinde Ankarada üzüm üretmen ve 
tecimerlerinden mürekkeb bir 
kongre toplamağa karar venniş
tir. Bu tarihe kadar uzmanların ü
züm raporu ve standardizasyon 
hakkındaki teklifleri bastınlacak 
ve çağınlanlara kongre toplanma
dan bir ay önce gönderilerek kar
şılık rapor istenecektir. Bu rapor
lar da çoğaltılarak kongre günü 
üyelere dağıtılacaktır. 

Kongrenin toplanmasından bek
lenen başlıca gayelerden biri ü
züm standardizasyonunu tesbit et
mektir. İzmir bölgesinde üzüm 
standardizasyonu hakkında etüd
ler yapan bakanlık uzmanları. ü
züm için bir standardizasyon san
dığı örneği teklif etmişlerdi. Kon
greye kadar bu sandık da hazırla
nacaktır. 

Bundan başka, Amerika, Yu
nanistan, Girid, Kaliforniya, A
vusturalya, Cenubi Afrika üzüm
lerine aid her numara ve cinsi gös
terir sandıklarda o tarihe kadar 
tecim konseylikleri yoluyla getir
tilerek kongrede teşhir olUııacak
tır. 

Türe fakültesini bitiren
ler ve yeni girenler 

Ankara türe fakültesinden bu 
ya, haziran devresinde, 64 genci
mizin çı.ilığını, o zaman yum.ış
tık. İki gün önce sonu alman ikin
ci devrede, 72 talebe daha hayata 
atılmıştır. Böylece . Ankara türe 
fakültesinden bu yıl 136 genç çık
mış bulunmaktadır. Fakültenin 
birinci smıf ma 307, ikinci sındı
na 4, üçüncü sınıfına 1 yeni talebe 
yazılmıştır. 

Antalya Halk.evi 
Antalya, 10 (A.A.) - Antaly .. 

halkevi dil, köycülük, aoeyal yar
dım, müze, musiki ve yayın komi
teleri üyelerile komiteler dışın
dan seçilen türlü meslekten zat
lar halkevi ve parti başkam Şeref 
Karacanın başkanlığında bugün 
Solak Örnek köyüne gitmislerdir. 
Kafiledeki operatör, dahiliveci, 
nisaiyeci hekimler ilaç ve baska
ca bakını gereçlerini beraber gö ü
rerok bu köyde toplanacak korr u 
köyler halkının da hastalarına ba
kılacaktır. Diğer komiteler kendi 
alanlarında inceleme ve halkla dc
ğette bulunacaklardır. 

İzmir haberleri 
* Ekonomi Bakanlığı İf ve ışçuer 

bürosu direktörlerinden B. Haluk ve 
Kasım ft uzman Dr. Weigert iş kanu
nunun tatbiki için yapılması gereken 
hususlar üzerinde esaslı incel melerJe 
bulunmaktadırlar. Heyet, lzmirin bchı 
bqh fabrikalarını gezmekte, i çılen ış 
batında görmekte, bir dilediklerı ol p 
olmadığmı sormaktadır. 

* Tütün piyasaıunın açıldıgı günden 
bugüne kadar Ege bölgesinde yedi miL 
yon kil.o tütün satılmıştır. Satı§ iti de. 
vaın etmektedir. Fiatlar geçen yıla gi>
re yüzde yirmi bet yükısektV. Son iki 
hafta içinde tütün rekolteainin yansı
na yakın mikdarmm aatılmrf olması 

bir ay için e İzmir piyaaumda tUtiiD 

kalmıyacağını tahmin ettirmektedir. 
Haber werildiğine göre Çek tütün re11-
ıi üç milyon, Macar rejisi iki buçuk 
ve Avıleturya rejisi de iki milyon kilo 
tiitiin alacaklardır. Yüksek blitede ta

tünler, iyi fiat bekledikleri için dablı 
aatılmamııtıı. Yunaniatandaa gelen ha. 
berlerde we Atina. Kavala tecim odaJL 
rının yaymtrlarında Yunaniatandald tiL 
tün stokunun da bitmek bere olduie 
anla§ıbmktadır. 

• tamir körfez prketi IOll sistem iti 
vapur almağa karar venııiftir. 

• Remaii daJ11Clerde ımapl k&nirl 
yalnlm-. yuak edilmittir. lmıir tL 
sesinin kaloriferleri onarılmakta ,,. 
kalorifer aiateminin diğer dayrelere ele 
tatbiki diifllnillmektedir. 

Çocuk eair6enıe lcarumu 
6enel merkezinden: 

Kış geldi. Kışın fiddetli .,.. 
ğuğundan yurdumuzun yoksul 
yavrularını korumak hepimiz için 
ülusa1 bir ödevdir. Bu ödevi yeri
ne getimıek için evlerinizde kul
lanmak istemediğiniz eski eşyala
nnızı kurumumuz averiDiız. 

Bu yardmılanmzla birçok yok
sul yavnılan koruyacak ve sevin-
direceksiniz. Vereceğiniz eş yalan 
bir memurwnuz almak üzere Ço
cuk eeirgeme kunıınu genel mer
keAmize telefonla bildirmek kili
dir. 

·Dün halk konserlerinin hirincisi verildi 

Cwnur başkanlığı filannoniık 
orkestrası dün musiki öğretmen 
okulu salonunda halk konserleri
nin birincisini verdi. Orkestrayı, 
kültür bakanlığının Almanyadan 
getirttiği ı:>rof esör Ernest Proeto
rius idar~ f"tti. Başbakanımız İs
met İnönü, Kültür bakam Saffet 

Ankan ve daha birçok mqtm.. 
verler bu ilk konseri dinliyenler 
arasmda idiler. Profeeör, bu ilk 
konserinde arsıulusal töfıretinin 
değerini gösterdi. Orkestramızın 
da olgun ve yetişmiş elemanlan 
mevsimin bu açılış konserlerini 
bize hazla dinlettiler. 
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us'un Anketi 
Aıı iarada mesk.en meselesini nasıl 

halledebiliriz ? 
C umuı·iyet hükümetinin An- 1 

karada mesken meselesinin halle· 
Jilmesuıe ne kadar önem vermek-
te olduğunu biliyoruz. Emlak ~ ~ 
Eytam Bankaıı yeni meskenler 
hakkında letkiklerde bulunmak 
tadır. 

Ankara' da bulunan memurla
rı yerleştirmek, yalnız onlara bir 
hizmet olmakla kalmıyacak, An
lrarantn Bayındırlığını ve nüfusu
nu biiyiik bir hızla artıracaktır. 

Bu me6ele ile az çok ilgili " 
lan/ara birkaç sual yolladık. C e
vablarını neşrederken, birçok kro
kiler de basacağız. 

Bu suretle bu işle ıığrcqmakta 
olanlara ve AnkaTa'ya küçük bir 
yardımda bulunmak istiyoruz. 
Yolladığımız mailer ıunlardır: 
Arzu eden herkes bu su~ler..fen 
birine ueya birkacına kendi ceva
bını da vollayabilir: 

1 - Devlet memurları mesken
leri: 

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

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

c) Evler makama mı has:-olun
malıdrr. Fayda ve mahzurları. 
Yoksa Memurlara temlik mi edit
mel• dir? Fayfia ve mah2'!lrları. 

2 - Yapı Kooperatifleri: 
a) Yapı kooperatifleri hangi 

unsurlar için faydalı olabmr? 
h) Yapı Kooperatiflerinde İ§tİ-· 

rak sermayesi ve yardımcı ser.na
ye nasıl temin olunmalıdlT? 

3 - işçi meskenleri. 
Aileli ve şehirde devamlı otu

ran işçiler, mevsim işçileri, bekar 
işçilere göre işçi evleri hakkında
ki düşünceleriniz? 

Albncı cevaF 
Özel sanayi kurumlarının, işyar ve 

İ§çilerinin mesken meselesini Üzerleri· 
ne almalarJ, gittikçe gene11eşmektedir. 

Bunda, kurumların kendi mensuplarına, 
binnisbe ucw: ve komforlu. mesken te.. 
eıin eyliyerek, bu yüzden, hem ödedik. 
leri ücretten hem de işveriminden isti

fade eylemeleri, ve i'~ileri, aileleriyle 
birlikte kurumlarına bağlamaları gibi 

ekonomik düşünuler hakim olmakla 
beraber, sosyal bakımdan da faide gö. 

ründüğünden kurumlar bu yolda, hükü. 
metler taraflarından da teşvik görmek

ttdirlcr. 
Bütün halkmm mesken i~ini, kendi 

prensiplerine göre, ha11etmekte olan 
Rusya istisna edilirse, diğer memle. 
ketlerde, hükümet işyarlarının mesken 

meselesini, hükümetler genel olarak dü
şünememişlerdir. Ekseriya, işyarlara, 

aile nüfusunun çokluğuna göre mikdarı 

artan, ev kirası bedeli vermek yolu tu
tulmuştur. Mamafi, ucuz mesken mese
lesini, zaman zaman, bilhassa mesken 
buhranı başgösterdikce bükümetlerin 
ortaya koydukları da görülmektedir. 

Ankara gibi, nüfusu pek çabuk artan 
ve evkiraları binnisbe yüksek olan, 
yerlerde bükümet işyalaırırun mesken 

meselesini, kendilerine oturacak yer 
göstermek suretiyle, filen halletmek, 
elbette, bayırlı bir iş olur. 

Bu yardımın müessir olabilmesi iç,in 

önce, işi, aylıkları binnisbe az olan, ve 

bu yüzden vermekte oldukları ev ki.ra
ları bütçelerinde mühim yer tutan iş.. 

yarlarımız için halletmelidir. Bu sınıf 

işyarlarrınızın oturmalarına ~ahsis edi. 

lecek olan evler, üç nihayet dörder oda. 
dan, banyo, mutbak, kiler ve saireden 

müteşekkil olmahdtr. Ve işyara en az 
bir bedelle kiraya verilebilmelidir. Böy
le küçük evler, ayrı ayn kuruldukları 
zaman, pahalıya mal olacaklarından 
bunların altısını veya sekizini bir arada 
apartman şeklinde, toplayan binalar ha. 

linde inşa olunması daha doğru olur. Bu 
su.retle, şehrin bu kısmının müteferrik, 

küçük binalardan müteşekkil olmaması 

ciheti de temin edilmiş bulunur. 

Bu binalar, Ankara için, bakanlıkla

ra yakın yerlerde toplu mahalleler 

meydana getirecek surette yapılmalı, 

bunlann yol, lağım ve sair umumi ib. 
tiyaçları, u.raylık tarafından evvelden 

derpiş edilmelidir. 
Bodmm katlarında odunluk ve kö

mürlültleri, çatılarında umumi çama.. 
şırlıklar.ı. ihtiva edeuk olan bu binalar 

için kalorifer tesisatı da düşünülebi

lirse de teshin cihetinin, apartmanlarda 
oturanların kendi isteklerine bırakıl

ması müreccahtlor. 
Bu binaların herbirisinin, ayrı ayrı, 

bahçesinin bulunmasına lüzum yoktur. 
Ancak, bunların yakınlarında, umumi 

pad.ların, çocuk bahçelerinin bulunma
sı kafidir. 

Yukarda tarifedilen büyüklükteki 

apartmanl arın herbiri, bunların )lltısı 

Vf" ~ .-~· i ·i bir çatr altınrl a tonl~nmak 

şartiyle, takriben üçbin liraya ma1edi
lebilir. meplağm, apartmanı ayda 25 -

30 lira arasmda bir bedelle kiraya ver
mek şartiyle, senede o/0 de 7,5 dan mü
rekkep faiz hesabiyle, otuz sene içinde 

imhası kabil olacağı gibi binanın verği
si ve mütemadi tamiratı da bu bedel ne 
kaıI.,şılanabilir. 

Binaların böyle apartman şeklinde 

olması, muhtelif dairelerinin işyarla

ra temlik edilmesi hususunu güçleştirir. 

Zaten, işyarların. faal zamanlarında, bir 

yerden diğer yere değiştirilmeleri, ve 

tekaütlük:lerinde, daha sakin ve ucuz 

~hirlerde ömür geçirmek istemeleri, bu 

daiı'cl~rin kendilerine temlikine nğ -

betlerini azaltacak sebeblerdir. 

