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12 sonteşrin, yalnız Ankaralı
lar değil, bütün memleket için bir 
bayragün' dür: Yeni devletin te -
melleri Anadolu bağrına atılmak
la, Atatürk da vasım gerçekleştire · 
cek esaslı şartlardan biri tamam -
lanmıstır. Merkezini Ankara'da 
kuran~ bu devlet, Akdenizle Kara
deniz, Trakya ile fark sınırları 

arasındaki anayurd topraklarına 
sağ, sarsılmaz, toplayıcı ve hirle_ş
tirici bir kuvvet olarak yerle$h. 
Sevr andlaşmasını müdafaa eden 
Loyd Corc, lstanbul'un Osmanlı 
imparatorluğ•ma bırakılmasının 
sebebi. ona, daima gemi topları -
nın gölgesi altında bir merkez ver
mek olduğunu söylemiştir. Lozan 
sancağı. erkinlik sava~mın yıkıl -
maz kalesi üstüne dikilmistir. 

Ankara bizim için yalnız mer
kez değil, Anadolunun, bütün ba
kımlardan, inşa'sı imkanlarını ve 
usullerini öğreten bir mekteb ol -
du. Ankara'da başardığımız her 
şey, Ankara'nın dışındaki bütün 
Türkiye topraklarında daha kolay 
gerçeklenebilir. Ağaçlarımızı yur
dun en güç toprağına ekiyoruz; 
suyumuzu, yurdun en çetin şartla
rı içinde, adeta yaratıyoruz. Bah -
çesini yeşertmeğe çalışan devlet 
adamı, burada, çiftçi teri dökmek· 
!:edir. Kamalizmin, Anadolu'da 
hu asrın güzel ve zengin memie -
ketlerinden birine vücud vermek 
ideali, onun azminin ve enerjisinin 
böyle bir örs üzerinde diiği\lmesi
ne bağlı idi. 

Bugün Anka.a'da gördüğümüz 
bayındırlık, bütün Türkiye bayın
dırlığının öm~ği ve esasıdır. Biz, 
An~ara'ya gelinciye kadar, şehir
c'liği ve mimarlığı unutmuştuk. 
Türk milleljnin yapıcılık vasf mı 
burıtda tek•·-..r dirilttik. 

Ankara'da daha çok eksik:e
rimiz var. Fakat yapılanlar, haklı 
bir gururla ileri sürülecek kadar 
iyi ve tamamdır. Unutmamalı -
dır ki memleketin bütün baynı -
dırhk eserleri, demiryollar, yol -
far, endüstri kurumları, hepsi gibi. 
Ankara dahi doğrudan doğruya 
türk almterinin ve emellinin eseri
dir. Ankara hamuruna hir santim 
ödünç mayası katılmamıstır. 

Cumurivetin ft 1lkl\ra ile öğün
mekte ve halkın A..nkara'vı sevip 
benimsemekte hı>ı.kkı vardır. Çün
kü Ankara, birçok sark şehirlerin
de olduğu gibi, bizden olmıyan
ların hayat ve rahatına basrolun
muş bir paravana defiil, bir mem
leket ve halk eseridir. Ankara'da 
ancak türk eme~i. türk azmi, türk 
sayi ve yeni türkh.ii7,iln hayat an
layışı görünür. 

Ankara, vatanın şehirler ve ka
sabaları savısınca artacak, yollar 
ve raylar Türkiyeye gelen herke
si, en yoksul Anadolu parcalarma 
kadar, kiiçi1k büyük Ankaralara 
uğratarak taşıvaca~tır. Ankara, 
h~Jd1<~ten, semhold<ir. 

f. R. ATAY 

Ulus 'un dil broşürü 
Dil yazılarında güttüğümüz 

metodun esaslarını gösterir bir 
broşür çıkaracağımızı haber ver -
miştik. Okurlarımızdan birçokları 
basımevimize başvuraı·.:::k bu bro
şürden edinmek isteğini göster -
mişlerdir. 

Broşürümüz pek ya:kmda ga 
zetemize ek olarak okurlarımıza 
para.;ız dağıtılacaktır. GraC:deri
nin basılması biraz zaman istiyen 
bu broşürü sabırla beklemelerini 
olC1Jrlarımızdan dileriz. 

Adımız~ andımızdır 

Kamutay toplantısı 
--------~o•---·---

Askerlik mül{ellefiyeti kanununun haz.7 
maddelerini değiştiren projenin 
~örüşülmcsine haş1andı 

Kamutay dün Nuri Conker'in 
başkanlığında toplanmış ve asker
lik mükellefiyeti kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine da
ir olan kanun projesini görüşmüş
tür. Projenin yalmz bir maddesi 
tüze encümenine gönderilmiş di -
ğer maddeleri aynen kabul olun -
muştur. 

Askerlik mükellefiyeti kanu -
nunun adını sadece askerlik ka -
nunu şekline çeviren madde görii
şülürken Mardin saylavı Edib Er
gin şu suali sormuştur: 

- Böyle bir karara varılırken 
ordu dahili hizmet kanununun bi
rinci madde hükmü acaba encü 

mence nazarı dikkate almmışmı
dır? Yani askerlik mükellefiyet 
kanununun adı değİ§tİrilirken di
ğer alakalı kanunların da met~n · 
ferini değiştirmek mevzuu bahsol· 
muş mudur? 

Milli Müdafaa encümeni maz
. bata muharriri General Kazım Se

vüktekin şu İzahatı vermiştir: 
- Maksad kanunun ismini sa· 

del.:.ştirmek ve herkesin anhyaca
ğı hale koymaktır. Mükellefiyet 
kelimesi ise biitün kan11nlarm me
tinlerinde vardır. ilerde kelimeler 
veni lisana '?Öre yazılacağı cihet. 
le bu noktava ehemiyet vereme -
dik. - (Sonu 6. er sayriada) 

Somali ile Habeşistanın 
irtibatı kesilecek mi? 

Bu harel{et başarılırsa habeşler Harrarda 
toplanmak zorunda l{alacaklar 

~ 
"'"-"'"'"t 

i .. ılyan askerlerinin kullandıkları çimentodan yapılmış portatif su depoıarı 

A.ımıara, 1' (A.A.) - Tigr,. 
cephesindeki Havas aytarı bildi 
rıyor: 

General Graziani'nin cenup 
ve General Santini'nin şimal böl
gelerindeki ilerleyişleri, Habeşis . 
tan ile Somali arasındaki irtibatı 
kesmekle tehdid etmektedir. ~ .ı, 
habeşleri Harrar' da toplanmak 
zorunda bırakacaktır. 

"Pelaritana,, tümeni ile Tr .. '> 
luslu askerlerden mürekkeb tabur 
lar, cenup cephesi arkasında Ubi
Şebeli batısında ve Habeşistan'm 
cenup doğusunda yedek kuvveti 

Irmak - Filyos 
Hattın açılmasında bulu
nacaklar Filyosa gittiler 

inşası biten Irmak - Filyos 
hattının açılış töreninde buluna -
cak olan çağrdılar dün şehrimiz -
den saat 20 ve 21 de kalkan iki ö -
zel katarla Filyos'a gitmişlerdir. 
Tören bugün saat 15 te yapılacak 
ve Karadenizi Akdenize ikinci de
fa bağlıyacak olan kömür yolu 
Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetin -
kaya tarafından açılacaktır. Ba . 
kan vereceği bir söylevle hattın 
ekonomik değerini anlatacakhr. 

Ça~rılılar bu akşam saat 18 ve 
19 da Filyos'tan hareket edPcek -
ler ve yarm birinr.i katar 10.56, 
ikincisi 11.55 de Ankara'ya gel -
miş olacaktı .. 

olarak bulundurulmaktadır. 
Şimal cephesinde bulunan Ge

neral Santini kuvvetleri, Secbcot 
yüksekliklerinde mevki alırken. 
bu kuvvetlerin sol kanadını teşkil 
eden Danakil'Jer, Uaşere - Sceb
cat bölgesinde toplanmaktı,.dırlar. 

Amba- Alagui bölgesinde ke -
şif uçuşları yapan İtalyan uçakla
rı önemli habeş kuvvetleri görrr:.c
mişlerdir. Habeşlerin bu bölgede 
harb etmiyecekleri ve Dessie'de 
toplanmak niyetinde bulund1.1kları 
sanılmaktadır. 

Hava l(urumu 
piyangosu çel{ildi 
İstanbul, (Telefonla) - Bug::.."' 

çekilen ha va kurumu piyangosun
da kazanan numaralar: 

25.000 lirayı 24625 n .ra, 
bunun alt ve üstünden 23875 ve 
25375 numaraya kadar sonları be'} 
ile bitenler amorti alacaklardır. 
15.000 lirayı 9156 numara kazan· 
dı. Bunun da alh ve üstünden 
8406 ve 9906 ya kadar sonları :ıH.ı 
ile bitenler amorti alacaklardır. 
10.000 lirayı 25990 numara kazan
dı ve alt ve üstünden 25240 ve 
26740 numaraya kadar sonları sı
fırla bitenler amorti alacaklardır. 
1000 lirayı 26135 ve 11022 numa
ralar kazandılar. 

(Sonu S. ci sayıladaJ 

Herycrıle 5 t ....... 

"Ulus,, un dil yazıları 

Suluh - Sükôn 
"Su luh, paix, Sal~in, Sük~ô.n, Sük~fınet ,, 

Söz erinin etimoloji, morfoloji ve fon elik 
llal{ımından analizi 

SULUH 
Kelimenin etimolojik şekli: 

(1) (2) (J) (4) 
(uğ us ul + uh) 

(1) uğ: Esas köktür; kelimede 
düşmüştür; ''hareket'' anlamına
dır. 

(2) us: ( . + s), ektir. Oldukça 
geniş, uzak bir sahayı ve bu saha
da bulunan obje veya panseyi gös
terir. O halde: 

(uğ -t us); kökie ek kaynaşa
rak ( uğus) oluyor: "hareketten u
zak" mefhumunu gösterir. 

(3) ul: ( . .+ l), ektir. Mefhu
mu gayri şahsi kılıyor ve umumi
leştiriyor. 

(4) uh: (. h), manayı ta-
mamlar, tayin eder, tesbit eder. 

( uğ .ı. us + u/ + uh) - uğu
suluh; fonetik icabı, baştaki vokal 
düşerek kelime ( suluh) şeklini 
almıştır. Orijin manası "hareket
sizlik, sükunet, atalet ve istirahaf' 
tır. 

Kelimenin Yakut dilinde "so
loğ - suloğ" [*] şekilleri görül
mektedir. Manası ''boş vakit, ser
best tatil günü, serbest zaman"
dır: "Soloğ fUOh tatil değil" 
tabirinde görüldüğü gibi. 

(Suluh) kelimesinin başka şe
killeri de vardır. 

Mesela: 
. 1 - Si/ey ( sileymek) = atıl 
durmak, atıl kalmak 

il - Usal = atil 
111 - Sile ( ğ) -= oturulan yer 
iV - Uslu (ğ) = sakin 

V - Sili (ğ) = sakin 

Not: (ğ, y, h) nin aynı katego
riden olduğu malumdur. 

PAtX 

( Suluh) kelimesinin yukarda 
izah ettiğimiz anlamı tamamen 
fransızca ( paix) kelimesinin ma
nasının aynıdır; 

Paix = repos, calme [**] 
Fransızca ( paix) sözü, Latince 

(pax, pacis) sözünden alınmıştır. 
Kelime ( cincien provençal) dilin
de ( pat:r.) dır. Bunun etimolojisi
ni gösterelim: 

(1) (2) (J) (4) 
(ap ağ + at -+- az) 

( 1) ap: Köktür. Burada mana
sı "hareket, faaliyet" tir. 

(2) ağ: (. + ğ), mefhumu ta
yin ve ifade eden ektir; ( ap + 
ağ) = apağ hareket ve faaliyetin 
kendisidir. 