Bu işin başarılması hususuna gelin. 

ce; iş bu tarzda düşünüldüğü taktirde 

birkaç milyon lira harcanmasını istil

zaınedecek büyüklüktedir. Bu ihtibarla 

hükümetin müessir yardımı olamdıkça 

başarılması güç .görünmektedir. Mem
leketin genel iyma.rı ve sanayiJeşmesi 

ödevleriyle, önemli bir surettt uğraş
makta bulunan hükümetimizden bu işin 

başarılmasını ilk planda görmesi busu. 

su nedereceye kadar beklenebilir. Bu 
ciheti işle yakından ilğili bulunanlar 

daha eyi taktir ederler. 

Maden Mühendisi 

Vehbi Ergene 

Ulusal kıyafet balosu 
Cocuk esirgeme kusumu genel mer

kezl tarafından her yıl venünekte olan 
ulusal kıyafet balosu bu yıl da 7 ilkka. 
nun cumartesi günü akşamı verilecektir. 
Bu balonun çok güzel ve neşeli olabil -
mesi icin şimdiden çalışmalara başlan. 
mıştır. Balo gecesi bayan ve baylar ta
rafından kıyafet birincisi de seçilecek -
tir. Birinciliği kazananlara kıymetli be. 
diyeler verilecektir. 

Hukuk<;ular cemiyeti Raş
kanlıiından: 

Hukçulaı cemiyeti umumi heyeti 
fevkal de olarak 16.11.1935 cumartesi 
günü saat on beşte halkevinde toplana.. 

caktrr. 

Ruzname şunlardır: 
A. Baş~an tarafından toplanma se

bebinin izahı 
B. Niz::ı:mnamenin tadili 
tl'ye olanların o günü ve saatta bu-

lunmalan. 

Kömür alınacak 
Halhevi başkanlğından: 

• 

Halkevi iç.in (130) ton kok kömürü 
ve (9000) kilo kuru gürgen odunu alı
nacağından vermek isti yenler 15.l 1.935 
cuma günü saat 16 da ellerindr bulu
nan malların nümunelerile birlikte 
Halkevi Satın Alma komisyonuna gel-
mel eri ri ctı ,., ıunur . 1- 5027 
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Radilcal partisinin kongresi 
Fransacla, i§ başındaki hükümeti tutan radikal - •oıyalist partisi geçenlerde yıllık k o11g ôçi
ni yaptı ve Fransanın en çok iç durumunu ilgilendiren kararlar verdi. Bu partinin, fran .. ız 
sıyasasındaki önemli rolü dolayısiyle, toplantı hakkında Ôrop Nuvel gazetesinde çıkan iki 
yazıyı kısaltarak alıp okurlarımıza sunuyoruz: 

1935 kongresi, kongreye gelenlerin 
çokluğu ve bunların içinde ya§hların 

az oluşu bakımından eski kongrelere 
benzememiştir. Bunun ne için ve nasıl 
böyle olduğunu söylemek güçtür. Mu. 
hakkak olan, ihtiyarlamış. yıpranmış 

bir partinin gencleştiği, yenileştiğidir. 
Kongrede bulunanlar, bunun deva.. 

mı müddetince, "halk cephesi,, söz
lü geçtikçe bunu alkışlamaktan geri 
duı:ma.mışlar, fakat söz alan hatibler, 
"- Biz bir bükümet partisiyiz" dedik
leri uman "evet., diye de bağırmıılar_ 
dır. 

En fazla sola meyli olan radikal şef. 
leri, "halk cephesi,, ni tarif ederken, 
bunu bir "ııeçim ve hükümet makinası., 
diye tavsif etmişlerdir. Fa.kat bu ceP
henin, "sokak,, tarafını ihmal etmişler. 
dir. Çünkü radikaller_ usulü veçbile izin 
alınarak yapılan gösteriler müstesna 
olmak iizere - sokağın herkese veya po
lise aid olduğunu düşünmektedirler. 

Bu şefler, halk cephesini teşkil eden 
partilerin müstakbel kabineden hissele
rine düşen mesuliyeti almalarJ gerek. 
tiğine işaret etmişlerdir. Tabiiğ kong
rede bulunanlar bu kabinenin, bir ra
dikalin başkanlığında ve radikaller ta. 
rafından idare olunan bir radikal kabi.. 
nesi olacagını tahmin ediyorlardı. 

Bu, halk cephesinin ne sosyalistler, 
ne komünistler tarafından yapılmııt o. 
lan tarifi değildir ve Sovyetler komü. 
nistleri vatanseverlik yoluna sokarak 
şüphesiz bir taktik yanlışı yapıyorlar. 

Onlar Fransanın radikal halkını komü
nistleştireceklerini sanarlarken, kendi 
adamlarını radikaHeştiriyorlar: Çünkü 
bir radikal, tam manasiyle bir franslZ'
dır. 

Almanyada, İtalyada ve Rusyada ra
dikal yoktur. Halbuki bir golva, bir or. 
taçağ burjuvası, fransız ihtilalinin bir 
"baldm çıplağı,, bir artizan, bir dükkan
cı veya bir köylü, radikal k.imselecdir. 
Radikal partisinden bahsederlerken 
"hiikümct partisi,, değil, "devlet par
tisi,, demeık lazım. Radikaller, sarih se
beblere dayanan bir temayülden ziyade, 
develte olan müphem bağlılıkları yü
zünden cumuriyetçilirler. Nete.kim vak. 
tile de kıralcı idiler. İyi bir radikal ti. 
pi olan Rooespiyer 1791 e kadar değil.. 
sıe hile 1790 a kadar kıralcı olarak kal
dı. Bonapartçıların çoğunda da radikal 
tipi vardı. Bunlar saray aristokratla
rından, memnun olmıyan parlamento
lardan, hilekar burjuvalardan ve alay
cı edebiyat adamlarından riyade kırala 
bağlı, ufak kimselerdi. İşte bu ufak a: 
damlar, sonradan iki Napoleon'un saa
detini hazırladılar ve daha sonra da, 
bonapartist olan seçim bölgeleri, oto
matik bir şekilde, radikal oldular. 

Radikaller her zaman devletten ya. 
na oldukları için bir muhalefete ihti.. 
yaçlan vardır. Bu da onların dayancı
dır. Uzun zaman, tahta çıkmak istiyen 
dinastiler ve kilise, radikallere muha. 
lif oldu. Bir müdde t de, Deyfüs zama
nında, klerikal ve ruayalist olan erka
nıharbiye onıara karşı idi. O zamandan 
sonra radiıcallere muhalif olan yalnız 
kilisedir. Radikallerin i~lerini bozan, 
onlara 1909 a doğru artık kiliseden çe
kinmek gerek olmadığını söyliyen BrL 
yan olmuştur. Radikaller birdenbire ra. 
kibsiz kaldılar, bayatları bozuldu, par
ti bitti. Bir ara komünizme karşı dön
düler, fakat komünistlerin demokrat ve 
yurdcu, yani radikal olmaları lazım. 
dı. Öte taraftan, sağcı partiler cumu
riyetçi olduklarını söyliyorlardı. Bu. 
na göre, cumuriyetin müdafaasının, 

"hikmeti vücudu., kalmamıştı. O srraria, 
faşist temayüllü cemiyetler ortaya çık

tı. 

Cumuriyet tehliıkede mi? Bütün par. 
tiden bir tek ses yükseldi. Aynı zaman
da, birçok kimseler k~ndilerinin radi-

kal olduklat mı keşfettiler. (Şurasını da 
kaydedelim ki, bu faşist temayüllü ce
miyetlerden olanlarla "köylü cephesi,, 
üyeleri arasında bile radikaller vardır. 
Bunlar, asıl radikal partisi "uyukla
dığı,, için o tarafa geçmişlerdi. Onun 

için, istikbalden yana ihtiraz kayıdları 
yapmak gerektir.) 

Bu anlattıklarımız yalnız radikal 
partisi için nazarı dik.kate alınırsa, kıs. 
men doğru gözükür. Fakat radikal par
tisi, Valua sokağında kayıdlı 60 veya 
70.000 kişiden çok daha kalabalık olan 
yığınları harekete getiren "radikal %ih... 

niyetin., elemanlarından biridir. Ve 
- çok Ulusal, çoık "fransı.z,, olan bu 
.. radikal zihniyetin., kudretidir ki, par
tinin haltilriğ kuvvetini teşkil et.mek
tedir. 

*** 
Radikallerin, mar.ksistlerin peşisıra 

gittiğini sananlar oldu. 14 temmuzda 
onları gören olmadı: çünıkü halılu onlar 
te§Jtll ediyorlardL Hatta o giin sosya. 
listlerin ve komünistlerin sokaklardan 
geçtiklerini, ve radikallerin de onlan 
seyrettiklerini söyliyecek kadar ileri. 
ye varabiliriz. Biraz da.boı. ileriye vara
bilmek üzer~. radikallecin o güne kadar 
"haLk cephesi,, ni kullandıkları ve ile· 

ride de kullanmak niyetinde oldukları 
söylenebilir. İşte kongreden çıkarıla. 

bilecek en esaslı sonuç. 
Bu uzun ve çok zaman gürültülü 

olan celselerde ulus, imparatorluk, her 
fransıza iş ve ekmek vermek lüzumu 
alkışlanıyordu ve bütün bunların adı, 

cumuriyıetti. Eninde sonunda bütün bu 
adamların, hürriyet fikrinin değil, mü. 
savat fikrinin bakim olduğu bir nevi 
ihtilale doğru yol aldrkları hissolunu.. 
yordu. "Yeni imtiyazlılar,, ı ezerek on
ların imtiyazlarını ortadan kaldıracak 

olan bir kuvvetin kurulması; işte, he. 
def budur. Buna doğru yürününce, kon
grenin umumi hatları içinde kalınmış 
olwıur. -

Radikal kongresinin faşist temayül
lü cemiyetler hakkında yaptığı konuş.. 
mala.r ve bu gibi toplantılarda çıkması 
mutad olan hadiseler, ekonomik ve fi.. 
nansal meselelere ihasrolunan celseleri. 
halılnn gözünde, ikinci plana atmıştır. 

Halbuki, bu esef olunacak bir şey
dir. Kartel kabinesi olsun. birlik lrahi
ncsi olsun, bütün bbinelerin alın yan.. 
ları, büdce açığiyle krizin hükmü altın
da değil midir? 

. .. Sokakta intizam, her şeyden önce 
hesablarda intizam olmasma bağlıdır. 

*** 
Bunun acı tecrübelerini de yaptık. 

Sıyasal bakımdan ho§ -0lmıyan bir ha.. 

kikati ortadan kaJdırmaık için onu in
kar etmek yetmez. Geçen ilkbahardaki 
para krizinden; hiikümetin, balkın ho. 
şuna gitmiyen, fakat cesurca olan te.. 
şebbüslerinden sonra. gözlerimizi açıp 
hadiselere bakmalıyız. 

Hükümetin, tasarruf kararnameleriy· 
le elde ettiği büyük ölçüde masraf a_ 
zaltmalarım bertaraf etm~k mümkün 
olur mu, olmaz mı? 

Frangın kıymetinin yeniden düşü
rülmesi, bu kararnamelerin yerini tu
tabilir mi ;di veya ilerde tutabilir mi? 

Ekonomiyi canlandırmak için sıya
sal zor tedbirlerine mi, krediye isti· 
nad eden teknik tedbirlere mi başvu

rulmalı? 

**"'" 
Bu başlıca nokta üzerinde iki dok-

trin çarpışmaktadır. 

Birincisi hükümetin doktrinidir. 
Masrafları kısmak, kaçınılamıyacak bir 
hale gelmişti ve bala da öyledir. Para. 
mn kıymf'ı inin istiyerek düşürülmesi 

de bundan kaçınmak imkanını vermiye
cekti. İşlerin canlanması her şeyden 
önce kredinin kurulması ve faizin dü
şürülmesiyle kabil olacaktır ki bu da 
devlet finansının düzelmesiyle müm
kün olac.aktn. 

İkincisi, B. Leon Blum'un ortaya 

sürdüğüdür: Ona göre, masrafları kıs_ 
mak krizi azaltmaz, çoğaltır. Çünkü 
bu yüzden. bazı yoğaltmanların satm
alma kapasıtcsi azalır. Bunun c!clili de, 
her masraf kısma işinden sonra yeni 
bir büdce açı~ının çıkmasıdır. Lazım 

olan şey , hukümetin dJha büyük ınas

raflar yapmasıdır. Sermayeler kaçtı ve. 
ya krecli ortadan r:Pki lrl i mi ' T1ıınl ~ırı 

"adam etmek., içın bugün bir takım ça
reler vardff ki, Sovyet R usya, Hıtlcr_ 

ci Almanya ve Faşist İtalva bize bun
ların bütün örnekle rın i göstermekte. 
dir. 