(3) at: (. + t), yapıcı, yaptırı
cı, kuvvetli faildir. Kendinden 
evvelki kelime mefhumunu uzak
lık bildiren ( 4) üncü ek ( :r.) mm
takasma atıyor. Bu suretle mef-

[~] Pekarski: Yakut Li'igati 
!, 11 - Büyük Türk Lugati 

"Uygur lehçesi,, 
Ill - Radlof. IV. "Kırgız leh-

çesi,, 
IV - Kamusu Türki 

V - Radlol. IV. "Koman leh-
cesı,, 

·· [*~] Larousse 

hum, hareket ve faaliyetten onun 
aksi olan atalet ve sükunet mef
humuna inkılap ediyor. 

Kelimenin etimolojik şeklinde 
şu değişiklikler oluyor: 

Kökün ve son ekin vokalleri ve 
okunmaz (ğ) li (ağ) unsuru dü
şüyor, kelime ( pat:r.) oluyor. Keli
menin orijini tütkçedir. Onun 
türkçede başka şekli de vardır: 
( paktaş). Her iki kelimenin eti
molojik şekillerini alt alta yaza
lım: 

Patz; 
Paktaş: 

(1) (2) (J) (4) 
(ap + ağ + at + az) 
(ap -+- ak + at + aş) 

Bu iki şekil tetkik olununca 
tamamen birbirinin aynı olduğ~ 

görülür. Yalnız ikinci ekte aym 
kategoriden olan ( ğ-k) ve son ek
te yine aynı kategoriden ole.n 
( z-ş) birbirlerinin yerini tutmak
tadırlar. 

Paktaş ( + ınma) = atalet. [**~] 

Not: Kelimede, "misak'' mana
sına olan ( pacte) mefhumu aran
mamalıdır. (Pacte) ın orijini: 
uBağ, bağmak = raptetmek, 

bağlamak" sözünde aranmalıdır. 

SAKIN 
Etimolojik şekli: 

(1) (2) (J) (4) 
(eğ -! es + ek + in) 

( 1) eğ: Köktür, "hareket" an. 
lamınadır. 

_ (2) es: Kökün anlamım uzak. 
laşhran işarettir. (eğ + eı) = 
eğes = es: "atalet" olur. 

(3) ek: Kendinden evvelki an
lamla alakalı süjeyi gösterir. 

( 4) in: Süjeye en yakın saha. 
dır. Burada yaptığı rol, ataleti SÜ· 

jeye yaklaştırıp yapııtmnaktcr. 
Yani atalet, süjenin tam içinde 
değil, onun bitişiğindedir. 

Not: (sükun) da, (sakin) an 
tam kendisidir. 

SÜKUNET 

(Sükun + et) tir; (. + t) eki
nin rolü, sükun mefhumunun kati· 
yetle tahakkukunu bildirmektir. 
Türkçede, (sakin, sükWı) sözleri
nin anlamında şu kelimeler var
dır: 

1 - Suh = sakin 
il - Sük = sakin 

111 - Seğ = sakin (seğnimek 
- sakin olmak) 

iV - Sek = sakin ( seknimek 
= sakin olmak) 

Hatıra: Görülüyor ki (sulh) 
sözünde, orijin anlamı bakımm
dan, (barış) mefhumu yoktur. 
Sadece sükunet, atalet, rahat ve 
serbestlik mefhumu vardır. 

[*~ .. *] Radlof. IV. "Uygur leh
çesi,, 

I - Rad/of. IV. "Tanncı leh
çesi,, 
il - Uygur mctiııle : "indeks 

ve Oğuz desrn 11,. 

Ill, iV - Ba'>m 

L~~~nci "Dil Anketi,, miz Ü'.:üncü~~ 
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ON DAKi 
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Birkaç ay içinde iki eski hesabı temizlemiş ohıcağız 
Roma. 11 (A.A.) __, İtalya kıralmın 

yıldonümü miınase~tile B. Musolini 
Roma garnizonu kuvvetlerine bir geçıd 
töreni yaptırmış ve onları teftiş etmiş. 
tir. Geçitten sonra Venedik sarayma 
dönen italyan başbakanı halka hitaben 
bir söylev vermiş ve bu söylevinde de. 
miştir ki: 

"- Faşizmin 14 ünciı yrlr başlangı-

cında ltaly.ının malik oldugu kuvvet
lerden ufak bır kısmrnı gördiıniız ve 
takdir ettiniz. Bu kuvvetler bir ttk his.. 
le mlİteha sis bulunmaktadırlar. Av
rupada, Afnkada ve her nerede lazım. 
sa orada İtalyan menfaatlerini ve şere
fini mtidafaaya hazırdırlar. Birkaç ay 
içinde iki eski hesabı temizlemiş olaca
ğız ve bunun arkası devam ~deccktir.,, 

talyaıılar ak.aile c·cnubıındalii . 
dağları işgal ettiler 

Roma. l l (A.A) - General dö Bo
ncdan aJrnan bir telgrafa göre italyan
Jar, Makallenin cenubundaki dağlan i 
gal etmişle.rdir. Bu dağlar Şelikot va. 

mne hakim bulunmaktadır. İtalyan 

JmvvetJeri, Altsum iJe Takazzc arasın

da da hareketlerine devam ~tmeltıedir. 
Jer. 

Somali cephesinde İtalyanlar, Go. 
rahainin 'imalini tcmizlcmektedirlcr. 
İtalyanlar, bir mikdar esir almışlard.r. 
Bunla.rın arasında şeflerden Gellcto _ 

tammet iJ~ Varkiobclaşcu da vardır. 

Gene şeflerden Abdülkerim Muharn -
nxd mutavaat etmiştir. 

Roma, 11 (A.A) - Cepheden son 
gelen haberlere göre, it::ılyan kuvvetle. 

ri Gorahainin şimalinde lıarckctlerinc 
devam etmektedirler. İtalyanların cincu 
kuvvetleri simdiden Assabanakı geç -
mişlerdir. 

General Grazianinin k\lvvctleri son 

sekiz gün içind"· Harrar yolu üzerin -
de ilk konalf olan Cicika istikametinde 

yüz kilometreden fazla ilerlemişlerdir. 
Şimal cephesinde, cephe öniindeki 

bir çok haheş karakollan yok cuilıniş. 
tir. Makallenin cenubunda önemli mik
darda yiyecek götüren 300 develik bi.r 
kervan e ir edilmiştir. 

l faka ile na. ıl iş<ral edildi? 
Asmara, ıı (A.A) - Alman haber 

alına bürosunun özel aytarr telsizle bil
diriyor: 

1t~lyan kıtaları şimdi MakaJ!enin 
cenubunda Şeli ot bôlge$ini i gal et • 
mck1edir. İleri harekete geçebilmek 
için iaşe yollarının tanzimini ~kle _ 

mek zarureti vardır. 

Ras Ka anın kıtalariyle birlikte 
Çana göliınün doğu şimalindeki Semı • 
en bôlgesinde olduğu öğrenilmektedir. 

Salahiyetli İtalyan mahfilferiyle sa 

vaşa girmiş olan yabancı gazete aytar. 
!arından 9ğrenildiğine göre, Makalle 
önünde kanlı muharebelerden bahse -
den haberler hayalidir. Bütiin taarruz 

esnasında iki çarpışma 9lmll§tur. Bun
lardan biri 5 ikinciteşrinde Hazzienin 
cenubunda general .Birolinin bir ko • 
Jiyle 500 habeş arasında vukubulan çar_ 

pışmadır. h:i askari kÜ!rÜk suooyi ile 
lıi.r lusardi teğmeni bu çarpışmada öl. 

mü tür. Habeşler ka~ışlar ve ital • 
yanlar 9 askcr]e 6J başıbozuk asker e
sir almışlardır. İkinci ~arpqma Makal-

1e alırım<ıdfln bir gün önce bu şehrin Ö

nünd~ olmuştur. İtalyan kıtalariyle 
'birlikte ilerliycn Ras Guksanm ace-

le eden uir müfrezesi bir habeş müfre. 
zesi ile karşıla~nr~tır. İki taraftan iki. 
şer ölü ve bir kaç yaralı vardır. Şehir 
hadisesiz işgal edilmiştir. 

Tembiemle s.;ıwirme hurelwıi 
lxı~lcıdı 

Roma, 1 J (A,A.) - Tt:mbien bolge. 
sinin çevrilmesi han~keti ba. Jamrsur .. 
General Maravignanrn ikinci kolordu ~ 
sundan bir yerli asker kıta Takkaze 
istikameti11de Abbeffidda bo1gesinC' var
mıştır. Bu kıta, hab~lerin Adaa ve Ak. 
sum uı:crine herh~ ir hareketine m. 
gc1 olacaktır. 

Öteki dort kıta, Tzegedc de mühim 

stratejik mevkiler elde etmişlerdir. 

Makalle bölgesiqde ise İtalyan kıta • 

Jarı Şclikot karşısındaki mevkilerini fak_ 

viye etmişlerdir. 

Biitün Tigre cephesinde keşif hare. 

kctlerine. devam olunma tadır . 

l.~1·e!.· hı::;r llw<· lu•v••ti 
Cibuti, 11 ( A.A.) - İsveç kızılhaçı 

tarafından Habeşistana gônderiJen bir 
heyet, 25 tonluk levazım ve birçok has. 
ta arabası ile buraya gelmi§tir • 

1 ~ınhieııdeıı geleı },ir diıı 

< danunın anla ·tıkları 
Adr.;;roaha,, 11 (A.A.). - Havas a

jansı aytarı biJdiriyoı': 

Diın yaya olarak Tc!mbiendcn bura. 
ya gelen tiğreli bir clın adamı, İtalyan 
uçaklarıntn Tembien uzerinde her za. 
manki gibi keşıf uçusları yaptıJrlarını, 
fakat top .,e lerinin ender olarak du. 
yulduğunu öylemi ve sıınları ilave et
mıştır: 

"- Önemli habeş kuvvetleri, Tem
bien etrafında, duşman uçakları tara
fından gorulmcmek için 'küçük gup
lara ayrılmak suretile mevki almış bu
Junma ktad ır lar. 

Bu kuvvetlerin taktigi, kalab;;ı.lık bir 
onlu teşkil etmeyip, mevzii çarp ışmala. 

ra girişecek olan dagınık gruplar ha. 
linde kalmaktadır. 

Tigre cephesinden Trmbiene birçok 

yaralı gelmi tir. Bunlar içinde epeyce 

ölü bulundugunu ı;oylemektedırleı . 

Tembien bôlgecındekı habeş ~efle

ri. İtalyan kuvvetleri ıle çarprsmaya ha · 

zırlanmaktadırlar Ülkenin pek dar o. 
lan tabıi üretimı ıle yaşayan habcs kuv. 
vetlerinin maneviyatı çok yük~ktir. 

Tembiendeki ivıl halkın çogu ce. 
nup istikametinde hicret ctmişlerdır. 

Ras Guk«anın hcrkesce bılinen j_ 

hanetine hiç kimse onem vermemekte
dı r. 

İtal ra, zecri tedbirleı· iştirak ed~n hütüıı 
ınenıleketleri prott~~to ediyor 

Rom . 11 ( A.A) - Hükümet, dün 
akşam zecri tedbirlerin tatbikine işti
rak eden bütün memleketlerdeki diplo
matik mıimessillerine zecri tedbirler a
leyhinde uzun bir protesto notası yol • 
lamıştır. Notanın metni bu.rada yarın 
neşredilecektir. 

z,•cr 'i ,,.,11>;,.1,.,. ,.,. p<ımuh 
Lonclra, 11 (A.A.) - Times gazete

sinin Kahiı e aytarı diyor ki: 
"Zecri tedbirlerin tatbiki mesc:lesi

ni incelemeğe memur olan komite, he. 

nüz işini bitirmiş değildir. Sanıldığma 
göre, komite, kapitülasyonların, bu zec. 
ri tedbirlerin t atbiki için bir mani te -

kil etmediği fikri üzerinde ittıfak et
miştir. Komitenin, İtalyaya ihracı ya. 

sak edilecek maddeler arasında pamu. 
ğu dahil etmeıneğe karar verdiği söy. 
lenmektedir. J.'akat, mısır, zecri tedblr
lcri tatbik eden devletler grupu arasına 
katıldığı t::ıkdirde, İtalyamn bu mad
deyi satın almak istememesi muhtemel 
görünmC'kteılir. 
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Gazeteler, Ber. - o 
-·-Jindeki fran51z elc;ısinin Parisc yaptı

ğı gezi ilgisiyle yeniden fransız - al
man ilgileri meselesine rücu etmekte. 
dir. 