* • * 
Faşist cemiyetl.::ri kadar miihırn O

lan bu noktalara . B Jorj Pc•tti'nün kon
greye verdiği ıaporun çok açrk bir tarz. 
da cevab v~rdiğini itiraf rtmek gerek
tir. 

Büdce tlenkliği ve masrafları kısma 
bakımından , bu cevabta müphem olan 
hiç bir taraf yoktur Büdce denkliğini 
istemek, bazt kimselerin söylediği gi
bi yalnız boş "bir muhasebe düzgünlü
ğü,, kaygusiyle değildir. Bu, iflası, ça-

lışan kimselerin sefaletini ve en niha
yet de, develtin, ödünç para verenle
rin "vesayeti,. altına girmesini önle. 

mek olur. Onun için, raporda hüküme
tin yaptığı hareketin bazı kısımları 

tenkid edilmekte ise de, varılması iste. 

nen sonucun ne prensipine, n-e de şü
mulüne itiraz olunmamaktadır. 

Hatta, masrafları kısma politikası

na muhalil olmaktan uzak bulunan ra. 

dikal partisi. bu politikayı 1932 de ken· 

disinin aç.mi} olmasiyle övünmektedir. 

Eğer o bu politikayı iyi bir sonuca bağ. 

lıyamadıysa, bu, 1933 ten itibaren, par· 

tinin bazı müttefiklerinin "cesareti 

medeniye noksanlığının,, onun bu işi 

başarmasına engel olmasından ileri gel. 

miştir. Krize karşı olan ilaçları ve 

"vergileri azaltma,, programım ön 

plana koyarak, radikal partisi, geni§ öl· 

çüde masrafları azaltma işini, kendi 

politikasının temeli yapmaktadır. 

Para meselesinde de parti "pazar. 

lık,, kabul etmemektedir. Sağlam bit 

para ekonomik bir lüzumdur. Onun için 

bu iş, anlaşmazlıkların ve hele sıyasal 

manevraların dışında kalmak gerektir. 

Dış memleketlerde yapılan tecrübeler 

bize gösteriyor ki paranın değerini dü.. 

şürme işi hiç bir zaman masrafları a

zaltma işinin önüne geçemez ve karşı. 

mızda olan asd hakikiğ meseleyi hal· 

ledemez: Bu mesele ise • bazı kimse le· 

rin zaten mübaleğalı surette indirdikle. 

ri - bütün fiatlarm hakikiğ seviyelc. 

rini indirmek değil. fiatJarda ha~ mev. 

cud olan uygunsuzlukları gidermektir. 

Kararnameler ise, bütün diğer şeylerin 

tabiiğ inişlerini normal surette takib 

etmemiş olan ve nizamname veya mu

kavelelerle tesbit edilmiş bulunan ay

lık ve tarifeleri geniş ölçüde indirmek 

işini hedef edinmiştir. 

Bu çok lüzumlu "büdce gayreti,, 

gerçekleştirildikten sonra, krize kar~ı 

müspet bir savaş, psikolojik ve maddiğ 

bakımdan mümkün olur. Raporda ba~ 

bca çare olarak şunlar sayılmaktadır: 

Bazı vergilerin iyi seçilerek indirilmer 

si, bir iş programı yapılması, ticari e

saslı kredinin genişletilmesi, ucuz pa.. 

ra sıyasası. Raporda. güvenin yerini, 

zor tedbirlerinin tutması ~rek olma. 

dığına işaret edilmekle kalrnmamakta, 

krediyi ulusallaştrracak veya "ihraç 

enstitüsü,, nü doğrudan doğruya sıya

sal iktidarın nüfuzu altımı koyacak 

projeler de tenkid edilmektedir. 

Kısaca, kendisine sorulan tiç esaslı 

suale, radikal kongresi açıkça şu ceva.. 

hı vermektedir~ 

Evet, masrafları kısmak lunndı ve 

lazımdır. 

Hayır, frangın kıymetinin düşürül~ 

mesi, masrafları kısma lüzumunu ber• 
taraf edemez. 

Hayır, krize ilaç olacak olan şey, 

sıyasal zor t edbirleri deği l. kred iniı~ 

idame si e sasına <layanaıı tekn ik t edbir-

!erdir Örop Nııvr.l - P:JJ'İ< 
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r f esör Yansenin kooferars 

Şehir imarında esas ve gayeler - Gelecek. yılların Ankara~ı -
Çağlayanlar - Parklar - Yüzme havuzları - Spor meydanları 

l\fesk.en sıyasası · Şehir planının tatbilii 
Ankara'nm yeni imar planım yapmr~ 

olan Profesör Yansenin evelki gün türk 
mühendisler birliği konferans salonun_ 
da Türlriye'deki şehirlerin, hele Ankara_ 
nm imarı hakkında bir hasbıhalde bulun_ 

duğunu yazmıştık. Profeösr Yansen, 
konferansında her modern şehrin plan1a 
kuruluşunda temel olan seyrüsefer, sıh. 
hat, ekonomi ve güzellik esaslarını izah 
ederek demi~tir ki: 

"- Bu dört esastan birincisi olan 

seyrüseferde ve hususiyle otolDQbil sey. 

riiseferinde göz önünde tutulan şey, ka

bil olduğu kadar, azam1 sfrratle gitmcğe 

elveri~li caddeleri azaJtrıµ.ktır. A:nlr.ara.. 

nın Atatürk: bulv.an, Türkiye'nin en mo

dern bir seyrü5efer caddesi olacaktır. 

Hatta daha ileri gidilerek denebilir 1ri, 

Avrupa'nın hiç bir hükümet merkezin. 

de böyle muntazam ve kruazmansız bir 

seyrüsefer caddeitl yoıktnr. 

Profesör V ansC11, bı.rndan sonra se

hir imannı ek alarak, bir şehir yeniden 

kurulurken, imarcrhğm gayesi, düz veya 

eyri caddeler yahud ta hendesi şekiller

de meydanlar kurmak değil, onun as.rl 

davası, eski bir şehrin mevGUd şekil Ye 

araz.isi üzerinde şehrin genişlemesini in. 

kişaf ettimıek, yübek değerde olan mi. 

mari motifleri (Ankara"mn kale-si gım) 

şehrin imar ve yeni kuruluşunda, en us. 

tün bir nedef olarak göz önünde tutmak 

olduğunu söyledi re ilavı:ı etti; 

" Şehir iman, ekowunik bakımdan 

dermanım olan yunldqlım lcmumak 

demektir .Bundan dolayı bu <gılıileri de 

devlete faydalı unsurlar haline. sokabi'I. 

mek için, onlara, ftl ba9it ..nıtahırla 

sıhhi yuvalar 'Te kendilerini dinlendi:n:

cek sahalar kurmak Iaz..rmdır." 

ProfesöT Yamen, Ankaraımuıı i~r. 

de alacağı ıekÜD projeksiJOllla gösteri

len manzaralanm izah etti. .Bu .u-ada is. 

tasyon ile Bankalar caddes; arasmdaki 

sahada gelecek ilkbaharda projesini ha. 

zırladrğr gençlik parkının yapılmasına 

başlanacağını da 'kaydetti. 

Projeksiyonla gösterilen bu :resim _ 

Jerde, gençlik par.kının fa;prlması il.zeri. 

ne meydaıra geieck olan çağliyan'laf', 

birçok bol gölgeli park yollan, büyük 

havuz, bir idil tesiri yapan park lokan. 
tası gözümüzün önünde canlandmlık 

Hiç şüphe yok ki, gençlik parkı, UZ

manlann elinden çıkıp projejdeki düşün

ce gerçekleşince, Türkiye'nin en güzeı. 

parkı olacaktır. 

Profesör Yansen'in imar planında, 

gençliği dinçleştirınek işi böyük bir yer 
tutmaktadır. Planda şehrin muhtelif sa
halarına, birçok küçük ve büyiik spor 
meydanları, yazlık yüzme havuzlan tak~ 

sim edilmiştir. 

JJrof. Yansen konferasıDr verirkeıı 

Bütün bu tertiblerde, Ankara kalesi, 
şehrin merkez noktası olnmş ve bu su.. 

retle de, tanlti ve büyük değe"rdc olan 

mimari anıtlara ka~ı saygı beslemek 

duygusunu her devirde yaşatmak gaye. 
si güdülmüştür. 

1 

Ankara nüfusunun büyük bir bız1a 

çoğalmakta olduğunu söyliyen Profesör, 

"Her şeyden önce Ankara'mn mesken 

sıyasasını sağlam bir yola sokmak ge. 

rektir. Ankara maballelerinin karakte • 

rini, yangın yerinde yabani ot ve ağ<>.Ç

lar gibi sık ve alabildiğine yükselen 4 

den 6 kata kadar olan "kira kışlaları,. 

değil, yakında yapı kooperatifi tarafın.. 

dan kurdurulacak olan 2 veya 3 katlı 

hususi bahçeli ve biribirine bitişik sna 

evleri gibi evler gösterecektir.. dedi. 

Profesör Yansen sözünü şöyle bitirdi: 

"- Bir şehir imi!T edilip yeniden ku

rulurken kuvvetlerin dağrtılmasından 

sakrnmak lazımdır. Her devir için bütün 

mesuliyeti üzerine almış olan şehir mi -

marı, tek başına diktatörlük edemez de, 

davcuu, iki üç veya daha çok kimselerin 

ellinde parçalanır veya bunların b.er biri 

kendi kendilerine plinlar yapmağa kaL 

karlarsa, imarın 'tatbı'"lri, hem kat kat pa

halılaşır, ve hem de çok yanhş hareket

lere çığır açılmış olur.,, 

Spor hareketleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

Dünk~ü at yarışları 
Diin sonbahar at yarışlarının sonun. 

casu oldukça kala.balık bir seyirci önün
de yapıldı. Koşuların umrilmay.an sonuç. 
lar verişi tabii birge bahse de tesir et.. 
ti. Bilhassa çifte bahiste kazananlar bir 
buçuk liralamra mukabil yirmi bir lira 
aldılar. Koşuların teknik sonuçlannı ya. 

zıyorur: 

.Birinci koşu: yaruı:ıbn ıiııgiliz tayla.. 
ra mahsus handikaptı. lltsafesi 1800 
metre idi. Koşuya beş l'ay girdi. Emir 

Salih~ın Semiramis' ismindeki tay- •,:r'rı 

ci. Bay Salih'in Bora'sı ikinci geldi. 62 
kilo gibi çok ağır bir yükle kosan A ll!rn
dar üçüncü oldıı. F.akat bu üç tay koşu. 

ym o kadar toplu bitirdiler ki han{{isinin 

kazandığmı kestirınek bile zor oldu. 
!kinci koşu: Ankan ingiliz at ve kıs. 

raklara ınahsnst:cı.. Mesafesi 3.500 metre 
ici. Ankaiada hiç geçilmiyen Peren!! 
Haliın'in Şurbara ism...'n'!~lri kısrağı ı..~ 

laylılda birinci g-elı'li. Bav Ahmetin $u
rompu5U ikinci B:ıv Akifin BeJran ür.ün 
cü oldu. Birkac g-üıırliir ahırından ton;!' 
h"1arak çıkan Şıırhara'nrn bn fev"::ılad,. 

ko"nsu bütün atı:;:rbn 'lravret icirıde 1:n _ 

raktr. 

Üçüncü koşa: iki yaşlı arıkan ingiliz 
taylara mahsustu. Mesafesi UWO metre 
idi. Koşuya üç tay girdi. Birgoe bahiste 
en çok oynanan Emir Salih'in Önürsar 
ismindeki tayı idi. Herkes bu tayın dör. 
düncü hafta kaı:andrğı koşuya kapıl _ 
mıştr. Memleketimizde doğan tavlar 

şimdllik dışardan gelen taylarla pek bov 

ölçüşemiyorlar. Önürsar haramızda doğ. 

rııuş bir tay olduğu için rakiblerinden 

altı kilo noksan siklet taşıdı. Fakat bu. 

na rağmen bir şey yapamadL Bay Fik

retin Sülünü birinci, Bay Celal Bayar'tn 

Oktay'ı ikinci oldu. -

Dördüncü 1ı:oşu: dört ve daha yuka

rı yaştaıki yanın kan ingiliz at ve kıs

raklara mah::.ustu. Mesafesi 3500 metre 

idi. 