Paktın on sen da a uzab !nası .. yısile 

Jurnal gazetesi, Fran~a ıle Alman_ 
ya arasında bir konuşma fikrinin bile 

uyandırıldıgı skandaldan ötürıi hay • 
ret e-tmekte ve şunları yazmaktadır: 

«Berline karşı olan durumumuzu 
nihayet bır gün tesbit ctmekli{;imiz J.ıi. 

zımdır. Almany .. ile karşı kar~ıya gcL 
mckten bizi kurtaracak olan çare, ona 

kar "' iyice 15İlahlanmış kuvvetli bir mu
kavemet grupu tesis etmektir. 

Bu da düşünülebilecek çarelerin en 
fenası değildir. Fakat, Almanya ile 

Fransa ar::ısında alelade bir yakınla • 
~ husulündcn endişe edenler müsterih 
olabilirler. 

B. Lava?, aynı zamanda yt'kdiğeri
nc zıd iki sıyasa gütmektedir. Bugiin 

Lavali uğraştıran mesel~ itııltan işinin 

h:ıllidir. 

llabc~ hu l'V(?tleri ~;~ldliyor 
Adisababa, 11 (A.A.) - Röyter ajan. 

sı aytan bildiriyor: Gayri resmi bir kay. 
naktan öğrenildiğine göre, şimal ve ce. 
nup cephelerindeki habeş kuvvetleri, 
tamamiylc geri çekilmektedir. 

Söylendiğine göre, İtalyanlar, Ma -
kalle'nin cenubunda bulunan Antalo'yu 
almışlar. ve İtalyan faal kolları Daga. 
bur şimaline kad;ır gelerek Ciciga'ya 
doğru il"rlcmeğe başlamışlardır. 

Roma, 1 l (A,A.) - Habeşler, Go . 
rahai'den kamyonlarla geri kaçmakta -
dırlar. Harrar • Ciciga hattından ônc" 
bir mukavemet heklcnm"mcktedir. 

sinde bu un n var. 
mışlafdıt'. \ 

llttb ·~ ~ ara'b. it{jfal;ı l'lrcıfımfo 
ij:p,bir.e, 11 (A.~·) - Habeşistan ıle 

Ara,bi1tan arasın~a bir andlaşma ıbıi., 
malindc.n bahşeden "Oglkoı:a,. gazetesi, 
bir b~beş ddegasyoouQun Yemenden 
gt:çerelr Ceddeye geldiğini )".i\Zmal<ta
dır. Hararetle karşılanan habeş delege
lerini 1bni sııud r;ı:ıisafir etmiştir 

Ke.~i/ Ufll§Uırındll •iir ii le11ler 
Asmara, Jl (A.A) - Tigre ccphe

sındeki Havas aytarı bildiriyor: 

İzvesti)ra ga~ 
Moskova, 11 (AA) - Turk - sov -

yet dostluk paktının uzatılmasına daır 
olan protoliolun imzası miınascbctıyle 

tzvestiya gazetesi şu satıırları yaz -
maktadır. 

} en i bir Utlım 
« Bu yeni belge, birinci derecede e

hemmiyeti haizdir. Zira sovyet bükü -
metinin genel barışı temin için oJan ka. 
ti ve devamlı mücadelesinde yeni bir 
adım ve iki memleketin hakikaten dos.. 
tant' oJan münasebetlerinin bundan wn 
raki inkişafı için yeni bir merhale tc -

kil etmektedir. 

'I'ii rk - . m;:t·et ılo. ıluğımırn 
clumınıiycıi 

Bugün arsıulusal işl.ıirligine örnek 
olarak tanınmı~ olan türk - &ovyet 
dostluğu, iki memleket yabancı mi.ıda -
halele.re karşı miıcadele ve iı.tiklalle • 
rini silahla müdafaaya mecbur olduk
ları çetin senelerde doğmuştur. Sovyct 
hükümetinin ilk adımlarından biri, çar. 
lık Rusyasının doğu memleketlere kar_ 
şı olan eski şidde t sıyasasının kati o -
larak tcrkedilic:i oldu. diğer taraftan. 
sultanların feodal rejimini tcrkeden 
yeni Tfükıye hukümeti de: 19.lO nisa
nında sovyet bükiımetine devamlı mü
nasebet tesisini teklif etti. Bugün cu -
mur başkanı olan o zamanki B. M. Mcc
Jisi başkanı At::ıtürk tarafından imza 
edilen bu belge• Mo kovada en hararet. 
li bır akis buldu. Sovyet hükümcti, ver. 
<ligi cevapta, (tuı k ve nıı; uluslarını 

baglıyacak bir dostluğun saglam teme
lini koymakla bahtiyar olduı;unuj bil
dirdi. 

(eu/<mf birliğirw foyan n · 
d-0stlul.-

Sm ye.t hukumetinin tah:ınini tama. 
men yerinde olduğu sabit olaruştur Sı 

yasal ve ekonomik istiklalde .ınenfa:ıt 
bırliğı ıki memleket araı;ında stkı bi.t 
dostluğun sağla."ll bir surette tesisine 
hakikaten hadim oldu 

Türkiyenin uluısal kurtuluş sava -
şında elde e tt iği zafer ve ekonomik ku. 

ruluşa gtçişi, türle hükümctine yurdun 
barış içinde inkişafını temin ..,e yeni 

savaşlardan sakrnmak gibi çok mühim 
bir vazife tahmil etmekte idi, Bu va • 
zife. sovyet hiıkıimetinin ban\l sıyasa
sı amaçlarına tamamen uygun idi. Ba -. 

• 
lır /azı ı 

rı ı temine mcıtuf olan bu müşterek a. 

maç 19Z5 tuihinde türk - sovyct dost 
hık ve bitaraflık paktının al:dinc mün.. 

cer oldu. Pakt, yalnız türk - so-.'Yet 
münasebetler;"nin kuvvetlenmesi bakı • 

mından değH. aynı ı:amanda iki mem -
le ketin barı~ için olan miıcadeleleri 
bakımından da büyük bir ehcmiycti 
haiz bulunmakta idi. Bu paktın imza • 

sınd nberi geçen on sene, paktın yaşa.. 
ma kabiliyeti ve faydasını isbat etmiş. 
tir. 

Paktın imdi on seiıe için uzatıl • 
ma5ı bilhaı;sa chemiyeti haizdir, zinı 

bu uzatma iki memleket münasebetle -
rinin istikrarını ve iki dost devletin 

barış. sıyasalarındaki katiliği göster • 
mektedi.r. 

l'akım Jaydaforı 
Türkiye, Sovyct Rusyanın teşriki 

mesaisiyle endüstrisini inkişaf ettir _ 

mekte ve büyük fabrikalar kurmakta _ 

dır. İki memleketi idare edenler ara -
sında şahsi temaslar tesisi ve bilhassa 
1932 de Sovyetler Birliğine İsmet İnb
nünün başkanlığında bir türk hukfünet 
heyetinin gelmesi ve 1933 de B. Voro. 
ilofun başkanlığında bir sovyct he • 

yetinin Tül'kiyeyi ziyaret etmesi k:u -
şılıkh münasebetlerin kuv:vetlenmesin • 

qe mühim bir rol oynamıştır. Ankara • 
da 7 ikinciteşrinde imzalanan yeni 

türk - sovyet {lrOtokolunun, iki mem
leket arasındaki mücened dostluğu da. 
ha ziyade kuvvetlendireceğine ve bu 

memleketlerin" sıkı sıyasal, ekonomik 
ve kultürc!f bağlarının bımdan sonrzki 
inkişaflah için yeni bir amil ol:ıc:ı(iına 
şUphe e<filemez.> 

• r 

ay 
a 

Moskova, 11 JA.A.) -1zmir şat 
~ı Behçet Uz buraya gefmi~ ve i;ıt. sıon
da Moskova sovyetinl~. B. Voroşılof u~ı 
birer inümessi1i üe aış işleri komiserliği 
şark şubesi direktör muavini İzmir'deki 
sovyct genel kon~olosu, Tiırkiye öüyük 
elçisi ve elçilik erkanı tarafından k rşı
lanmıştır. 

Şarbay Behçet Uz Moskova'da bır 

kaç gür. kalarak uray mile sesclerini u. 
yaret edcctktir. 

Haber verildiğine gôre, iralyan u. 
çakları Amba _ Alagi yakınında lıulu_ 
nan San Mi elde toplanmakta olan aşa. 
gı yu rı 11000 kısilik bir habe kuv· 
veti, ve cenup istikametine kamp kur
mu olan düşman kıta!arı görmuşlerdir 

Tcgora bolgesi köylerinde de habe 
kuvvetleri bulunmalttadır. Uçaklar, A
senighi golii etrafında hic bir 5uel ha
reket görmemi !erdir, 

l\lütarckeniıı} ldönünıü dola) iyle 
i n~riliz <raz ... te eri in yazdıkları 

İtalyanlar, Makalle içınde hır depo
da sökülmuş bir uçak bulmuşlardu. 

il IK il \BFRLEH 

Kıra! } or~i } 111wni. tan 
v o lum la 

Lonclra, 1 ı. (A.A ) - Yunan kıralı 
Yorga Londra'dan çarşamba giınti ayrı. 
larak evvela Paris'c gidecek ve orada iki 
uç gün Fransa Cumur Başkanının misa. 
liri olacaktır. Paris'ten Roma'ya gidr. 
rdc ftaJya kıralım ziyaret cde<:ck ve 
Rrcndi:ı:i'den Rlli kruvazörüne b' 1ecek 
ve 22 irii 24 sonteşrinde Atina'da hu -
lunacaktır . 

/lir ı·,ıımr lwyulura <;<ırprıral; 
ımrçalmulı 

Manille Fılipin _ 11 ( A.A .} - .S.302 

tonluk SilverhazcJ adındaki İngiliz 

kargosu, elli beş kişilik yolcusuyla, I. .. u_ 
çon adasının cenub bumundaki kaya
lıklara carpmıs, ik iye bölünmüştür. 

Şimdi müteaddid İmdad gemileri, 
tehlikeli geçitlerılen bir i olan San - Ber
nardino boğazında, kayaların üzerine il. 
tica eden 30 kadar insan ile kargonun 
burun kısmındcı bulun~n diğer yolcula. 
rı ve geminin tayfalarını kurta,r~ya 

calrşmaktadırlar. Kargonun kıç kısmı 
batmıştır. 

Londra, il (A A ) - Tayms diyor 
ki:. 

i Mütarekenin hatırası. İtalyanm 

harbı tercih etmesinden dogan teessü_ 

riı artırmalıdır. ltaJyanların çoğu dik • 
tatorün ı aretlerine uygun olarak dü. 

şunmektc iseler de Romanın ktiltürliı 

ve seçme tabakasından şimdiki duru -
mun cndışe vericı telakki etmesi muh
temeldır. Bu mumtaz t:tlıaka, Habeşis.. 
tanı bomba ve nııtralycizle medenilc -
tirmck fıkrıni herhalde kabul etme • 
mektedir 

Hadiseleri duruin;ıne gören İtalyan. 
. .!arın vatanda~larını ıkna edeceklerini 
umud etmek boş mudur? 

Tarihi çok iyi bilen B. Musolini, 

bazı aksulamellerın önüne geçmek gc -
rcktigini ve goril leri halk tarafından 

kabul edilmiyen bir dikta törün ne fena 
bir durumda k.;ılacağıru elbette idrek 
etmektedir. 

Londra, 11 ( A.A .) - Taymis cautesi 
mutareke gününe tahsis ettiği bir baş -
makalede büyük savaşı (savaşa karşı 

bir savaş) olarak göstermektedir. Ga -
ze te diyor ki: 

~ Bu sene, cihan tarihinde belki ye. 

ni bir fasıl başlamıştır. Elli ulus, yal. 
nrz harbı nazari olarak takbih iç.in de. 

ğil. aynı zamanda harba ameh olarak 
nihayet vermek için birleşmişlerdir. Bu 
hadise, mütareke gününe hususi bir e -

hcmiyct kazandırmaktadır. Şimdıkı gay
retlerin muvaffa'kiyetle neticelcpecc -
ği henüz kati olarak belli değildir. 

Bir rnuvaffakiyetsizlik takdirinde, baş. 

ka gayretlere lüzum olacaktır. Eğ.er u. 
luslar osyetesinin kafi olmadığı anla.. 
şılır a, sosyeteyi tadil etmek icap ede
ccktır Fakat bu lüzum, ,gşyrctlcnn 

durdurulması demek qcğjldir.> 

B. Ruzı·elı'in öyleı i 
Va ington, 11 (A.A.) - Mutareke. 

nin yıldôniımü münasebetiyle harb olu
lcri anıtı önünde bir söylev veren Cu -
mur başkanı B .Ru2vcJt demiştir ki: 

"- Amerika her zaman barış yolla. 
rını arıyacak ve kendi misali ite insanlııt 
arasına iyilik arzularının dönmesi için 
yardım edecektir • 

Amerika birleşik devletleri tarafın. 

dan hereangi bir tecavüz yapılması, 

katiyen gayri mümkün bir ~ydir. İ te
ğimiz, yalnız, diğerlerinin hücumlarına 

karşı deniz ve havada lazım gelen mü. 

dafaa vasıtalarına sahib olmaktır. Fakat 
hiç bir zaman kendi kendimizi müdafaa 
çerçevesinden ileri gitmiyeceğiz. Ve ött 
ki memleketler silahlanm ne k:ı - r 

azaltırlarsa biz de o kadar azaltacağız. 
Bizim için harb demek, insanların 

ölümüne sebeb olan silahlı bir tnrrıvfü: 

demekt~r. Yalnız şunu te~s,süflc ve k ... 
derle iti~aI etmemiz rnzuntlır ki bu h·~
susta şimdiye kadar .dünyada cJdc rni. 
len terakkiler pek cok kiiciik cı .. .,fcrctir •• 



}'an - •ıya.al 

Fransada 
kaynaşmalar 

Bundan~ yII önceye kadar, 
Fransa, bütin avrupalı memleket
ler arasında ea çok muhafazakar 
olandı. Almanya, nasyonal sos
yalizm•; iktidara henüz getirme
mi§ olmakla beraber §İddetli likit 
münakaşaları yapıyordu. lngilte
re, İngiliz lirasını düşürmii§ Otta
wa'yı yapmıı bulunuyordu. ita/
yan faşizmi olgunluk çağına gir
miş bulunuyordu. Türkiyede Ke
malizm, ideolojik benliğini büyük 
hatlarla t~sbit etmeğe çalışıyor
du. Fakat Fransada, cihan ekuno
mik krizine en son girmİ§ olmanın 
pervasızlığı ile insanlar, eski'den 
bir türlü ayrılmak istemiyorlardı. 

Fakat bu son üç yıl içinde, 
Fransa'da bazı değişikler yapmak
tan kendini kurtaramadı. Dış sıya
sasında büyük bir kavis çizerek bir 
yandan Sovyet Rusyaya yanaştı, 
bir yandan da l ta/ya ile olan anla
şamazlikları ortadan kaldırmağa 
çalıştı. iç politikada da "kuvvetli 
hükümet,, ve "miJJi cephe,, for
müllerini elden geldiği kadar tat
bika koyuldu. Son seçimde her 
partiden kuvvetli çıkan radikal 
partisi, "hükümetten çekilmek su
retiyle hükümet i§lerini Uare et
mek,, prensipini ortaya attı. Bu 
suretle, dış politikada Uluslar 
Sosyetesini tutmak ve Sovyet 
Rusya ile beraber çalışmak gibi 
bir barış programı tatbik edip bu
nu eski "küçük anlaşma,, ve yeni 
"Balkan anlaşması,, ve "ltalya -
Fransa anlaşması,, ile destekler
ken, iç politikada da, lransız fa
şizmine karşı durmak ve lransız 
demokrasisini müdafaa etmek yo
lunu tuttu. Radikal partisinin bu 
"bülcümet dışından hükümet işle
rine kat1şma,, sı, bugüne kadar 
aksamadan devam etmiştir. 

Son I tal ya - Habeşistan an
laşmazlığı, lransı% politikasını ta
yin eden bu radikaller tutumunu 
büsbütün teyid etmiıtir. Basın iki
ye bölündüğü ve sağlar ltalya'yı 
sollar da Uluslar Sosyetesini tut
tukları halde, lransız hiJkümeti
nia politikası, Fransanın Fransa 
içinde zıd görünen bu iki sıyasal 
göriifüniı, Cenevrede birleştirme-
ğe çalışmak olmU.JtUl'. 

Şu var ki ltalya - Habeşistan 
anlaşmazlığı, içdurum bakımın
dan lransız partilerini biribirleri
ne karşı daha aşırı polemik ve ha
reketlere sürüklemekten de geri 
kalmamıştır. Bundan üç yıl önce, 
Fransada bir lransız faşizmine de
lalet edecek sıyasal kımıldanma
lar ancak rüşeym halinde ikeıı bu
gün "Croix de len,, gibi kurumla
rın Jaşist faaliyetleri, lransız so
kaklarında iyice görülmeğe başla
mıştır. Buna karşı sol fırkaların 
"halkçı cephe,, feri, radikal sosya
list fırkası kongrelerini sarsacak 
kadar inkişaf etmiştir. Radikalle
rin son toplantılarında, bunların 
şefi olan H erriot gerçi gene diz
ginleri toplamağa muvaliak ol
muştur ama, bu partinin umuldu
ğundan çok daha fazla sola kaçtı
ğını da saklıyamamrştır. 

Dikkate değer bir hadise de, 
bizzat Herriot'nun Sovyet Rusya
yı methetmesi üzerine Echo de 

· Paris renginde sağ gazetelerin 
kopardıklat1 gürültüdür. Fakat bu 
gürültü, tesirsiz kalmı.~tır. Çünkü 
başvekil Laval, açık bir di}'evinde 
Herriot'yu müdafaa etmekle, 
Fransanın idaresinde radikal sos
yalist partisinin nüfuz ve tesiri· 
ni açıkça ifade eylemiştir. 

Şurası bellenmeğe değer ki, 
üç yıl önce ka ı bir muhafaza-
karlık manzarası arzeden Fransa, 
bugün gittikçe eriyip akan ve ken
dine yeni bir kab içinde yeni bir 
şekil arayan bir memleket halini 
almıştır. Fransanın daha fazla so
la kaçması sebebleri, fikir bakı
mından bugün tam olarak mev
cuddur. Fakat bunlar, her yerde 
olduğu gibi, Fransada da kSfi de
ğildir. Fransayı en çok sola ite
cek olan kuvvet, "altın bloku,,
nun vani Fransanın para sıyasa-

JLUS 
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iÇ HABERLER 
ISTANBUL TELEFONLARI: 
... ,,. 

Süleymaniyede bulunan 
eski eserler 

İstanbul. 11 - Süleymaniyede 
yapılan kanalizasyon kazısında, 
içlerinde küçük destiler bulunan 
iki lahd meydana çıktı. Bunlann 
tarih' kıymetleri gözden geçiril
mektedir. Gerekirse burada kazı 
~en isleti lecektir. 

Lise olguluk imtihanları 
İstanbul, 11 - Lise olgunluk 

imtihanlarında bir gruptan kaza
namıyanlar, bu ayın yirmi beşin
de yeniden imtihan edileceklerdir. 

Gelen göçmenler 
İstanbul, 11 - Bugün Roman

yadan şehrimıze yeniden 1700 göç
men daha gelmiştir. 

lsta tistik uzmanı gitti 
İstanbul, 11 - Nüfus sayımı 

dolayısile Türkiyeye gelmiş olan 
İsviçreli istatistik uzmanı B. Bruş
vayler bu akşam memleketine 
döndü. Gazetecilere verdiği diyev
de, memleketimizdeki çalışmala
rından ve gc.., 0 1 nüfus sayımının 
verdiği sonuçlardan çok memnun 
olduğunu söyledi. 

1 tal yan kıralının doğum 
yıldönümü 

İstanbul, 11 - İtalya kıralı ü
çüncü Emanuelin doğumunun yıl 
dönümü dolayısiyle bugün Antu
van kilisesinde dini bir ayin yapıl
dı. 

Mütarekenin yıldönümü 
İstanbul, 11 - Mütarekenin 17 

inci yddönümü dolayısile bu sa
bah Feriköy mezarlığında ve Sen 
Lui kilisesinde iki tane dini tören 
yapıldı. Törende fransız büyük 
elçisi ve konsolosu, yabancı ataşe
militerlerden ve kordiplomatik
ten bazdan bulundular. Fransız 
büyük elçisi bir söylev verdi. 

Londraya gönderilen 
çiniler 

İstanbul, 11 - Bu ayın yinni 
/edisinde Londrada açılacak olan 
çini sanatları sergisine- buradan 
müzedeki çini koleksiyonundan 9 
sandık İngiltere büyük elçiliği va
sıtasile Londraya gönderiliyor. 
Sergi marta kadar aÇ,ık duracak
tır. 

Yeni kömür fi atları ve 
vapur navlunlan 

Kömür fiatlarmda yapılan 130 
kuruşluk tenzilatın deniz yoHarı 
ve vapurculuk sosyetesi eşya nav-
lun tarifeleri üzerinde yapacağı 
tesirin derecesini inceliyen Eko
nomi bakanlığı şimdilik bu tari
felerin eşya navlunlan kısmında 
yüzde on tenzilat yapılmasını ve 
bu idarelerin ellerinde bulunan ve 
eski fiatla satın alınmış olan kö
mürleri göz önüne alarak bu ten
zilatın ı sonkanun tarihinden iti
baren yapılmasını tensib etmistir. 

sının ''::ıha çok sarsılması olabi
lir. "Altın bloku,, na en çok saldı
ran memleketin lngiltere olduğu
na ve aym I ngilterenin bugün 
Fransayı tatmin için elden geldi
ği kadar Cenevreci davrandığına 

b11kılırss, "altın bloku .. nu, gerçi 
bugünkü zayıflamış halinde, elde 
tutmak artık yalnız lransız finan
sının değil biraz da City'nin da
vası olmuş demektir. 

işte bunun için, Fransa'daki 
sıyasal kaynaşmalar, şimdilik bir 
değişiklik yaptıracak mahiyette 
değillerdir. 

Burhan BELG 

Sıvas - Erzurum tah
villerinin kaydına 

ha11lamyor 
Yüzde 7 faizli Erzurum - Sı

vas istikraz tahvillerinin ikinci 
tertib 4,S mityon liralık tahville
rinin kaydına bu ayın 20 sinde 
başlanacaktır. Kayıd birinci ki
n unun beşine kadar sürecektir. Fi
nans bakanlığı bu hususta ilgili
lere lazrm gelen tebligatı yap
mıştır. 

Sar kurulu dün 
' toplandı 

Şar kurulu dün B. İbrahim A
yaşlının başkanlığında toplanmış 
ve ruznamedeki işler görüsüldük
ten sonra üyeden B. Cafer Tayya
rın iki takriri okunmuş ve şarbay
lığa havale edilmişlerdir. Takrir
lerden biri şudur: 

"Büyük türk inkılabının gerek 
mekteblerdeki talebeler ve halkla 
hariçten gelen seyyahlara müşah
has bir surette göstermek, Kama
lizm devrini dimağlarda iyice sap
tamak için ulusumuzun yüksek 
varlığı Atatürkün Samsuna ayak 
bastığı günden bugüne kadar ya
ratmış olduğu inkılab safhalarını, 
tarihleri le şekil ve kıy af etlerile bir 
panorama halinde şehrin görüle
cek bir yerinde resimle gösteril
mesi çok lüzumlu olduğundan bu 
işin yapılmasında belediyemize de 
bir hisse düşeceği düşünülerek 
uraynnızın kıymetli başkanından 
bu önemli işe önayak olmasını di
lerim. 