Bu koşuyu en çok kazanması umu. 
hın Ceylan v.e Nana ciken B. İskenderin 
Selteni birinci geldi Ceylan ikinci ol. 
da, fakat bu geçilişte en büyük hisse 

Ceylanın cokeyin.dedir. lyi bi.r cokıcy al. 

tında herhalde Ceylan bu tarzda geçil. 
mezdi. ilkbaharda açllacak ve iftihar 

ed~bileceğimiz kadar gfrzel olan _yeni i· 
pc>dromda cokeylerin kıyafet itibarile 

sıkı bir disip !ine tabi tutulması lazım. 

dır. Çünkü kıyafetleri tahammü1 edL 
leı:niyecek '<"adar çirkin cokeylere yarış· 
brda sıksrk rastlıyoruz. 

Besinci koşu: üç yaşındaki yerli, 
yarım 'kan ve arıkan arab taylara mah

sustu. Mesafesi 1600 metre idi. 
Koşuya üç tay girmişti. B. FehmL 

nin Oktayr birinci, Jale ikinci geldi. 

Dünkü fut bol maçları 
Dün Ankara Gücü alanmda Altınor 

du - Ankara Gücü B. takrmlan kaTŞI. 

laştrlar_ Altrnordu üstün bir oyundan 
sonra maçı 2 • O kazanı:!ı. Her iki takım.. 

1 
da da pek yakında birinci takımda gö • ' 
reccğimize emin olduğumuz iyi futbol. 
cular varılı. Bilhassa Altmordu takımın.. , 

da bu hal daha göze çarpıyordtt. 
Bu maçtan sonra Ankara Gücü -

Çankaya maçını seyrettik. Dün haber 

verdiğimiz gibi, Çankaya'dan ayrıldık. 

lan söylenen futbolcular eski yerlerin • 

de oynuyorlardı. Bundan başka İzmir' • 

in tanınmış sporcularından Adil takımı 

kuvvetlendiriyordu. Ankara Gücü, (Mu

zaffer'den başka) tam kadrosiyle oyna. 

dı. Güzel ve zevkli bir maçtan sonra 

iki takım 1 - 1 berabere kaldılar. 

Av koşusu 
Muhafız gücünün dünkü av koşusu, 

Güçten ve Atlıspo.r kulübünden 70 ka.. 

dar binicinin katılması ile yapıldı. 

Daha sabahtan gök yüzünün duru. 

mu, bize, güzel bir biniş adayor gibi idi. 

Saat tam onda koşu yerinde top1anan 

biniciJer muha.fr~ gücü başkanı yarbay 

Tekçenin, bini§in cereyan sureti hak_ 

landa.ki öğütlerini dinlediler. Ar. moa 

koşu başladı. Atatürk enı;titüw arka

sından Çiftlik güneyinden ağıl üzerin

den geçilerek av kovalanıyor. Köpekle

rin kesik kesik havlamaları .. Açık bir 

dört nal. Koşu ~ok .zevkli ~ürüp gidi

yor. Bu günün avı bir tilki. Zavallıcık 

şaşırmış, kaçamıyor. Hani köpe-kler de 

pek acar şeyler. Avı yakalamak için yo

rulmadılar bile. Balgat köyünün batı 

sınırında av yakalanmış koşu da bitmiş

ti. Bmada yarbay Tuçe binicilerin gö. 

ğüslerine çam dalları taktı. Sonra, dö.. 

nüş .. Yolda güzel brr tesadüf kafileyi 

binici ba~bakanımrzla karşılaştırdı. 

Sporcular kendilerine iltifat eaen gene. 

ral İnönünü selamlamak fırsatını bul

dular. Muhafız Gücü lokalinde hazır. 

lanan srcaılc şarap yorgun vüettt'ları din

lendirecek kadar boldu. Şölen içtem ko

nuşmalarla saat 12 ye kadar sürdü. 

Dünkü koşu önümüzdeki sezon için 

çcik canlı bir başlangıç oldu ve yetmiş 

binici, kadınlı erkekli, neşeli ve fayda.. 

h bir iki saat geçirdiler. 

Yalnız dünkü sporcular.ııı arasında

ki Bayan sayısını azansaınamak elde 

değildi: 6 ki_şicilt. Bayanlarımum., 'bi

niciJiğe karşı günden güne artan ilgilc

ri•i yakında.o bildiğimiz i_çin ıgelecek 

haftalarda bize, her halde, daha y'ükselc 

bir saygı göstereceklerini umuyoruz. 

Bu kış çok zevkli ıve çok ıkalabahk 

bimişler görmeği be.ltliyebiliriz. 

Atlı 

Genç bisikletçilerin 

yarışları 

Dün A l<köprü - Sincanköy yolu ü. 

zerinde ~enç bisikletçiler arasında 

biT yarış yapıldı. Bu bisikletçiler dün 

de yazdrğımız gibi şimdiye kadar hiç 

yarışa girmemişlerdi. Zevkli ve heye

canlı bir yarışmadan sonra Altınordu

dan Halid birinci, Cihad ikinci geldiler. 

SAYlFAS 

üLl(ü 
Halk.evleri dergisi 

33 
Cumur 'Ba.şkanrwız Atatür.k'iin Ka. 

mutay açış söylevini ve Cumuriyet bay. 

ramına ait parlak .kağıda basılmış yir

miye yakın resmi başında taşıyan 

«ÜLKÜ, nün ikinciteşrin 33 üncü sa. 

yrsı çıkmıştır. 

Çok degerli bir kültür derğisi olan 

''Ülkü,, nün bu sayısını dolduran zen

gin yazılar arasında: 

ONA EL KALKAR MI? 

Başlıklı Ferid C. Güvenin ıbCl§ ya • 

zısr en büyüğümüze krymak isteyenle.. 

re karşı Türk .milletinin gayzını hay. 

kırmaktadır. 

BÜRÜCEK YAYLASI 

Derginin (yurdumuz) bölümündedir. 

Cevdet Savrarun kalemi'Qden çıkmı~ ö. 

nEmli ve içten ))iı- yurd y.azrsrdıl'. 

Aydoslu Said"in köylü ekonomisini 

anlatan Ekonomi bölümünde kıymetli 

bir yazısı yer .almıştır. 

BEDEN EGlT1Ml 

Krsmmda dünyaca tanınmış tızyo • 
1oji alimlerinden Yeau Demoor'in ye
dinci beden terbiyesi kongresinde 

DOKTORUN BEDEN 'TERBİYE. 

SİNDE ROLtt 

Adım taşıyaıı konfer.uıs cidden ohm 

mağa 1ayıktrr. 

Dc.rğinin finans kısmında yetgeli 

imzaların önemli yazılan göze çarpmak.. 

tadır. Bunlardan (Cumuriyet Maliyesi} 

(Mahalli idarelerde finans işloııi), yazı. 

lan ve (ucuzluk bahsı) çıok önemlidir. 

Tarih bölümünde Enver Behnan Şa. 

pulyo her vakitki güzel kalemile cu. 

muriyetin nasıl ilan edildiğini anlatmak. 

tadır. 

AVNİ CANDAR 

(Anadoluda Türk bölüklerinin hü. 

Jkümet lkmma te_şebbüsleri) konulu ya.. 

zı&ı ile (Ah} .hrı anlatmağ-a bu sayı • 

da da devam ediyor. 

NÜFUS SAYIMI 

Hakkında ki güzel yazı bize alfabe 

rmasiyle ve nüfus çokluğu bakımın

dan iki önemli cetvelle bütün yurdun 

ve ayrı ayn vilayetlerimizin nüfusları. 

m göstetjyor 

BUNDAN BAŞKA 

('OTkü) nün aym poletikasr, bibli. 

yografya, güzel sanatlar kısnnlarında 

faydalı yazıla.r, şiirlerde var. 

Bu kadar kıymetli yazılan bol yap_ 

rakları içinde taşıyan Ülkü'nün degeri 

gene her vakttki gibi (25) kuruştur. 

UI,V.ı.;'un rom<mı: Tefrika: 31 
------- --

Kırmızı Zanbak 
anlıyabilmek için, ruhunun, açmak isteme
diği çekmelerini karıştırmak lazmıgelecekti. 

Dikkat bile etmeden mırıldandı: 
- Sevilmek isteriz ve bizi sevdikleri -za

man da ıstırab çeker veya sıkılırız. 

Onun da istediği bu idi. Şiddet tavurları ve 
yabanice giyinişi hep inceden incey-e tetkik 
edilip kararlaştırılmış şeylerdi Çocukça ve 
acayip tesirler yapmağa durmaksızın uğraş
tığı için korkunç görünmekten zevk alırdı. 
Kendi de kolayca ürktüğü için duyduğu yıl
gınlıklcr.ı haşkalarma hissettirince sevinirdi. 
Bira.z önoc, vagon koridarunun bir ucunda, 
yalnız başına piposunu içerken, ayın bulut
lar arasında koştuğunu görerek, hayaller ve 
hafifliklerle dolu yüreğinde o bildiğimiz se
beb&z çocuk .lrorkııla.nndan birini duymuş ve 
Madam Marten'in yanma &ğmarak rahatla
mak istemişti. 

işitsin. Ne yapaynn ki kötü bir tali esed o
larak bu mezar şimal rüv.garmm geldiği ta
caftan deliktir. Yarık öte yanda olsaydı bu
nda kıraliçe J an gibi yatardım.,, 

Yaza.a, Aııatol FRANS 
Tir~ ~iren: Namlu BAYDAR 

Ve Madam Marme, içini çekerek ilave 
etti-

- Doğrusu dansı severdim. Fakat vaz
geçmek zorunda ka1dım. Kocam bundan çok 
üzülürdü. 

Madam Marten'in bütün bunlara şaşmak
ta olduğu görünüyordu. O, Mamıe'yi çekin
gen ve kendini iş ve gücüne vemıiş, şişman, 
beyaz ve pek yumuşak karısı ile Etrüsk sa
vaşmamnm tunç ve altınla başı siislü iske
leti arasında biraz gülünç bir ihtiyar san
mıştı. Fakat sayın dul, kendisi elli üç yaşın
da iken Lui'nin, elli sekizinde, daha ilk gün-
1:ii gibi kıs~:anç olduğunu teyid etti. 

Ve terez, Rober'in onu böyle kıskançhk
lariyle hic sıkmamış olduğunu düşündü. Bu, 
onun taraf mdan kendisine gösterilmiş bir 
dürüstlük, zevk ve güvenme eserimi idi, yok
sa ıstrrab çektirecek kadar onu sevmiyor 
muvdn? Terez bunu bilmiyordu ve bilmeğe 
J.- • - ~' ,,., g-önlü razı olmıyordu. Bunu 

Gün, kitab okumak ve hulyalara dalmak 
suretiyle, sana erdi. Şulet göriinmemişti. 
Gece, yavaş yavaş, Dofine dutluklannı kur
şuni külleriyle örttü. Madam Marme, bir 
yığın yast:ck Ü.zerinde yatıyormuşçasma sa
kin bir uykuya daldı. Terez ona bakarken 
düşündü: 

- Hatırlamaktan hoşlandığına göre 
bahtiyar olduğu doğrtL 

Gecenin hüznü yüreğine çöktü. Ve ay, 
zeytinlikler üzerinde yükselince, Tet"cz, ova
nın ve yamaçların yumuşak çizgilerinin geç
tiğini, mavi gölgelerin aktığını görüp her 
şeyin sessizliği ve unutmayı söylediği bu 
manzara içinde hiç bir şeyin kendinden bah
setmediğine bakarak Sen nehrini ve Bulon
ya ormanının yollarını esefle andı. Orada 
hiç olmazsa ağaçlar ve taşlar onu tanırlardı. 

Şulet, riyalı bir kabalıkla, kendini bir
denbire vagona attı. Elinde bir silah gibi 
tuttuğu boğmaklı bastonu, yüzü ve başı kır
mızı yünlüler ve vahşi deriler içinde, kom
partimana girince Tı>rı>?'i ~ ,., ... ~~ ı ,. ,..>rk11tt11. 