İkinci takrir şudur: 
"- Şehrin ekonomik hayatın

da büyük bir rol oynayan inşaat 
Malzemelerinin günden güne his
sedilecek derecede yükseldiği gö
rülmektedir. İki ay önce kirecin 
tcnu 14 lira iken şimdi 18 liraya 
çıkmıştır. Demir hergün santim 
santim yükselmektedir. Hakiki 
sennaye ile nonnal kazanç fiatla
mım tesbit ve kontrol edilmesini 
rica ederim.,, 

Şar kurulu bugün tekrar topla
nacak ve büdce encümeninden ge
len işleri görüşecektir. 

B. Karahan izinli gidiyor 
Sovyet Büyük Elçisi B. Kara

han 'ın bir iki gün içinde bir ay 
müddetle mezunen memleketine 
gideceği h;(ber alınmıştır. 

Yüksek okul mezun -
tarının askerliği 

Bakanlar kurulu yüksek okul 
mezunlarının askere alınmaları 
işini incelemek ve temin etmek ~
zere başbakanlık yönetkeri B. Ke
malin başkanlığında bütün bakan
lıklar yönetkerlerinden katınç bir 
komisyon kurulmasına karar ver
miştir. Başbakanlık yönetkeri B. 
Kemal bugün (dün) yönetkerle
re bu kararı bildirmiştir. Komis
yon ilk toplantısını bu ayın 15 in
de yapacaktır. 

Gümrüklerin yeni teş -
kilat kanunu 

İnhisarlar ve gümrükler yönet
keri B. Adilin başkanlığı altında 
zat işleri direktörü B. Safi, güm-· 
rükler genel direktörü B. Mehmed 
Gündüz, muhasebe direktörü B. 
Şevketle kurulan bir komisyon 
dün de yeni teşkilat kanununun 
tatbiki etrafında incelemelere de
vam etmiştir. Yeni teşkilat kanu
nunun tatbikine pek yakında ge
çilecektir. 

Lise mezunları da 
kaymakam ola

bilecekler 
İç bakanlık uzun zamandanbc

ri mülki tefkilitta çalışmakta o
tan ve kendilerinden gerçekten is
tifade edilen lise mezunlarının da 
kaymakam olmalarım temin mak
saclile dahiliye memurlarını ka
nununda değişiklik yapmaya ka
rar vermiştir. Bakanlığın hazırla
mış olduğu bir kanun layihasına 
göre lise mezunlarından olup da 
birinci sınıf komun direktörlükle
rinde bulunmuş olanlar kayma
kamlığa tayin olunabileceklerdir. 

İmtihan talimatname -
leri etrafında 

Bugünkü okul imtihan tali
matnamelerinin değiştirilmesi i
çin Kültür bakanlığında bir ko
misyon toplandığını yazmıstık. 

Komisyon bu yoldaki incele ·ele
rine devam etmektedir. Yeni ka
bul edilen imtihan usulü için ileri 
siirülen türlu teklifler arasında bir 
de eski imtihan tafönatnamesinın 
yeniden tatbik edilmesi vardır. 
Buna göre talebeler bir ders yılı 
i~inde öğretmenleri tarafından 
yapılacak iki yazılı imtihana gir
dikten başka ayrıca sınıf geçmek 
için sene sonunda bir de mümey
yiz karşısında imtihan verecekler
Jir. Bu imtihanda iyi not alamı
van talebe diğer iki yazılı imti
handa pek iyi notlar almış olsa bi
le muvaffak olmamış sayılacaktır. 

İmtihan talimatnamesi yerine 
geçecek bir nizamname projesi 
hazırlanması ve projenin devlet 
şfırasmdan geçirilerek tatbik mev
kiine konması esas itibarile karar
laşmıştır. Proje hazırlandıktan 
sonra bazı okul direktörleri An
karaya davet olunacak ve proje ü
zerinde mütalealan alınacaktır. 

Dil, tarih, coğrafya fa -
kültesi imtihanında 

kazananlar 
Ankara dil tarih ve coğrafya 

fakültesine bu yıl ahnacağmryaz
dığımız 40 yatı talebesi için bun
dan bir müddet önce yapılan sı
naçların neticesi dün belli olmuır 
tur. Fakülteye kabul edilen yatı 
talebeleri sunlardır: 

Nimet Şaban Ankara kız lisesi, 
Vecihe Ahmed İzmir kız lisesi, 
Melahat Zihni Erenköy kız lisesi, 
Sadaet Osman Nuri .Apkara kız 
lisesi, Neriman Asaf İstanbul kız 
lisesi, Enise Tevfik İzmir kız öğ
retmen, Sabahat Muhtar Bursa 
kız lisesi, Şerif Abbas İstanbul 
öğretmen, Halil Osman Nuri, Ba
lrkesir öğrt-tme~. HulUsi Mahmud 
Gazi lisesi, Abdülkadir Karahan 
İzmir öğretmen okulu, Mustafa 
Hafız Kastamonu lisesi, İbrahim 
Muammer İstanbul öğretmen, Sü
leyman Mehmed Kayseri lisesi, 
Behçet Rifat İzmir lisesi, Kemal 
Balkan İsmail İstanbul öğretmen, 
Osman Ferid Hasan Ankara lise
si, Sekuk Tevfik Pertevniyal, Ca
hid Ali Vasfi Trabzon, Hüseyin 
Halil Adana öğretmen, Halil Ri
fat Konya öğretmer, Mustafa Hü
seyin Konya öğretmen, Kemal 
Özkan İstanhul öğretmen, Tahsin 
Öğ-üç Halil Erlirne öğretmen, E
min Cakır Hasan Arlana lise!lli, E
min Sadık Ankara lisesi, Cevdet 
Etem Yalçın Kütahya lisesi. Meh 
med Reşid Timur İstanbul öğret
men, Sevket Vasfi Adana lisesi. 
Ali Yavuz Osman İzmir öğret· 
men. t smail Mustafa Konya lise· 
si, Muı:;tafa Veli Akrhğ Afyon li
sesi, Ahictin Hüsnü Edirne öğret
mt:n. fhc:an Ahdillh~lim Tarsus 
kolteji. Feridnn Ktırd Olr<::'ord ü
niversite<ıi. Ahat Ural İstanbul 
öıYr .. tmen. 

SAYIFAJ 

Dil hakkında 

Etimoloijk ve Morfolojik 

Vinci Anket 

1 -Tunt· 
2 - Kcıtt·k 
:ı - Kt•pt·nk 
ı1 -Kap 
a -Kaf11 
6-Kupak 
7-.Kapı 

H - Kapmn'' 

1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asal kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl le{ekkül 
etmiılerdir? 

ili) Bu kelimeleri letkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuştur·! 

iV) Bu araıtırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkiı

lü hakkmda bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

Yukardaki beşinci dil anketi
mize okurlarımızın verecekleri Cc.! 

vablar, gazetemiz yazı itleri di
rektörlüğüne gönderlemini rica 
ederiz. Şimdi.ye kadar aldığımız 
cevabları •ır<Uiyle koyduğumaz. 
gibi bundan böyle Je koyactıfu-

Projeleri hazırlanan 
üç yeni kanun 

Ekonomi bakanlığı iç tecim ge
nel direktörlüğü, "tagşişatm meni 
hakkındaki kanunu değiştiren 
projeyi, ihracatçı tecimer sıfatım 
taşıyacaklar hakkındaki kamın 
pro1esı; tecim ve endüstri 
odaları ve büroları kanun ve tü
züklerinde yapılacak değişildiık
ler hakkındaki projeyi" 15 i.kinci
teşrine kadar esbabı mucibesile 
birlikte hazırbyarak bakualığa 
sunınut olacaktır. Bundan batka 
odalar kon&resi kararlan üzerinde 
de çabfılmaktadır. 

Tarım enstitüsünde 
Semi.nal kursu 

Bu yıl yüksek taran enatiti
sünden çıkıp ihtisas stajı görmek 
üzere türlü teknik kurumlara u,is.. 
tan olarak verilmiş olan gençler, 
bu defa tarım enstitüsünde açıla
cak olan Seminal kursuna katıl
mak üzere merkeze çağınlmqlar
dır. Şeminal derslerini bu İf için 
Avrupadan getirtilen profeeör 
verecektir. 

Hava müdafaası 

t1u rt:~im, halkcvindeki devriır. 
<:>ergisinde Hamid Göreı;. (Hava 
miidafaası) adlı güzel bir escridi:. 
Başbakanımız General ismet lnö
nünün hava tehlikesine kar~ı yiik 
sek i~aretinden ilham Rlan "iRn.il 

kar bu r>rijinal hcJ1kcli il · c:ı id ı 
yüksek bir fPknik {.Ü ·tc.'rnıi lir. 

Gene 'anatkim telır;;.. ' p•iz 
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U us'un An eti 
Ank:arada mesk.en nıcsele._ini nasıl 

Jıalledehiliriz? 
' Cumuriyet hükümetinin An· 

karada mesken meselesinin halle
Jılmesine ne kadar Önem vermek 
te olduğunu biliyoruz. Emlak ve 
Eytam Banka11 yeni meskenler 
hakkında tetkiklerde bulunmak
tadır. 

Anhara'da bulunan memurla · 
rı yerleştirmek, yalnız. onlara bir 
hizmet olmakla halmıyaco.k, An
karamn Bayındırlığtnı ve nüfusu· 
mı büyük bir hızla arhracdhr. 

Bu mesele ile u çolt ilgili o· 
lanlara ~irkaıç mal yolladık. C•
vaf>lrınnı nqra/erken, birçok kro
kiler Je bcuacqıs. 

Bu ıurefle ba ifl• airaımakta 
t>lanlara ve AnMnı'ya ltüçtik bir 
yardımda bulunmalı iıti)'orus. 
YollaJığtlfttZ .uallaT ıunlardır: 
Arzu etlen herkes ba ıuallerden 
lnrine ve.)'a birkaçına ltenJi ceva
'9nı da yollayabilir: 

1 - Devlet memurları mesken
leri: 

l 
a) Memur meskenleri bahçeli 

evler halinde mi, büyük apart. 
manlar halinde mi yapılmalıdır •t 
Fayda ve mahzurları. 

b) Bahçeli evler usulü tercih o
lunursa, bitişik evler ve bahçeler 
sistf'l.'nini mi, yoksa ayrı bahçeler 
içinde ayrı evler sistemini mi ter~ 
cih edeniniz? 

c) Evler maikama mı hasrolu 
malıdır. Fayda. ve mahzurları. 
Yoksa Memurlara temlik mi edil · 
melidir? Fayda ve mahzurb.rı. 

2 - Yapı Kooperatiftel'i: 
a) Yapı kooperatifleri hanti · 

unsurlar için faydalı olabilir? 
b) Yapı Kooperatiflerinde işti

rak sermayesi ve yardımcı serm:\ 
ye nasıl temin olunmalıdır? 

3 - İ§Çİ meskenleri. 
Aileli ve şehirde devamlı otu

ran işçiler, mevsim İşçileri, bekar 
iıçilere göre işçi evteri hakkında
ki düşünceleriniz? 

Y dinci •·evap: ı 
Kıymetli Ulus gueteniıt yapı ii

ltt.i halı:krnda koyduğunuz ınket hiç 
şüpbeai~ ki •imdiye kadar yapılan an
ketlerin en ~rck\i ve oncmlisidir. 
Anketinizdeki sorgulanı cevap vermek 

bir ülkü boıcudur. Bu anketinizin sor
guları a ikarlandıktan ve yapılan 

çeşidi onaylandıktan sonra baska ve 

daha öneTnlİ i terle modemleşmekte 

olan Cumurlyet anıtının ha kenti olan 

yeni ve eski Ankar;;unızın almılj olduğu 

bu~ünldi durumuna cöre yeni yapıla

cak e• ve yapıların nerelerde yapıl. 

m:ssı ve plSnlarının nasıl olması ve 

başka anhı.~ılması gerekli işlete ilişgin 

sorgularmıza cevap vermeyi ~eriye 

bırakarak •imdilik bir.inci anketini:ı:in 

sorgula.rına dokunmakla kalacainn : 

S : - Memur meskenleri bahçeli 

ev halinde mi büyük '!pntnnanlar ha
linde mi yapılmalıdır faide ve mah
zurları ? 