- Arl, dedi. Arl'ı bilir misimiz? Terte
miz güzelliğin ta kendisidir o. Sen Trofim 
çekilgesinde .kumru!arı heykellerin omuzla
rına konarken ve kül Tengi kertenkeleleri de 
Alıkan'lann kabirleri üzerine oturup güneş
te ısınırken gördüm. Mezarlar .şimdi, kilise
ye giden yolun iki tarafına sr.alanm.ışlarclır. 
Bunlar yalak şeklindedirler ve geceleri baht
sndara yatak olmaktadırlar. Bir gece, Pol 
Aren'le oralarda dolaşırken, düğün günü 
can veren bir eski zaman k:ızmın lahdine ku
ru otlar yerleştiren ihtiyar bir kadın gör
müştük. Kadıncağıza hayırlı geceler dile
rlik. Biıe cm r:evahı Vf"rrii: "8özlerinizi ;:ılbh 

Terez cevah ~rmedi. Uykuya dalmıştı. 
Ve ölümden korkan Şulet, gece serinliğinde 
tüyleri ürpererek, titredi. 

:VIII 
Kendi 'kullaDdığı hfik ar.abasiyle Mis Bel, 

Madam Marten. Bell~m'Je Madam Mamıe'
yJ., Floraıı-sa durağından ahp, tepenin ya
maçlarından Fieze11e~neki, essiz şehire bakan 
pembe ve bir dizi parmaklıkla taçlanmış evi
ne gı.ötürmii.ştii Hizmetçi kadın bavullarla 
arkadan geliy«du. Mis Bel'in deliliği ile 
kilise bekçisinin Fiezole katedralı .gölgesin
deki evine yerleşmiş olan Şulet ancak ak~am 
yemeğine bekleniyordu. Çirkin ve naıik, 
kısa s~lı, ceketli, delikanlı göğsü üzerinde 
bir erkek göm1eği, pek az kalçalariyle adeta 
zarif olan şair kadın. 2ellkinin ateşh incelik
lerini aksettir.en evin.de fransrz dostlarını 
ağırlıyordu. Salonun duvarlarında. solgun, 
uzun elli Siyen meryemleri melekler, n '"' t
rikler ve veliler arasında, üç parc:ıh l r···~::ı 
larm yaldızlı mimarisi içinde H ı .; ·nı c:"'rii
yorlardı. 
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Kızılay Ankara merkezinin çalışmaları 

Şefkat yurdu odalarından biri 

Şehrimizin sosyal kurwnlarındaki 

çalışmaları ya.kından görmek hayırse
ver okuyucularımıza bu kurumlardaki 
iyi ifleri bildirmek için ayırdığımız 

bir arkadaşımız Kızılay Ankara merke
zinin başkanını Kınacı zade hanındaki 
çalışma odalarında ziyaret etmiştir. 

6 yıldır Anıkarada Kızrlaym başkan
lığını yapan Cevad Akkerman Kızıla
yın bu kış için hazırladığı işleri aşağı
cıaki eıra ile yazarımıza anlatmıştır: 

- Bu yıl da mesaimizin büylik bir 
kısmını önümüzdeki kış mevsimine has
rediyoruz. İki yıldır artırabildiğimiz 
para 'ile oturulur bir hale getirdiğimiz 
Ankaramızın fakir halkının oturduğu 

hapishane civarında vilayetin bize ver. 
diği binada bir "şefkat yurdu,. açıtk. 

Bu yurd 12 odadan ibarettir. Buray~ 

düş.kıiin avleleri alıyor ve bunları, haya. 

tın acı ve elemli vaziyetlerinden :Coru 
mağa çalışıyoruz. Burada bugün 9 ay. 
le ve bir mikdar kimsesiz talebe barın_ 
maktadır. Bunlar birçok incelemeler
den sonra bu yurda kabul edilmektedir
ler. Bu ayleler çocuklariyle beraber 46 
nüfustur. Bu civar halkının sıhi vazi
yetlerini de tetkik ettik. Yurdumuzda 
ayırdığımı.t bir odada haftanın muay
yen gi.inlet inde umumi sıhi muayeneler 
yöptırmak üzere bir de ufak ayak rlis· 
panseri hazırlam"ktayız. Burada fakir· 
!erin ilaçları da bedava verilecektir. 

1 inci kanunda ı itibaren şefkat yur
dumuzda her gün 300 kişiye sıcak ye
mek verilerektir. Bunların mühim bir 
kısmı mekteblerdl' okuyan fakir talebe 
olacakt•r. Şimdi !.er pazar günü bura. 
da yüz krrk kadar ayleye sıcak yeme' 
daeıtmaktc.yız. 

Kızılayın ~efkat yur -
du Örnek olacak şe -
kilde çalı§an bir ha -

yır kurumudur. 
Buişlerimizde biziri:ıle çalışma or. 

taklığı yapan Halkevimizin içtimai yar. 
drm komitesinin maddiğ ve manev· ğ 
büyük Y"rchmlarını görmekte ve içti. 
mai' y a:- tım larrmızda beraber hareket 
etmeği esa~ tutmaktayız. İdare heyı>t

lerimiz l-erabcr çalrsma.ktadır. 
Cumuriyet bayramı münasebetiyle 

yurdumuzda oturan aylelerinden ço. 
cuklarındaıı 20 ve muhtelif mektebler. 
de okuyan 64 ki ceman 84 çocuık giy
diyridk. 

·l\ıterke ,; imize müracaat edenlere son 
üç ay zarfında 1874 lira nakdi yardnn. 
da b ·!undnk. "40" talebenin kitablarını 
ve nıilhim ihtiyaçlarını temin ettik. Bu 
gibi yardım isleri için nakdi yardımdan 
gayri 1740 lira sarfettik. 

Yeııişehirde teşkil ettiğimiz bir ko
mite hayır evimizin önümüzdeki kış, 

düşkün yurddaşların imdadına en iyi 
hir şekilde k.oşmakhğınuzın imkanları

nı araştırmaktadır. Bu program çalış. 

:n;:mrza esas olacaktır. 
BütUn işlerimizde isabetli olmağa 

çrıiışryoruz. İdari masraflarımızda da 
en mühim itinayı göstermekteyiz. Bir. 
kaç güne kadar merkezimizi partimi. 
zin bize tahsis ettiği Yenişehirdeki bi. 
naya n:ıklediyoruz . Bu suretle idari 
masrafluımızdan mühi mbir yekunu ta. 
sarruf etmiş olacağız. 

Biz bu çahsmalanmıza esas olan pa
rayı bulmak icin halkımızı ve bizi se. 
venleri he r gün ve her vesile ile rahat_ 
sız etmeği doğru bulmıyoruz. 

Bütün bir vrlm varidatı vasati on 
bin liradır. Bu paranın mühim bir kıs
mını kr~pn verdi~imiz yılbaşı balosun
da, bir kısmını aza teahhlidleriyle, ya
zın yaptrğrmız Kızday haftasında.ki ge
lirler ve vilayetin her yıl idarei bu. 
susiye büdcesinden ayırıp bize verdiği 
para ile temin etmekteyiz. 

Bu sene Ankarada Kızrlayrmıza aza 
yazılan yurddaşlarrn sayısı iki bini geç. 
miştir. 

Bütün bunları anlatırken size bu 
sen e birçok tecrübelerden sonra şim.. 

diden hazırlığına başladığımız yılbaşı 

balosunun umumi hatları hakkında da 
matumat vereyim. 

Şef kat yurdunda y"§ayan yurdda~larımızdan bir kısmı 

Balomuzu, bu yıl da geçen yılda ol
duğu gibi sergi evinde verece'ğiz. Bii
tün tcşkilatiyle Scrgievini bize hasret
mekle Milli İktısat ve Tasarruf Cemiye 
tinin gösterdiği yakın alakaya burada 
kurumumuzun derin ~iıkranlarınt bil
dirmeği bir vazife bilirim. 

Bu seneki balomuz, Avrupanın bir
çok şehirlerinde yapılan hakikiğ ve eğ
lenceli bir yılbaşı balosu olacaktır. Gt:. 
çen sene bizim kadar bize davetli olan. 
lan zorluğa düşüren bazı noksanları bu 
defa tamamen ve şimdiden ikmal ettik. 
Balonun büfeleri şehrimizin en büyük 
müessislerine verilmiştir. Sergierinin 
alt kısmında büyük bir eğlence ve şans 
yerleri yapıyoruz. Her sınıf halk bu. 
rada kendisi için meşgul olunabilecek 
"ıir mevzu bulacaktır. Burası bir ufa k 

1 

Lune-park olacaktır. 

Kuracafımız bir aahnede halktım 1.a 
birçok yenilikler ve eğlenceler goste. 
receğiz. 3 muhtelif caz bu büyük bina
nın bütün salonlarında davetlileriıni z in 
:ğlencelerini ve yeni yıla tam bir s3a
det içinde girmelerini temin edecektir. 

Halkumzdan gördüğümüz ragbete 
cevab verebilmek için ıkuvvetli bir sL 
gan milziği bu balomuza istirak ettiri
lecektir. 

Daha ne söyliyeyim. Her şeyin iyi
sini ve doğrusunu yapmağı prensip edi· 
nen hayır evimizin bu baloda yapmağı 
tasarladığı daha birçok işleri vardır. 
Henüz tam bir neticesini almadığımız 

bu güzel şeyleri halkımıza bildirmeni
zi ayrıca sizden rica edeceğim. GöriL 
yorsunuz ki faydalı olmağa çahşıyo. 

ruz. BiltUn bu işlerimizi, bize kı}'.!DCt
li yardımları olan ve bizi daimi hima. 
yesine mazhar eden değerli valimiz 
Tandoğan'a borçluyuz. ...,. 

Partimizden ve matbuattan gördllğtl. 
müz yakm alikaya da teşekkUrleı-iml 

burada eunmağr fırsat bJ1irlm. 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir: 
Yeni tertib plinmr görünüz 

1. inci keşide 11 ikinci 
teşrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 
25.000 liradır 

.\vrıca: 15.000. 12.000. 10 00' 
liralık ikramiyelerle (20.00C 
liralık bir mükafat va ~·' 
J.."18.nlan okuyunu?'. ve bu zerı 
~in p;vane?onun taHhmr . . . 

Bayramda Kızılayın giydirdiği Şefkat yurdu ~culcları. 

Hayır evimize bir varidat temini 
maksadiyle hazrrladığmuz bu baloda 
bu maksadla beraber yılbaşı gecesini 
halkımızın en iyi bir şekilde geçirme. 
sini de göz önünde tutuyoruz, yalnız 

varidatı değil fakat zevki ve eğlence. 
yi de düşünüyoruz. Şefkat yurctunun bpısı 

"""' .. ~ ~ ..... - ... ,. .. .-ı._ .. _ 
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MiHı Müdataa Vekaleti Satın Alma 
i! 
~ 
~ 
~ Komisyonu ilan lan 9 
i 

İLAN 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 32 

kalem ispenciyari alat ve kim
yahane makinaları kapalı zarf u· 
suliyle satın alınacaktır. Hepsi
ne biçilen kıymet (25000) lira. 
dır. İhalesı 30-11-935 cumartesi 
günü saat 10,5 dadır. Muvakkat 
teminatı 1875 liradır. Evsaf ve 
şartnamesini almak ve görmek 
üzere bedelsiz olarak M. M. V. 
satın alma komisyonundan alı
nahilr. Eksil trr . ye gireceklerin 
2490 numaralı kanunda gösteri. 
len vesaikle ve 1875 liralık te· 
minat ve teklif mektuplarile 
birlikte belli gün ve saatından 
en az bir saat evvel satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (2951) 

1-4598 

BİLİT 
189 kalem kimyevi alat ve 

katramıcalar açık eksiltme sure. 
tiyle satın alınacaktır. Hepsine 
biçilen kıymet ( 1350) lira 35 ku· 
ruştur. İhalesi 26-11-935 sah gü.. 
nü saat 14 dedir muvakkat temi· 
natr muvak.katesi (101) lira 28 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesini 
almak ve görmek lizere bedelsiz 
olarak M.M.V. satınalma komis
yonundan alınabilir. Eksiltmeya 
gireceklerin 2490 Nu. lu kanun
da gösterilen vesaikle ve 101 
li r~ •q 1. ,..., .. <;l tık teminat mektu-

biyle birlikte belli gün ve saatın · 
da satın alma komisyonuna gel. 
meleri. (2950) 1-4582 

BİL İT 
Ordu sıhhi ihtiyacı için (300) 

bin adet pansuman paketi kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Beheri biçilen kıymet (35) ku
ruştur. Muva~at teminatı 6500 
altıbin beşyüz liradır. İhalesi 
28-11 ·935 perşembe günü saat 
14,5 dadır. İstekliler evsaf ve 
şartnamesini almak ve gömıe,k 
üzere 525 kuruş mukabilinde M. 
M. V. Satınalma komisyonun. 
dan alınabilir eksiltmeye gire
ceklerin 2490 No. lu kanunda 
gösterilen vesaikle ve 6500 lira· 
hk teminat ve teklif mektupla
riyle birlikte belli gün ve saatın. 
dan t"n az bir saat evvel satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(2949) 1-4599 
BİLİT 

YAPI: İstanbulda Haydarpaşa 
hastanesi tamiratı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli (513067) lira 86 ku. 
ruştur. Keşif proje ve şartname· 
leri 25 lira 68 kuruş karşılığın
da vekalet inşaat şubesinden a. 
hnacaktır. İhalesi 14-11-935 per 
şe .. günü saat onbeşdedir. tık 
teminatı 24272 lira 71 kuruştur. 