C : 1 - İşyarlar için yapılacak 

evler : Topraklarımızın geniş olması 

ve çabukça yayılmak mecburiyeti kar

şısında ~eh'ir dışarısında. her taralı 

agık, bahçeli ve tek. Şehir içinde, 

bitişik n blok halinde 7alnrz iki ta.. 

raft açık vt bahçeli nlc:r olmahdır. 

A - ~rçi aputnnan halinde ya

lan yuvalar: yapısı oda ve konfor ter. 

tibatında, yol ve kanalizasion, nakil 

vası~lan ~saire gibi -şehir ve Bele

diyeye Uitldn &enel birçok teıisatta 
finans ve ekonomi bakımından fay
daları varsa da çcvcn (muhit) alışık. 

lıgı ve kullanışa göre de çekinecekleri 
(mahzurları) vardır. Çilnkü ! 

B - Apartıman halınde yapılan 

yuvalar esas e ruhu ınescle olan şeh.. 

rın çabukça genı leme ve suslenme
smi eri bırakır. Meseli : SOO metre 
m r • bamda lıir arsa üzerine bir katta 
ona.r daire olmak uzere ( beher katta 

ondan fazla daireli dha buyuk apartı
manlarda olabilir.) beş katta S-0 dai. 
reli bir apartıman yapıldıgı farsolunsa 
bu apartıman 50 tek eve dcndeı (mu. 

adil) olacağından ye,illiksiz ve agaç
sız ta ve tuğla yığınlarından ibaret 
50 evin pek geniş ve boş olan toprak. 
Jerımızın yalnıı 500 metre murabbu 

gıbi bir kôşesini ekonomik ve butun 
konforıyle aa.ri ve modern bir surette 
ausliyebileceği §Üphesiz ise de tek ve b h 
çc:li evler halinde işbu 50 ev (beher eve 

500 metre ayrıldığına göre) toprakla
rımızın 25000 metre murabbaı gibi bü
yük bir kısmını çok az bir zamanda 
içinde oturanların hava ve günelten 
faydalanarak aaghklarını kaunmak su 

retile hem şehir büyilr ve hem her kişiye 
kendi yuva ve bahçesini düzeltmek 
ödevi düş~eğinden gcl\işliyen her 
alandan daf;ılacak elektrik aydınlık. 

ları şehri ve gökünü aydınlatır, yeşil. 
Jik ve çiçeklerle bir gül bahçesine 
Çt'virir 

C - Apartıman halinde yapılan 

yuvalardan diğer başka uluslar ve ez
cümle Holandalılar gibi birçok halkı. 
mı:ı: da hoşnut olmaıla.r. Zira : 

Apartı.manlarda oturacak halkın 

terbiye dere<:eıi ve ayle g6rÜfleri yei. 

diğerine uygun olnuyacağmdan iyi 

veya fena taraflarını ve yaşayı tarız

larını birbirine ~östermek istemezler. 

Birisi ogiın işi iyi iitmiştir her ne 
yönden olursa olsun kazanm,ştır, tanı
dıklarını toplar sabaha kacbr bağırır 

çağırır, radyo çalar, eğlenir: diğeri 

hastası veya kederi vardu veyahut 

e(«enden :yatacaktır gürültü istemeı:. 
Daha başnıı : Antırcden girer ve 
çıkarken, merdivenlerde hoşlanmadık. 
larma nı.at&elmeltten korkarlar ve 
ayrı nntıreden aimıck ve çıkmalı: ister. 
Jer. Bunun için ecnebi memleketlerinin 
bazılarında büyük apartmanların giriş 
yerleri çoklukla ayrı ayrı yapılmak~· 
dır ki bu bakım bizde daha ziyade gcize 
alınmak ıerelnil". İşte bu ve bu gibi 
çekineceklerden (mahzurlardan) dolayı, 
apartımanla.rdan 2iyade tek ve bahçeli 
evleri tercih edenler çoktur. 

S : 2 - Evler makama mı hauolun 
malı fayda n mahzurları ? 

C : 2 - Evler batıları müstesna 

olmak mett makama bHtolunın&mabdıf. 

Evler doğl"udan doğruya aylıklı sübay 

işya.r ve emeklilerin ve evli olupta 

şehid1e devamlı oturan işcilerle kişi. 

lerin olmalıdır. Bunun karphğını elde 

etmek için yapı tutarı belli olmalı ve 

belli olan bu tutar tamayJanıncaya ka. 

cbr iliıkin olduğu tarafa ipotek edil

mek şartiylc sübay, işyar, emekli ve 

evli olupta ·ehirde devamlı oturan İ§:

cilerin mesken zarnlerı ilişkin olduk. 

lerı Hlahiyetli makamla.rca taahhüt 

olunarak her hangi bir müesseseye 

karşılık gôstcrihneli ve her ay mesken 

zamlarından ve icap ederse aylıkların. 

dan her kişinin imdiki verdiği nomal 

hane kirası derecesinde veya daha 

biraz ziyade para kesilerek altı aylık 

veya senelik taksitlec bu suretle ser

mayeyi elde eden banka, belediye, veya 

sosyetelere. kooperatif ve anonim Şir

ketlere ödenmeli ve bu bakım hükUıne. 
tin kontrolu altında bir teşekkül tara. 
fından göretilip idare edilmelidir. 

Me&ken ;ırtırmaları ve aylıklardan ke
silecek taksitler son ıs - 20 senede 
yapı tutarını tamamlamalı ve her hangi 
bir kimse 15-20 senede evinin sahibi 
olmalıdır. E&ascn hUkfımet tarafından 
işyarlara ttrilmekte olan meıken ar
tınnaları i~u taksitler karşılığı ola. 
bileceğinden işyar ev sahibi olmak 
kaygusiyle biraz daha kıyarak aylığı. 
nın bir parçasını mesken artırmalarına 
katsa bile hiçbir güçlük ve sıkıntıya 

düşmezle.r. 

M. Veli Atauz 
(Sonu yarmki sayrmrzda) 

ULUS 12 SONTEŞRlN 1935 SALI 

Yabancı gazetelerde okuduklar m_!_ 
• ingiltcredc seçıın sava~ı 

14 ikinci teşrinde yapılaco. k olan İngiliz seçimlerinin göze ç .. ı pan bir karakteri vardır. 8 ı 
•eçimler muhafazakar lngilter e ile i§çi lngiltere, yani kurulmuş bir Jür.eni.n müdafUcri ile sos
yaliz.an reformir.min bir •a.;.:ıfı olacaktır. Şimdi iş başında bulunan hükümet, muhaliflerin prog
ramlarının başlıca noktalarım da benimsiyerek, onların başlıca sil ahlarını ellcrinclen almıştır. 

Ôledenberi lngiltere'nin ita lya'ya kar§ı harekete geçmesini hoş görmiyen Deyli Meyi gaz.c1csı 
de, it başındaki #tükümetin, ltcı lyan - habeş anlQ§mar.lığının uluslar sosyetesi çerçevesi içinde hal 
edileceğini seçim clolayısiyle il eri sürmüş olması keyfiyetini ele a' arak, uluslar .aosyetesi prensip
lerinin ıimJiye kadar ne dereceye kadar tesirli olduğunu ve bun dan sonra da ne dereceye ka -
dar tesirli olabileceğini arOflt ... maktadır. 

tng:iltereJeki sesim savaşı bugünler
de iyiden iyiye inkişaf etmektedir. 
Reylain verileceği güne kadar olan 
dokuz günlük zanwı içinde İngiliz u
lusu, partiler arasında ba,tıyan gavaştan 
başka bir Jey bilmiyecektir. Dün (4 
ikinci teşrin) yapılan narnzedlerin bil
dirilmesi i i, partilerin takındıkları ta
vurlarla, seçim bölgelerinde 14 ikinci 
teşrinde işliyecek olan kombinezonları 
az çok aydınlatmaktadır. Bu namzedlik 
bildiriileriain sayıları bile kendi b* 
larına beliğdirler: Avam KamarHında. 
ki M5 saylavlık için, 1.345 namzed var
dır ki bunlardan 511 i muhafazakar, 
44 ü Saymen grupundan ulusal - libe. 
ral, 19 u Makdonald grupundan ulusal 
işçi ve il i de ulusal - müstakildir. Bu. 
na göre, ulusal birlik sıyasası tarafta. 
rı olan namzetlerin sayısı 585 dir. Öte 

taraftan, muhalefet partileri 760 nam
zed ileri sürmüşlerdir ki bunlardan 
558 işçi, 154 Ü liberal, 16 sı Makston 
grupunun müstakil işçi partisinden iş.. 

çi, 2 ı;i komünist ve 30 tanesi de müıı
takiJ veya münferiddir. Bu yekun ü.:ı:e. 

rinden, 22 si muhafazakar, 3 ü ulusal. 
liberal ve 13 Ü işçi olmak üzen: 38 nam. 
zedin muhalifetsiz olarak seçildikleri 
bildirilmiştir. Bunlar arasında Başba

kan B. Baldvinle tecim bakanı B. Run. 
çiman da vardır; fakat ilk defa olarak 
ve şimdiye kadar her zaman saygı gör
müş olaııı bir ananenin tersine olarak 
avam ~ara-ıının spikeri olan B. Fitz 
Roy'nun ~endi seçim bölgesi olan Da
ventri'de fı:arşısmda muhalif olarak bir 
işçi namzedi bulunmaktadır. Halbuki, 
şimdiye kadar kökleşmiş olan Mete gö
re, lSdevi do\ayısiyle partilerin savaş
larmın dışında otan avam kamarası 

spıkerinin, itirazsız olarak yeniden se
çilmesi gerekiyordu: zaten i~çilerin bu 
karannı bütün öteki partiler hoş gör
metnelktedirler. 

Her iki tarafça bu suretle mevzı a

lındığına göre, sava ın ne gibi mancviğ 

ve taktik ,artları altında başladığı an. 

laşılabilir. Asıl ?Şıla4:ak nokta, 14 ikin

ci teşrinde vapılacak olan bu seçimlerin 

tam manasiyle muhafazakar İngiltere 

ile i çi İngiltere arasında bir savaş ola

cağıdır. 1931 deıki seçimin mahiyeti de 

böyle ohnuitu. Fakat bundan dört yıl 
önce, memleketin ekonomik ve finan. 
sal kalkınmasını temin etmek üzere, 
ulusal birlik lehindeki büyük hareket 
vardı. Bu sefer, bu formülün dört yıl 
hk ve çok defa güç olan bir tecrübe 
esnasında şüphesiz yıpranmış olduğu. 
nu ve iıçi partisinin, 1931 denberi kay
bettiğı durumu tekrar ele geçirmek için 
yaptıgı büyük gayretleri de hesaba kat
mak gerektir. Onun için, aynı bölgede 
seçime giren muhafazakSr, ulusal- libe
ral ve muhalefet liberalleriyle i çile
rin "iıç köşeli .. denilen tarzda seçilme_ 
]eri çok nadiı olacaktır. Çok defalar u
lusal partiler, hükümetin sıyasasını 

kabul ettiğini sövliyen namzedlere yar. 
dım edece-1der ve muhalefet partileri 
de, ulusal birlik mtimes!iilini yenecek 
kuvvette olıın soku namzedi tutacak_ 
]ardır. Böylece, savaş hakikiğ surette, 
sağcılarla solcular arasında yapılTl" .. k. 

tadır. 

Bu seçim bundan bir yıl. hatta altı 
ay önce, yani kıratın jübilesinden eve} 
ve B. Makdonald'ın hükümctin başında 
olduğu sır:tlarda yapılsaydı seçime gir_ 
miş olan partilerin kazanma ihtimalleri 
şüphesiz büsbütün başka türlü olacaktı. 

B. Baldvin, cok güzel bir ısryasal kn1. 
krnmayı bıı cırabildi. Bu kalkınma o ka
dar sarih oldu ki bund<ln bir yıl önce. 
hükümetin güttüğü sıyasanın. memle
ket kamoyunun o zamanki haline uygun 
olmadığını ileri sürerek enerjik bir 
tarzda genel seçim yapılmasını istiyen 
muhalifler, simdi başbakanın, toplantı 
rlevresinin sonunun normal olarak gel-

mesini beklemediğinden ve arsıulusal 
kriz içinde bulunuldu&u bir sırada sc· 
çime başlanma isini "zorlamı olmasın· 

dan,. sıılanmaktadırlar. Hakikatte iı;c 

B. Baldvin, müdafaa ettiği davaya en 
elverişli olan zamanda iş başına geç
miştir ve onun aldıfı kararın dürüst
lüğüne hiç kimse itiraz edemez. Birlik 
hükumeti son dört yıl içinde elde etti
ği sonuçlarla öğilnebilir. Kamoy önün. 
de. kendi çalışmaları sayesinde başarı. 
lan İngilterenin finanllöll bllaomaaını, 
ekonomik alanda elde edilen iyili~i ve 
İ§Sıdiğin ualt~ını ileri sürebilir. Bun. 
lar. hıgm~ seçmeninin kolayca kontrol 
e<"ebileceği ve her •ylenin ya§ama şart. 
larr ll~erinde doğTudan do!nıya yankı 
yapan Ye bu suretle de, muhaliflerin 
tenkidlerini zayıf düşüren h5diseler • 

dir. Seçim savaşının açılışının arife
sinde, birlik hükümeti aldığı iki kararı 
bildirmiştir ki bunlar, işçilerin elinde 
kabinenin eserine hücum etmek ıçm 

buldukları en emin bahaneleri almak
tadır: İşçi evleri yapmak ürere beş yıl
lık bir plan hazırlanmıştır. Bu plan beş 
y-~lık bir devre içinde tatbik edilecek 
ve bu iş için 100 milyon isterlin harca
naraktır. Öte-ki de demiryollarmın ye
niden teşkilatlandırılması projesidir ki, 
bunun gerçekleşmesi binlerce işçiye bir 
mtiddet için iş bulmak imkanını vere· 
cektir. 

Fe.ltat Baldvin kabinesi işçi muha
lifleri, dört yıl önce k~disini terke
den halk yığınlarını nndine celbetmek 
için iç sıyasa programında en çok gU_ 
vendiokleri demanlardan mahrum et. 
melde kalmamrştır. Onun elinden, bil. 
ha86a, dış sıyasa progyammı almıştır. 

İtalyan • habeş anla~zlığt dolayısiy. 
le işçilerle tadikıılinn liberaller, bütün 
İngiliz ulusunu sürükleyen uluslar sos
yetesi mistiğini hük6mete karşı iyice 

istismar etmek istiyorlardı. Cenevrede 
aldığı tavurla, kayıtsız şartsız kolJek
tif güvenlikten yana olmasiyle ve İtal
yan habcş anlaşmuhğınm yalnız u
luslar sosvetesi çerçnesi içinde gide
rihnesi için aldığı katt kararla B. Bal. 
dvin İngiliz luunoyunu kendi lehine 

celbetmiştir. Sonra da, tehlikesiz olma. 
dığı için cesurca olan hir teşebbüs so. 
nucu olarak, Uluslar Sosyetesini ve kol. 
lektif güvenliği korumak ödevini ile
ri sürüp, İngiliz ulusunu, kendi müda. 
faıısmı kuvvctlendirmck içni yapılma. 
sı elzem fedakarlıklar yapmak lüzu· 
muna inandırmrstır. 

.•. lşte, bu tavurdııki doğruluktur ki 
hükümetle ona yardım eden partilere 
seçimlerde iyi şanslar temin etmekte 
ve seçimlere 9 gün kala, muhalifleri 
tamamen şaşırmış bir hale sokmakta
dır. 

Lo Tan, Paris - 6. 11. 915 

l taslar ıwıyeıesi prensipl~ri 
"leylıinde bir ym::ı 

5 son teşrin 1935 tarihJi Deyli Meyi 
gazetesinden: 

Son se!jim yapılırkeıı adı sık sık ge
çen Uluslar Sosyetesi prensipleri ne
lerdir? 

Eger Almanya Uluslar Sosyetesin

de üye olan bir mt:mlekete snldırsay 
dı, Almanyanın • uvvetli silahlan oldu. 
ğunu bilen öteki uyeler alman1:ıra nr
~ı ~ecri tedbider t.iıtbik cdilm ini ile. 
ri sürecekler miydi.? 

Şu haMe Uluslar Sosyete~inin pren. 

.. ıplcri "adamına gore .. demektir. 

Bunun beyle olduğu japonlar Man. 
çuriyi işgal ettıkler.i zaman gôriıldü. 

Bu memleket .katmerli surette •İlahlao. 
mış bulundugu için ona karşı Uluslar 
Sosyetes.i prenı;jpleri unııtulmu tur. 

Avrupa kıtasındaki sı} asal hareket. 
!erden haberi olan lıerkes bilir ki Rus

ya ile Polonyanın ;ır:?sı "On derce ger-

gindir. Bu iki memleketin ikisi. de U
luslar Sosyetesinde üyedirler. 

İhtimaldir ki önümüzdeki yıl iç;n. 
de bu iki memleket arasında bir harb 
çıkar. 

O zaman Uluslar So$yetesi prensip
leri hırdcete geçecek midir? O zaınan 
da İngiliz hükünıeti Moskova ve yahut 
Var§O'la için harb ctmcğe haı:ırlanacak
mıdtr? 

O ~amôln ~&kerlerimizi gemilere yı.ik.. 

\eyip ruıların yahut lehlilerin işgal eL 
tikleri topraklarda barba gönderecek. 
miyiz? 

Bu yıl Akdeniz doğusunda toplanan 
ingilia donanmaı>ı. gelecek yıl da Bal. 
t~ denizinde birikecek midir? 

Kamoy, bu Uluslar Soıyetesi pren.. 
sipleri hakkında pyct açık şeyler öğ. 
renmek istiyor. · 

Bunların İtalya aleyhine tatbik e. 
dilmesi, onun yanlışlıkla zayıf ve mad· 
de kayna.klarmdan mahrum sanılmasın 
dan mı ileri geliyor? 

O halde bizim devlet ve sıyasa a
dıunlarımuın bu kadar derin saygılar
la bağlı bulunduklarını söyledikleri 
kollcktif güvenlik nedir? 

Bundan bir yıl kadar önce 23 son
teşrin 1934 tarihinde B. Baldvin, Glas
gov'da demiıtlr ki: 

- Benim kanaatimce kollektif gü
venlik 11istemi, bugün, henüz Amerika, 
orada üye olmadığı ve Japonya ile Al
manya gibi iki büyük devlet de sosye
teden çekildikleri için pek gerçekleşe. 
cck pntik bir fCY değildir .... 

A.rkadaşlııcı, her ne kadar bundan 
pek çok bahsetmekte iseler de Bay Bal. 
dvin bu işe pek fula inanmamaktadır. 

Sağa sola gidip de bailtm nr aöyle. 
diğiıı.i duyanlara, muhakkak ki, duy. 
dakları bir :ıatınib vesilesi vermektedir. 

Herhalde biJ:im halkımız, Cenevre. 
nin içtem davranmadığına kan.ığdır 

ve bizim gencleriı:DU Var,ova ve yahut 
Moakova için silah altına girmek iste
miyccekle:dir. 

Eğer Uluslar Sosyetesi prensipleri 
şerefli insanların sayacağı esaslar ol
saydı, o uman bunların Mançuri ha. 

diecsinin Japonyaya, Meme! hadisesin
de de Litvanyaya tatbik edilmesi la
zımgelirdi. Halbuki bu prensipler "ye
rine ve edamına göre .. şeylerdir. 

Ortada gayet önemli olan bir nokta 
vardır ki bütün şeffaflığı ile seçmen. 
lere bildirilmesi gerektir. 

Sosyalistler şiddette ve Uluslar 
Sosyetesinden yana hareket etmekte 
pek ileriye gitmekte ve keskin bir dil 
ku llanmalctaerr. 

Bay Atlee, Süveyş kanalının kapa
tılmasını ve İtalyaya karşı süel tedbir. 
ler alınmasını bile ileri sürmüştür. 

Bu, çılgınca bir sıyasadır ve bunu 
seçmenler, hrrhalde Avrupanın kana 
boyanması ve yenırlen bir dünya harbı. 
nın tutuşturulması anlamına alacaklar. 
dır. 

Bay Atlee ile onun partisi zaten yıl. 
!arca hu memleketi silahlanmaktan ah. 
kovarak tehlikeyi pe.k yakınımızR ge
tirmi lerdir. 

Şunu söylemekten hiç çekinmeyiz ki 

'Thıslar Sosyetcsmın "adamına ve za
ıanrna göre,, olan prensipleri hiç de 

moral prenc;ipler rleğilrlir. 

= 

Ulusal kıyafet baiosu 
Cocuk esirgeme ku umu genel mer

kezi tarafmclan her yll verilmekte olan 
ulusal kıyafet balo u bu yıl da 7 ilkkfi. 
nun cumartesi gtinü .akşamı 1erilecektir. 
Bu lııtlonun çok güzel ''e neşeli ol bil -
me · için simdic?cn çalış:nalar.a ba!;lan. 
mıştır . .Balo gecesi bayan ve baylar ta
rafından kıy~et birincisi ue sc :ilccck -
tir. Riıinciliği kazananl .. ra ~·nymctH bt'. 
diyeler vrrilecektir. 
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ULUS 

Köstler kitabında görülmektedir (2] 
Dr. J osef Köstler ormancılık işlet-

.SAYIFAS 

. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Planlı isletme l{arsısıncla 
' ' 

mesini ikiye ayırıyor: 
l) İstismar edici i~letme 
2) Islah edici işletme. 

Hava l(urumu 
piyangosu çekildi Rusyadan. travers 

alryor 
Türl{iye ormaııt·ılığı Ve sömürücü sistemin taptaiandığı 

yerlerin başında şimali ve cenubi Ame_ 
rika, Karpatlar ve Türkiye gelmekte
dir diyor. Köstler Türkiyede taptala
nan bu sömürücü sistemin doğru ve 
yanlış olduğu hakkında ileriye hiç bir 
fikir sürmiyorsa da, bunun modern or. 
man işletmesine uygun olmadığını da 
söylemekten geri kalmıyor 

(Başr 1. inci sayfada) 

500 linı lwznnanlar: 
Memleketimi.zde tra\ crs ya

pan muhtelif fabrikalar mevcud 
olmasına ve bu fabrikalarda mü
temadiyen travers yapılmasma 

n~ğmen demiryolu sıyasasma hü
kümetin vermiş olduğu önem do
layısile bu traversler ihtiyaca ka
fi gelmemektedir. Bu vaziyet kar
şısında Bayındırhk bakanlığı kış 
basmadan önce bitmesi gereken 
demir yollarımız icin Sovyet Rus
yadan 200 bin travers satın alm
masına karar vermiştir. Bakanlık 
bu traverslerin mühim bir kısmını 
yapılmakta olan geniş hatlar için 
sarfedecek diğer bir kısmını da 
m evcud dar demir yollarımızın 

tamir ve takviyesinde kullana
caktır. 

Bu yflzınrn baş taralı gazete
mizin 9 sonte~rin tarihli sayısın
da çıkmr~iır. 

Şu halde ormancılığın tarıma ve o. 
nun verimliliğine müessir olması ve ta
rımın de ekonomi yapımızın en önde 
bulunması ormancılığımızın önemlili
ğini artırır. Bu önemlilik karşısında 

ise, gözlerimizi ona çevirmek ve onu 
planlı bir işletmeye sokmak zorağın. 

dayız. Aksi halde ekonomik bir tam 
cüzü olan ormancılık mahvolmakla kal
maz, aynı zamanda bütün bir ekonomi 
yapımızda büyük sarsıntılar meydana 
gelir. 

Planlı i~letmeden maksad belli bir 
program içerisinde zaman ve yer şart
larına uygun bir şekilde ve devamlılığı 
esas tutarak ormanlarımızı işletmektir. 