Eksiltmeye )?İtecekler 2490 

saydı kanunun 2, 3 cü mc1ddeı1; 
rinde istenen belgeler ile birlik
te teminat ve teklif mektupları
nı havi mühürlü zarflar ihale sa
atınde1n en geç bir saat evveline 
kadar M. M. Bakanlığı satm aL 
ma komisyonuna versinle •. 

(3144) 1--4899 
BİLİT 

1 -Yangın söndürme eczası 
kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
5000 lira, ilk inanç parası 375 li
radır. 

3 - İhalesi 12. 12. 935 per • 
şembe gün üsaat 1 l dedir. 

4 - Evsaf ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün sa
at 15 den 16 ya kadar komisyo
na müracaatları. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgele • 
riyle birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatmdan bir 
saat evel M.M.V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. 

(3145) 1- 4870 
BİLİT 

1 - 6700 :7000 kilo gürgen o. 
dunu açık eksiltmeye konmuŞ
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1514 lira ilk inanç parası 113 li. 
ra 55 kuruştur. 

3 - İhalesi 23.11.1935 cumar
tesi saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun · 2.3. inci 
maddelerinde istenilen bilgele
riyle ihale ~nü M.M.V. satın •t-

ma komısyonuna varmaları. 
(3262) 1--5020 

BİLİT 
1 - 21000 :22000 kilo toz şe

ker kapalı zarfla eksiltmeye kon. 
muştur. 

Z - Hepsinin biçilen ederi 
6000 lira ve ilk inanç parası 450 
liradır. 

3 - İhalesi 22.11.1935 cuma 
giinil saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayıh kanunun 2. 3. inci 
maddelerinde istenilen bilge1e
ri1e teminat ve teklif mektupla
rını ihale sa;ııtinden bir saat eve] 
M \f. vekaleti satın alma kClmis
vnnumı verm,.1 °ri. (3263) 1- 5021 

BİL İT 
35 kalem kimya aletleri acık 

eksiltme ile alınacaktır. Hepsi 
için 1938 lira 30 kuruş kestiril 
miştir. Evsaf ve şartnamesi para
sız olarak komisyonumuzdan a. 
lınacaktır. İhalesi 27-XI .935 
çarşamba günü saat onbirdedir. 
İlk teminatı 145 lira 38 kuruştur 
Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2. 3 cü madıiele. 
rinde istenen belgeleri ile eksilt 
me gün ve saatmda M. M 1/ 
satın alma komisyonuna gelsin-
ler. (2994) 1-4637 

BİLİT 
Şoper sistemi bir cer makina

sı açık eksiltme ile satın alına
caktır. Kestirilen bedeli 4700 li
radır. Evsaf ve şartnamesi para· 
sız olarak komisyondan alınacak. 
trr. İhalesi zg. XI~93S perşembe 
günü saat or _. dedir. İlk temi
nab 352 ı;..., c;o kurustırr . Eksilt. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörliiğii n,f~n 

1 - Kapalı zarf usuli ik 50 X 70 ebadında elektrikle işler 2700 
kilo ağırlığında matbaa makinesi. 

2 - El Ue işler 500 kilo ağırlığında kağrt kesme makinesi. 
3 - 200 voltluk cereyanla işler lı:omitatörlü elektriılı: motöril. 
4 - Basmı aathı 30 X 40, 800 kilo ağırlığında 3 merdaneli pe-

dal makinesi alınacaktır. 
5 - Bu dört parça makinenin muhammen bedeli 7500 liradır. 

6 - Muvakkat teminat 563 liradır. 

7 - İhale 27.11.935 çarşamba günü saat 15 de Ankara Yüksek 
Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında vapdacaktır. Daha fazla taf. 
silat şartnamede yazılıdır. Parasız verılen şartnameleri almak için 
İdare Müdürlüğüne müracaatları. (3216) 1--4981 

meye girecekler 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cü maddelerinde iste· 
nen belgeleri ile eksiltme gün ve 
saatında M. M. V. satrnalma ko· 
misyonuna gelsinler. (2993) 

1-4636 

BİLİT 

1 - 33000 :34000 kilo kuru 
fasulya kapah zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
5000 lira ilk inanç parası 375 
liradır. 

3 - İhalesi 22.11.1935 cuına 
~ünü sa11t 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 savılı kanunur. 2. 3. inci 
maodeleri"<ll" vaoı:th bil~eJl"'rile 
teminat vt> teklif mektııo1 -ınnı İ· 
hale saatinden hi1 ııaat evel M. 

M. vekaleti satın alma komısyo. 
nuna vermderi. (3264) 1-5022 

BİL İT 
Edremit garnizonu için ka.. 

pah zarfla eksiltmeye konulan 
370 una istekli çrkmadığından 
pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 
15.11.1935 cuma günü saat 15 de 
Edremitte satın alma Ko. da ya. 
pılacaktır. Biçilen ederi 46.250 
liradır. (3321) 1-5107 

BİLİT 
YAPI : Haydarpaşa hastanesi 

tamırinin ihale günü 14-xı-935 

olarak ilan edilmiş ise de istek
lilerce keşif ve projelerinin tet. 
ki.ki için zaman kafi gelmediği 
anlaşı1dığından ihalesi: 25.xı.935 
paz1rtesi yünü !""at onheşe bıra. 
kılmıstır bilinsin. (3333) 

1- et .. , 



Nafıa Vekileti 
Sular Umum Müdürlüğünden: 

10·11-935 pazar ,.o.nanden itibaren Çubuk bendinde toplanan 
aılar bopltılacağmdan çay yatağmda lumı, çakıl, tuğla yılmlari
ıe uir tesint •e e,yalan bulunanların ,imdiden tedbir almaları 
nan olunur. (3335) 1-5116 

~ nJ<a ra valiliğin den: 
lemi Senesi 

,29 Şark Fransız tlrketi 
W'OWl i Sel im 

Nevi ittigali 
Şirke< 

V ngi m..-.bı 
Lira K. 

.Bidayeteıı tarh olunan verıi mikdarı 
Lira K. 

IS867 97 7316 99 
Tc.mylseu i(lbul todlJen mikdar 

t.ln .K. 
1311} 99 

karar 
Saaua lt&yıt Ho. No. TarUJi Mükellefin ifi ve adı 
-~ t.318 3236 20.S.93S Şark Franaız Şirketi 

Ankara Yetı-nbey maliye ,ubesi mükellefkrinden Şark fransız pr. 
'9li namına tarbolunan kazanç verıisinin tasdikini havi 31-5-935 
•rıh .. J497 uyılr tetkiki itiraz .komisyonu kararı 4/86 numara 
._ l2 6.933 tarihli ikinci ihbarname ile 26.6.933 tarihinde tebliğ o
'-an•iup halde buna kartı mükellefin verdifi 1.7-933 tarihli anu
taa!dc temyizen tetkikat yapılması istenilmiyerek iftenilen veui. 
kin Pnnudan celbi için daha bir müddet m6blet verilınni talebin. 
jen ibaret oldutu anlaıılmıt ve binaenaleyh temyi ... tetkikat ic
IUINI mahal &ÖrÜlemediiinden ifl>u evralrm mahalline &eri gönde
rilmesine ittifakla karar verildi. 

YWrM'da adı yuıh Yeğen Bey Şubeai mükelleflerinden Şark 
Pnnaıs firketinin halen nerede oldufu öğrenilemediğinden ibbar
umeai ve temyiz komisyonu kararı tebliğ makamına kaim olmak 
•ere ilan olunur. (3337) 1-5117 

Jandarma genel k( mutanhğı 
Ankara sabo alma komisyo · 
nandan: 

Evsafına uygun olmak gereğilc (20) tane Mahruti Çadır, 
Z6-ll-93S salı günü saat (10) da açık eksiltme ile Jandarma genel 
komutanlığı kurağında satın alınacaktır. Mahruti Çadırın bir tane. 

ai için (6380) kuruş değer biçilmiştir. Şartnamesi komisyondan pa
ruız olarak alınabilir. 

istekliler (2490) sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı 
belgeler ve (9570) kuruşluk ilk teminat makbuz veya Banka Mek
tubıınu eksiltme günü aaatından evvel komisyona vermit olmaları. 

(3304) t-5099 

1'ercl.man aranıyor 
Askeri f ahrikalar umum 

l\'I üd ürlüğün den: 
Almanca ve Fransızcadan Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara 

tercume yapabilecek bir tercümana ihtiyaç vardır. Yapılacak dene .. 
meye g re ılk defa 108 lira ücret vcrilecektİI'. Talip olanlann isti
da ve evrakı musbitclerilc birlikte en çok 30/2. Teşrin/935 tarihine 
kadar Umum Mudürlüğe müracaatları. (3314) ı-sı24 

Jandarma genel komutanhgı 
Ankar sahn-ılma komisyonundan: 

1 - Mevcut evsaf ve nümuneıine ııygun (ıOı50) liralık aade 
yagı kapalı zarf usulü ile J. Gn. K. kvrağında satın alma komiL 
yonunca 27.11.935 çar amba günü saat onda aatın alınacaktır. 

2 - Bir kilo sade iç.in doksan kuruş biçilmi9 ve ilk teminatı 
761 lira 25 kuruştan ibaret bulunmuştur. 

3 - İstekliler parası~ olarak prtnamesini her gün komiayon. 
dan alabilirler. 

4 - Eksıltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuzu veya 
banka mektuplarını eksiltme saatından l-ir saat evveline kadar ko. 
m syona vermiş olmaları. (3303) 1-5ı23 

..\nkara Def lefdarlığından: 
Senesi 
934 

İsmi 
Sollar Yanoı 

Vergi matrahı 
Lıra K 
soo 00 

Sanatı Ticaret yeri 
Marangoz Kurt rwn kilisesi 

Vergısi 
Lira K. 
35 00 

8 05 
5 2S 

48 30 

sokak No. 9 

Yukarda adı yazılı Yegen bey şubesi mükelleflerinden Sollar 
Yano un terki tıcaret ederek Macaristana gıttiğinden ilan tarıhin. 
den ıtibaren 30 gun zarfında itiraz hakkı olmak şartiyle ihbarna
mesi teblig makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (3328) 

1-5122 

D. D. yollarından: 
12. 1 ı. 935 tarihinden itibaren. Anlı:ara • Çankırı tenailli yolcu 

'arifesi, Çankırı • Filyos kıanında katedilecek mesafelere ait üc
retler umumi tarife üzerinden ~ 50 tenailltla beaap edilmek su. 
retile, Ankara • Filyos lnsmmdaki bütfin mesafelere tetmil edil
mittir Fula tafaillt için istasyonlara müracaat edilebilir. (3267) 

1--5031 

Marmara Vssü Bahrikomutanhğı 
Satınalma Komisyonu 

Reisliğinden: 
Tahmin bedel M. Teminat 

Cinai &iloıu Lira Ku. Lira Ku. İhale gün ve saati 
Sade yafı 38'.JOO 34200 00 2565 00 13/2. Te,rin/935 14 de 

Yukarda adı yuılı bir kalem erzak kapalı zarf uıuliyle mUna. 
ltuaya lronmaftur. İhaleli İmıitte Tersane kapıaındalci komis
yonumuzda yapdacaktır. Şartnamesi komiıyonda bedelıb verilir. 
latelrliiel' yukarda gösterilen muvakkat teminat ve kanunun belge
lerini ban teklif mektuplatinı ihale aaatındın bir aaat evveline 
kadar komisyon reisliğine verebilirler. (3180\ J--4902 

ULUS 

Askeri }'abrikalar Umum 
Müdürlüğü Satmalma 

Komisyonu llinlan 
30 TON BOR YACI 
20 ,, 20 NUMARALI YAG 
10 " 2S .. .. 
20 " 35 •• " 

6 " 26 .. .. 
10 " 46 " .. 

Tahmin edilen bedeli (45840) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme aakert fab
rikalar Umum Müdurliıgü utın
alma komisyonunca 27 2. Teş. 
rin/ 93 tarihinde çar§&mba gü
nü ıaat ıs te kapalı zarf ile iha. 
le edilecektir. Şartname (iki) 
lira (30) kuruı mukabilinde ko. 
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (3438) li
rayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendi. 
terinin de 2490 numaralı lraDu. 
nun 2. ve 3. maddelerindeld ve_ 
saikle meak6r gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (3276) 

1-50<' 1 

500 KİLO FERRO KROM 

500,. " " 
200 ,, ., MANGAN 
200 ,, MANGAN MET AL 
650 " EK PAKETE 

Tahmin edilen bedeli (1700) 
lira olan yukarda miktarı ve cin. 
si yuılı malaeme ukeri fahri. 
kalar Umum llüdilrlüiü aatınal
ma komisyonunca 27 /1. Kinun/ 
935 tarihinde cuma günil aut 14 
te açık ekailtme ile ihale edile. 
celrtir. Şartname parasız olarak 
komiıyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (127) ti. 
ra 50 kuruş ve 2490 numaralı ka
n unun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3293) 

1-5082 

110 KALEEM KOOPERATİF 
EMTİASI 

Tahmini bedeli 197 lira 33 ku
rut olan yukarda miktarı yazılı 
kooperatif emtiası Ankarada As
keri fabrikalar Umum Müdürlü
ğü satınalma komisyonunca 21 • 
Sonteşrin • 935 tarihinde per
şembe günü saat 14 de açık ar. 
tırma ile satılacaktır. Taliplerin 
bu emtiayı küçük Yozgat fabri
kamızda görebilirler. Listeleri 
komisyondan parasız verilir. Mu. 
vakkat teminat olan 14 lira 80 
kuruş ve 2490 sayılı kanuqun 
2. 3 ilncil madde1erinde vazıh 
veaaıkle meakOr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3232) 

1-4997 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin kr-emi 

De' lct Demir) olları , "' 
Limanları Sntmalma 
Komİ~)omı ilanları 

lLAN 
Muhammen bedeli 17853 lira 

olan 32 kalemden murekkep şef 
yuıbancsi, eta1erli ve etaJersiz 
memur mHası, telgraf m&kınaaı 
masası, orta masası, etajerli ku. 
çük memur masası ve etajeri, ko. 
modin, telefon etajeri, dosya, 
kur,un, yangın ve abonoman lıar
nelerı ve ihtıyat bilet, eczane 
için' ıliç dolapları, sandalya, şef. 

dötren, evrak imdadı sıhhi, pm. 
dan, alet ve mektup sandılı:ları, 
tahta kigıt atacağı, 2 ve 5 met
relik tahta rampa, fıçı rampası, 
ilin tahtası, etiket levhası, 4 met. 
relik tahfa merdiven, tahta ayak 
altlığı, laburatuvar için çalıpna. 
eczacı için çalışma ve eczacı ya. 
zı maaaları 25..11-935 de pazarte. 
si pnü aaat 15,30 da kapalı zarf 
uaulile Ankarada idare binasın. 
'Cla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
1338,97 liralık muvalckat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin etti
ği vesikalar ve işe girmeğe ma. 
nii kanuni bulunmadığına dair 
beyanr.ame ve tekliflerle aynı 
gün saat 14,30 a kadar komiıyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu ip ait .-rtnameler Ankara. 
da malıeme daireainde ve Hay
darptıpcia teselUlm ve sevk mü. 
cHklliiacle parnız olank dalt-
tılmaktadu. (3312) l-5084 

Kiralık oda 
Ayle yanıRda, möble, konfor

lu, Yenitehir Tuna caddesi Yi
gitkoaun aokağı, ıs. 

1-5118 

Ankara Levazım Amirli - • 
Saımalma Komisyonu 

il anlan 
İstanbul komutanlıgı ihtiya. 

cı icin ahnacak olan 40,000 kilo 
sade yatı kapah zarfla eksiltme
ye konmu,tur. İlk teminatı 2SSO 
liradır. Eksiltmesi 21/2 teş. 935 
perfCmbe günü saat ıs dedir. 
Şartnamesi İstanbul komisyonun. 
dadır. 250 kuruş mukabilinde a. 
hnabilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminat makbuzları ve 
2490 numaralı kanunun 2. 3. in
ci maddelerindeki vesaikle bir. 
likte teklif mektuplarını belli 
gün ve ihale saatinden en az bir 
taat evci Fındıklıda komutanlık 
satm alma komisyonuna vermcJe. 
ri. (32SS) l-5011 

Kiralık daireler 
Yenişehir Havuz başı Bay 

AH Nazmi apartımanı arkaaın. 
daki inşaatı bitmektt' olan veni 
apartnnanda kiralık daireler ka. 
lorifer, sıcak su, havagau bütün 
konfor. 

f stek1iler 339S Telefon 
1--499Q 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi 

2 300 3 200 
4 150 s ıoo 

6 80 7 40 
8 30 kuru,tur. 

1 - Hayır itlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid illnlardan 
% ıs tenzilat yapt1ır. 

2 - Zayi ilan bedelleri mak. 
tu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkiır, evlen. ı 

me, vefat ve katı alaka ilanla- ı 
~ rından maktuan be hra alınır. ~ 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak. 
dır kazanmıt güzellik kremidir. 1 

Cildinızin güzellik ve tazeligini 
daima mutı.faza eder. Balaamin 
kremi memleketimizin kibar me· 
h;filinde rağbet görmüt ciddi bir 
kremdir. Çilleri ve buruşukla~ı 
izale ederek tene fevkalide bır 
cazibe bahşeder. Ruhnüvaz ko
kusu ile ayrıca şöhret kazanant· 
trr. Balaamin kremi katiyen ku. 
rumaz. Teninizin latif ta.seliği. 
ni, cildinizin cazip taravetini an. 
cak krem Balaamin ile meydana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan bafka krem kulla
namu. Taıulmıı itriyat mataza. 
ları ile büyük ecza evlerinde bu
lunur. 

ABONE ŞARTLl\RI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneligi 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ., 16 
3 Ayhğı 5 •• 9 ,. 

Posta ücreti gönderilmiyen 
mektublara cevab verilmez. 

Kiralık daire 
Ot Bankası kartıaında V eh~ 

bi Koç apartnnanında be' odah 
her tiirli. konforu havi lralorifer
li geniş bir daire kiralıktır. Ta
liplerin Vehbi Koç ticaret evine 
müracaatları ricı olunur. (Tele. 
fon: 1060) 

Samsun ~arhavlı~udan: 
2S.ı0.93S günlemecfne rasthyan pazartesi günU saat onda ka

palı zarf uauliyle ibalesi yapılacağı evelce ilan edilen asgaı1 240 
uamJ 260 ton masota istekli çıkmadığından işin bir ~ aarfında 
pazarlıkla intacıaa karar verilmiı olduğundan istekli olanlar 
14.11.935 günlemecine ra11thyan perıembe gDnU ve pazarlık intaç 
edilmediği t.kdirde 28.11·935 günlemecine raatbyan peqembe 'lil· 
ııQ ııaat ()Olt• .-c:flmen~ ..-tımeıeri ilan olundl'. (3345) ı-soıs 

SAYIFA 7 

Kırkağaç Belediyf Rei liğindcn: 
Nafıa Vekiletı celilui11ce tasdıkli pro.tsi, ketifnarr.r ve fenni 

tartnameleri dairesinde Kırkağaç kasab;esrnda kur ılac:ak ytni 
elektrik teaısatı, tksıltmeye konulmuftur. 

K ,fedıJen bedt'l (388S7 lira 40) kuru,tur Şartname .e kepfname 
suretleri bedelais olarak Kırkağaç belt-dı1c reısliğınden alınır. Bütün 
tesısatın projesi de KırbPÇ beledıyeesnde ıcörulebılır Eksiltme 15 
Bırinci teırınden hlberen iki &)' olııp ihale 16 klnununcl 935 pa
zarte•i günü sut on altıda Kırkağaç Belediye daıresinde yapıla. 
caktır. Ekailtme kapah nrf uauliledir. Mankkat te"'inat mıkda
rı (2915) liradır. lıteklllel' 2490 saydı Jraaunun bCtun ahldimını 
uymak şartile ekailtmeye iftinık edt'bilecelderi ılan olunur. 

(3073) 1-4779 

Vakıflar umum Miidürlüj!iinden: 
Şengül hamamında kadmların toy\lftnwı yeri tarafında yaptır ı • 

lacak tamiratı nlıidi fiat üserindm açık ek ıltmeye konulmu~tur. 
Bu itin muhaınmeıı lıqil bedeli (8'6) lira (72) kuruştur. 
1 - Bu tamirat için isteklilere venlecelr evrak şı dur: 
A - Ekliltme " fenni tutname 
B - Mukavele lnwti 
Bu evnkı alabilmelı. n eksiltmeye ıir~ılımk içsn bu ıibi ta. 

miratı yapmıt olduklarına dair waaik lıbna c.ifftlel' Ş&ı"tn&111e. mu
kavele nülbalarını i.,._t mlclthiü~n -1.cakludır. 

2 - Eksiltme 11. 11. 935 tariltinc lt'lftli pau•test cun• ... , 15 
de Ankarada Valuflaz Umum lltidtirl"ftl ~llŞMt rniWBrfyetiMe 
toplanacalı: eksiltme komiayonunda yapdacalrur. 

3 - Eksiltmeye gittbilmek için isteklilerin 67 lira 2S kurut 
teminat vemıcıi ve bundln bqka apğıdaki vnikayı aynı &ünde ko
misyon reiıHtiae cöetermesi Jı..mdır. 

A - 2490 sayılı kaaunun ı7 inci maddeamr uygua muvakkat 
teminat. (3152) J-4871 

Ankara Barosu Başkanlığından: 
B.uoys Jmtihanla bir lıltip almacalı:tır. Ucret pterecr.gi liya

kata Jiıc 50 • 70 liradır. Kabultinde ı50 liralık muteber ftfalet 
göstennc.si ilamıdır. 

İmtihan, güzel yazı.an. edebiyattan ve muzaaf muhasebe U9't

:ündendir, isteklilerin makina ile yazmayı bilmeleri de icap etti.. 
ğinden bu da yoklanacalrtır. 

hteklilerin 20 yaşından aıağı ve 40 yaşından yukarı olmamaları 
ve en .,agı orta mektebi bitirmit bulunnuıları tarttır Ankara Ba. 
rosuna kayıtlı herhangi bir avukattan kendiıinı baroya takdim 
yoJlu bir mektup ıle birlikte nüfus cüz.danı. mektep şehadetoame9 
ve kr.a bir hat tuciımeaini dileklerine ckliyer•k imtihan gününden 
en az b!r gün evve1ine kadar baroya b ş vurmaları Jlzrmdu 

lmt•han 23-l l.93S cumartesi sut 10 da Baro oda11nda yapılacak 
ve imtinan günü müracaat kabul t'dilmiyecektir. 1-5086 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
lLAN 

1 - Yenışehırde olup aşagıda ada ve p rsel numaralarıy1e mı.ım
tarları ve muhammen bedelleri ile muvakkat tc-m natları yazılı 
4 parça arsa açık artırma ile satılacaktır 

2 - Ada Nr: paracı Nr: metre11 

1149 ı 680 
1149 5 6'46 
1149 6 464 
1149 33 54 

3 - ihale 27.11.935 ~ gunu 
eksiltme kon:ıaayonunda yapılacaktır 

4 - Bu arsaların şartnamcıunı oku~ 
mevkilerını görmek ve daha ziyıdt tıf ~· 
gün hesap işleri Direll't&-lüğüne gclmcliaı 

1641 
nbe•d 

muvakkat 
temınat lira 

153 
146 
146 
124 

artnma ve 

ve h rıtası üzerınde 

lmak .Jatiyenler her 
r. (3295) 1-50fı9 

iLAN 
Belediye cenaze w tebbır e. 

vi arabalarının tekerlekleri yenı. 
den yapılmak prtıle lastik konu;. 
lacaktır . .Muhammen bedeli (263) 
lira teminat (19) Un yetıaiı ik1 
buçuk kuruştur. Eksiltmeye. gir
mek iatiyenlerin 22.ı ı 1935 cuma 
günü aaat 11 de komisyona gel. 

aıhı~ vanları ıçın 7S bin kU. 
arpa 5 bın kilo saman içitl. 

meleri .(3305) 1-S07S 
iLAN 

Temizlik işlerile bahçeler ve 

ittc1rH J;ıkmadıtından '4. 11 
1935 1nden itıbaren ~ 
ay J~a puarhkla ıhale 
pılacaıitır tıtekli olanlar pazar .. 
tesi ve perşembe gunleri u~t PllOI 
da le\>urm dırektorlugU od.ısına 
gelme1ıdırler. 

Muhammen bedel (67SO) .ıradır 
teminat ( S06,2S) kuruttur. 

(3242) 1-5001 

Karacabey Hara ı 
direktörlüğünden : 

Haranm bU sene mahıulü Pmbe, Karakflçık, Kasım Beyazı Kıl
çlk nevilerinden "120,000" kılo çeltik hpah zarf uıuhyle ZS tet" 
rinisani 93.5 tarihine alüadal <pa artff& •u aaat on bette Hara 
merkezinde satılacalrtır 

1ateklılerın 2490 numaralı art.ırma e<ksiltme ve ıhalAt kanu. 
nunda istenilen şerait ve temlnatlariyle birlikte Hara MiıdürlO. 
giıne mü racaatları ilan olunu'r. (6892) 1-504S 

l\laliye Vekaletinden 
1 - Pazarhga konufan iş (Ma lıye Vett tı mu ek mektebi 

bınası dershanelqıoin tamiri) 
Keşif bedeli 245 liradır. 
2 - Bu işe ait prtname ve evrak tuniai:dır. 
a) Ke~if cedveli 
b) Fennr prtname 
htiyenler bu ketif ve tartnameyı Malijre Vekaleti milli emllJS 

müdürlüğünde bedelsiz olarak giirebllirler. 
3 - Puarblr 22 tqriııiaani 935 cuma gunü saat on bette Mali-. 

ye Vekaleti Milli F.mlA llüdGrllpnde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme puarblr ile yapılacaktır. 
5 - Puırbğa ıirebilmek için istekhnin 18 lira 38 kurut mu. 

vaklrat teminat vermeei. bundan batka ticaret odur ...&bu w 
Nafıa MüdilrJllUnden alacağı ehliyeti ffllniye YHikaaını laaia oı., 
ıöst.erme1eri lpımdır. (3336) 1-5120 

Yüksek Ziraat En titü Ü 

rektörl~de : 
Y&k .. k Enathü ;ç;n oç•k eıısu .... ıı~s morlıa ıs ..ı.ı 

kurs mikrolkopa ile 12 lldet Mikroskop alınacalıtır. 
1 - Tahmin olwaan muhmnmen bedeı liradır. 
2 - Muvakkat t minat 173 liradır. 
3 - Eksiltme 25-11-935 pasartesi gtlnı,~t 1!1 de Ankara YG~ 

sek Ziraat Enstitüsü Rektörllllr binaam+., yapılacaktrr. P.uLI in. 
hat tartnamede yazılıd,r. Bedava ~i alluk lt.tlpol~ı 
İdare Müdürlüfilne Jnüracaatlırr. ısı17' ~9" 
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v~ot~ı,· HcvtLvtit 
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Her ayın. bt.rt"nde 
Para'"" Ta/zi,,l aLl 

.. .... . ~,.,.;,· ~ .. . , 

Kaı>alı zarf ustılite eks;iltme ilan~ 

Sümer Bank 
Umumi l\1üdiirlüğündt:.ıı· 

1. - İzmit kağıt ve karton fabrikasına ait Revir, 
işçi yıkanma yeri, genel giriş, yollar, dekovil pozu ve 
anroşman işleri vahidi fiat esası ile eksiltmeye çıka
nlmıştır. Bu işlerin tahmin edilen bedeli 44.662 lira 
24 kuruştur. 

l. - Bu ise ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Hususi şartname 
e) Metraj ve keşif hulasa cetveli 
f) Projeler 
İstiyenler bu evrakı 223 kuruş mukabilinde Sü

mec Bank Ankara şubesinden alabilirler. 
3. - Eksiltme 25 ikinci teşrin 1935 pazartesi gü

nü saat 15,30 da Ankarada Ziraat Bankası binasında 
Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kpah zarf usulile yapılacaktır. 
S. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3.349 

lira 70 kuruş muvakkat teminat vermesi ve mali ve 
fenni bakımdan bu işi muvaf fakiyetle başarabileceği
ni vesaikle isbat etmesi lazımdır. 

6. - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve sa
attan bir saat eveline kadar münakasa komisyonuna 
verilebilir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
yet ihale saatinden bir saat ev el gelmiş ve zarf m ka
nuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

1-5095 

Ankara P.'"f .1'. başmüdürlüğünden: 
Telsiz gönderici istasyonunun motopomp ve gazoyl küçük de. 

polarmrn bulunduğu yerin üzeri açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
K esif bedeli 633,40 muvakkat teminat 48,50 liradır. İsteklilerin ar

ma eksiltme ve ihale kanununda yazılı belgelerle birlikte 21 
"1citcşrin çarşamba günü saat 15 de Komisyonumuza müracat-

( 3272) 1-5033 

· mar Miidürlüğünden: 
.. ımden istimlak Muhammen bedel 

edildiği Mahallesi Sokağı Ada No. parsel No. Lira 
Bayan Zeynep Yeğen bey Ak dibek 185 3 250 
Bay H. Hüsnü Hatuniye Bahçe 184 • 17 duvar 20 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enk2zı 20 teşrinisani 935 çar
şamba günü saat on beşde bilmüzayede satılacağından taliplerin 
İmar müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (3271) 1-5032 

KA$E 

NEDKALMiNA 

ULUS 11 SONTEŞF..!N 1915 PAZA?Tl.:'I 

Operatör 

~ 
~ 
~ 

Muayenehanesini Kınacı l 
hanında 14 numaraya nak - .~ 

4 

letmiştir. Her gün 3 - 6 1-2 ·~ 

hasta kabul ·der. 

Doktor 
Ali Maruf fınver 

OERİ. i'İRENGİ VE BE.LSO 
OUKI ııcu HASTAl.IKl.ARJ 

MÜTEH ASSTSI 

Tabakhane cadrlesı ba~ında A 1 

tın taş sokak No 17 Hastaların ı 

herı?Üıı 9· 13 ve 15-20ye kadar 
k::ıhul eder 

Operatör - Üroloğ 
DOKTOR 

Kemal Gülgönen 
Bel soğukluğu, mesane ve böb. 
rek hastalıkları mütehassısı İs.. 

nbul pdsta salonu karşısın. 
a Emniyet apartımanında 
<ıstalarıııı kabul eder. 1-5115 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 

Anaafrtalaı r.addcsı Zenit 

Dr. TURGUT 
Cer.cci H:ıstıın f ~İ Operatörü 

Hastalaıını Adlıvc Saravı 

_: kc.rşrnında Havati apartmanın 
...: da her gün 1 'iden 19 ı:a kadar 

kabule has!amıştn 
ıs maot11ıllll1llll!llt1lllllllllnmtr.ımuııı11ıımıııınııu11111 nıııoııuıı.., 

YENİ ŞEHİRDE 
Gaı YC elcktriklı 6-7 odalık 

bir ev acele aranıyor. 
Sovyet Elçiliğinde 1572 tele. 

fonuna müracaat. 1-4979 

Kiralık 

Elektrık, hava gazı ,su, ban
yo tesisatını hai 7 üç oda bir mut. 
fak kiralıktır. Kmacı zade hanı 
iş evine müracaat 1-5090 

Satılık ev apartı -
man veya arsa 

aranıyor 

Yenişehir ve havuz başında 
asfaltta ve asfalta yakın satılıık 
ev apartıman veya arsası olan. 
lar Anafartalar caddesinde Zenit 
11\at mağazası üstünde No. 70 de 
göz Dr. u Cevad Arife bildiriL 
mesi. 1-5087 

lmtıyaz sahibi ve Ba~u 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civarında 

1 
Ulus Basımıvind• basılmış· 

l t1'. 

-mEmU~LRh? KDOPE~ATiF. 

• . . . .. 
iDEAL KOIV:UR 

Tiirk Antırasiti 
Çıktı, teshin müşkülatı da ortadan kalktı. 

Bir takım sobalar Antirasit yakar, başka sobalar Kok arar; diğer bazıları da 

Odun, Maden kömürü veya Linyit ister! 
Her sobaya kendi kömürünü temin etmek için her sene milyonlarımız ecnebi 

ellere gittikten başka üzüntüden de çat )ardık! 

Türk Antırasiti 
çıkalı bütün bu mahzurlar silindi. Çünkü: 

Tür Antırasiti 
Bila istisna her sobada, her kalörif er de mükemmel yanmak ve ısıtmak hassa

sını tamamen camidir. 

Ant rasitinin 
kömürlerine üstünlük sebepleri: 
1 - Her sobada mükemmelen kullanıla bilmesi 

2 - Sobaları tahrip etmemesi 

diğer ecnebi 

3 - Dumansız oluşundan boruları tıka maması ve çurütmemesi, mikaları kirlet-
memesı 

4 - Her boyda cinsleri olduğu için kırmak zahmeti olmaması 
5 - Yanmasının kolaylığı ve bitinceye kadar sönmemesi 
6 - Alevli yanışından çabuk ısınması, mikalı sobalarda zevkli iltımaıar go ıter-

mesı 

7 - Y anışta, ısıtışta her kömürden fazla ekonomik oluşu 
8 - Fiyatının ecnebi eşlerine kıyasen ucuz olması 
9 - Her aranılan yerde, her zaman bulunabilmesi 

10 - Nihayet kendi öz malımız bulunması ... 

Ankara ve İstanbul Bayii: 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi 
Telefon: 

-:J 

c1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1,:Cx1x1x1x1ı 

Tlrk antrasiti 
ge 1 d i 

Ekonomik, sıhhi, ucuz, heı yerde yanar. Sipariş kabul yeri 
Adapazarı 

Türk Ticaret Bankası 
Ankara merkez şubesi: lşıkhı cacJ-lesi dairei ma ısusa telefon: t316 

:ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı;~~-~i\iilil~~~~~~!:l 

Satılık ev Anl{ara Evl{af müdürl~Oiiııden: 
Emlak bankası arkasında ka

nat sokağında dört numaralı Ne. 
cati evidir. Diyanet İşleri daire
si altındaki bakkal Mustafaya 

Vakfa ait Bozkurt mahallesinde Orta sokakta 57 N. hı ev kir.ı•. 
ya verilmek üzere ikinciteşrin beşinci gününden itibaren açık ar
tırmaya konulmuştur. İk.incite~rinin onbcşinci curnn günü ihııle 
olunacaktır. Kiralamak istiyenlerin Ankara Evkaf MildürlUğüıı.-

müracaat. 1-SO~O miirac-~~tları. (3274) 1-5043 

, r SİNEMALAR 1 
YENi 1 

BU GECE 
Carel Lombard - Gary Coopcr ve se. 

vimli küçük sinema yıldız Shırley 

Temple 

HER ŞEY SENİN İÇİN 

Fransızca sözlü harikülade filminde 

ROB ERT A: İren ne 1t'unne 

BU GÜN BU GECE 
(KULÜP) 

Afrika.'nm kızgın çöllerinde Lejı
yon hayatı biiyük bir sıwaş, güneş, 

avanlür, ask 
BÜYÜK t°HTlLAL 
J ean Gabin - Anna Bella 

- F. Astaire - Ginger Roı;ereı 