Bu planda temel prensip ihtiyaçla
rımızın giderilmesini gelişi güzel ha_ 
reket eden kuvvetlere bırakmayıp, üre
timi zaman ve yer şartlarının ekonomik 
icablarına göre düzenlemektir. Memle
ketimizde yapılacak genel bir orman. 
cıl.tk işletmesinde esas, diğer ekonomi1iı 

tam cüzülerde olduğu gibi yalnız kar 
temin etmek değildir. Çünkü ormanla
rımızın yer şartlarına bakacak olursak, 
onları iki büyük kategoride toplamak 
zorağındayız: 

1) İşletme ormanları. 
2) Muhafaza ormanları. 
Bu iki kategoriye giren ormanların 

ekonomik bakımından ödevleri de baş
ka başkadır. Ve bu başkalık yapılacak 
pJanlarda esas tutulur. Biz yapılacaık 
planlarda hakim olacak prensipleri or
manların oynadıkları rollerden çıkarta. 
biliriz: 

A -. Ormanların doğrudan doğru
ya ekonomik ödevleri 

a • şahsiğ odun ihtiyacının gideril. 
mesi (köylülerin kendi ormanlarından 
ihtiyaçlarını gidermeleri.) 

b - hükmi şahısların mülkiyetlerin
deki ormanlardan devamlılı:k prensipi
ne göre muntazam odun ve yahut para 
temin etmeleri. 

c • En yüksek derece kar temini 
(şirketlerin ve yahut büyük müteşeb

bislerin ellerine geçildikleri ormanlar
dan intifa eylemeleri tarzında görüldü

ğü gibi.) 
B -. Ormanların dolayısiyle ekono

mik ödevleri 

a - Suların meydana gelmesi ve da
ğılişma (tarımın verimliliğine) 

b _ Memleket• halkının sağlığına 

(iş faktürünün fazlalaşmasına) 

c - Halkın ahlakına (işletmedeki 

doğruluğa) 

d _ Süel bakrmdan memleketin ko-
runmasına (işletmelerde emniyetin 
meydana gelmesine) 

Şu halde ormanların ödevleri başka 
başka olunca, yapılacak işlteme ve ida
re planlarının amaçları da başka başka 
olacaktır. Planı hazırlarken ormanın 

yerini, karışık olup olmadığını, karışık 
ise hangi ağaçlarla karışık olduğunu, 

mülkiyetini. ormanın genişlik derecesi· 
ni ve ağaçların kalitelerini. tasıma va
sıtalarına ormanın uzak ve yahut yakın 
bulunmasını, iç ve dış pazarlardaki o. 
dun nevilerinin parça kıymetlerini ve 
odun endüstrisinin hangi tarafa doğru 
ilerlediğini göz önünde tutmak gerek
tir. Fakat bütün bunlann üzerinde bu
lunan ve planda temel prensipi teşkil 

edecek olan esas ormanın nerede ku. 
rulmuş olması, yani yer şartlarıdır ve 
bu yer şartlarına göre ormanın ödevi 
ya doğrudan doğruya ekonomi·k karak... 
terdedir ve yahut dolayısiyle ekono
mik karakterdedir. Memleketimizin or
manlarına bakarsak, daha ziyade mu. 
hafaza ormanları karakterindedir, yani 
ekonomi yapımıza dolayısiyle etkisi o
lan bir durumdadır. Böyle ormanların 
işletilmeleri ise daha sıkı bir disiplint 
bağlıdır, çünkü bir memleketin muha.. 
faıı:a ormanları o memleıketin kanını et. 
rafa dağıtan yollar ve kanallar kadar 
önemlidir. Bunların bozulması, y~re 

serilmesi kanının akış nizamını durdur
tur. 

Bununla beraber ormancılığımızda 

bugün bu disiplinli nizam ortada mev
cud değildir. Bunun iki sebebi vardır: 

1) Modern anlamda bir orman kanu

nunun bulunmaması 
2) Modern anlamdaki teşkilatın, or. 

ganizasyonun yokluğu. 
>l<tfc* 

Planlı işletme karşısında ormancı

lığunızm bugünkü rengini ve durumu
nu göstermek ve onun gittiği yolu beL 
li etmek istersek, her şeyden evel or
mancılığımızm iç tarafına bakmaıkhğı
mız lazımgelir. Senelerce memleıketi

mizde kalmış olan bir ormancılık pro. 
fesörü bakınız ne diyor: 

"Yeni Türkiye devleti önemli işle
rin yapılması ve memleketin süeJ mü
dafaası için paraya muhtaçtır. O bunu 
memleketi içerisindeki ham maddelerin 
meydana çrkarılması ile ve kendi mem. 

leketi i~erlsindeki ürünleriyle yabancı 

memleketlerinden alacaklarından tasar. 

ruf etmek suretiyle temin etmeğe ça

lışıyor. Türkiye hUkümeti memleketi 

ieçrisinde kafi mikdarda oduna malik 

olduğu i~in oduna ve odun mamulatma 
yüksek bir resim vazeylemiştir. Bu su

retle odun ithalatı tahdid edilmiş ve 

odun fiatı da memlekette yükselmiştir 

ve bunun neticesi olarak taşıma vasıta
larından çok uzak bulunan ormanların, 
taşıma ücretlerinin fazlalılığına rağ

men istismaı keyfiyeti başlamıştır. 

Dünyadaki ormanların azlığı ve kapL 
talce fakir olan memleketlerdeki 
• Rusya, Balkan hükümetleri ve Tür. 
kiye _ bakir ormanların vaziyeti, bun
lann istismarına sevkediyordu.,, [1] 
Profesör Bernhard'm söylemek istedi. 
ği şeyler daha açık bir dille Dr. J. 

[1] Bernhard: Waldverhöltni~'in 
der Türkei. Th. ]b. 1931 

Biz evvela orman işletmelerinde sö
mürücü sistemin yanlış olduğunu söyli
yoruz, çünkü ormanlar madenler gibi 
değildir, madenlerde sömürücü bir sis
tem tatbik olunabilir ve bu ekonomik 
bakımdan doğru olabilir, çünkü maden
ler yer altmdan çıkartılıp kıymetlen. 
dirilecektir ve bu ne kadar kısa zaman 
içerisinde yapılıyorsa yapılsın - ekono. 
mik şartlara uygun olduğu takdirde -
zararı yoktur; halbuki ormanların du_ 
rumu böyle değildir, onların hepsinin 
birden para şekline konulması tehlike
lidir. Onların devamhhğı ve "dolayı~ 

siyle ekonomik ödevleri,, göz önünde 
tutulacaktır. 

Bundan başıka memleketimizde ise 
sömürücü bir sistemin taptalanması da. 
ha çok tehlikelidir. Çünkü Tiirkiyede 
ormanlar çok azdır. Türkiye ormanca 
fakirdir, çünkü Türkiyede bütün arazi 
genişliğine göre % 9,7 orman vardır. 

Bu ise çok azdır. Bir memlekette arazi. 
ye nisbetle % 20 mikdarında en aşağı 
orman bulunmalıdır. Halbuki bizde bu
nun yarısının yarısı yoıktur. Şu halde 
bizim ormancılık politiıkaımzda "orma
nı paraya değil, parayı ormana çevir. 
mek,, esas temel prensip olacaktır. 

Ters halde Tarım Bakanlığı müsteşarı 
B. Atıfm söylediği gibi Türkiye "bu 
gidişle on sene sonra ormansız kalacak
trr . ., f 3] 

Bütün bu söylediğimiz _şeyleri kı

saltırsak: 

Modern ormancılıkta planlı işletme 
şarttır. Türkiye ormanlarında bu şart 
daha lüzumludur. Çünkü orada orman 
azdır. B1.ma karşıJrk ormanların oynr. 
yacakJarı rolleri peık büyüktür. Bunun. 
la beraber Türkiyede pHinh bjr orman 
işletmesi yoktur. Ve bu gidiş ormanla
rı silip süpürecektir. Biz ormanları 
paraya değil. parayı ormanlara çevir
mek zorağmdayrz. 

Şu halde ekonomi yapımızın başın
da gelen ormancılık tam cüzünün ga. 
yesi plansız işletmeden kurtulup plan
lı işletmeye girmektir. 

Dr. ŞEREF NURİ 

[21 Dr. ]. Köstler: Kapltallsmus 
und Forstmirtschaft. Neumann _ Neud
amm 1928. S. 25 

[3] Milliyet ~autesi 22.3.1934 

KAMUTA l' KOMİSYONLARJ 

ÇAGRll~ARI 
Gümrük ve inhisarlar Encü

meni bugün sabah saat (10) da 
toplanacaktır. 

Kamutay dış işleri komisyonu 
bugün Kamutay Parti grupu içti
marndan sonra toplanacaktır. 

988 8626 682 19959 19734 13303 
1531 23671 3655 21856 12374 13591 
7418 4662 8979 2330 12005 15434 
8599 6119 28503 22230 25016 

150 lira lwz<ınunlar: 
2365 19450 1442 115 6845 7889 

152 9731 7639 23721 28309 

100 lira kazanarıltır: 
11315 52887 15903 27602 9092 13919 
18754 23468 29156 20028 29257 2061 
11160 11979 9998 13215 17663 19642 
26314 1114 15536 3081 22943 6813 

1112 25490 11851 8579 

50 ıira kazananlar: 
17579 25094 1589 10793 3102 15986 
22540 29042 25046 26743 3597 22761 
22688 25149 13075 12866 13332 15242 
25352 11910 21545 2874 1698 6034 
9329 6040 12311 4251 13323 23827 
4798 4157 638 22280 1320 7769 
3471 25830 16469 4543 284048 ı 7420 

13538 11115 25835 27995 15151 19900 
26803 23572 4775 1587 6487 16012 
12549 5129 29955 18468 26120 13834 
3999 17332 22983 50 3773 21731 

13320 19105 18249 28064 7910 13670 
29371 25076 17455 5070 4414 9670 
14378 3045 11926 13198 16126 13295 
28994 8908 21421 26192 11563 647 
8759 24289 15664 27673 10463 23101 

19417 12143 14182 16587 22000 15537 
25633 29300 10698 15703 5115 16770 
13859 17698 2797 15644 10455 5465 
23073 19002 12572 2257 17555 21250 
12118 6612 2061 29920 5313 14939 
25876 20010 10823 4330 6848 6025 

6426 24525 10598 27467 17839 27115 
2408 10403 4491 142go 24718 11515 

25049 15224 27189 25534 21915 11020 
24950 16364 17671 

3 O lira kazananlar: 
19583 26108 6254 4250 20416 25858 

Güvenlik direktörlüğün -
de atanmalar 

İçil güvenlik direktörü B. Ata 
polis enspektörJüğüne, İstanbul 
polis merkez işyarlarından B. Na
zım Erzurum güvenlik direktörlü
ğüne, güvenlik genel direktörlüğü 
fen işyarlanndan B. Na.zım İstan
bul güvenlik direktörlüğü parmak 
izi sivil merkez işyarlığına atan-

, Yıışlardır. 

ı 

4184 20191 19086 28491 7436 1385 

12562 15662 19908 ı9664 3034 11630 
6677 26405 22096 5666 16-444 26785 

27895 22906 29682 12985 6141 1158 
22247 3236 12811 9468 23578 21843 
9224 22881 11732 23814 28974 15839 

14909 22092 19962 9771 28310 3029 
20570 14921 15444 4702 26789 12695 
29593 3118 25485 25489 27932 17239 

68 29142 12916 2604 1539 

uykusuz bir gece takip eder. Her şey fena görüniır, lnsan huysuztanu 
kederi.enir v~ hi~ bi~ şeyden memnun olmaı. Her muvaffakiyelin ilk şart: 
ları dınlenmış bır vucut ve dinlenmiş sinirlerdir. fger sinirli iseniı. 

6romural · Knoıı . komprimeleri 
sizJ kurtarır. 

• Müsekkindir ve uykuyu temin eder ve hiç bir zararı yoktur, bütün 
<Jünya tanırı 

ıo vt 20 komprim,yi lıavi tilp· 
letdc eczanelerde reçeıc ile saıılır. 

KnolJ A.·O., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwi~shafen s/Rhin. 

======================================================================================::::;======::::::::::=============================================================== 
Vl,l/."fı'ım romanı: Tefrika: 32 
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Yazan: A natol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Bir aide üzerinde, saçlariyle giyinmiş, 
zayıflığı ve ihtiyarlığiyle korkunç bir Mad
Jen; Donatello'nun bilinmiyen bir öncüsü 
tarafından mide bulandıncı ve yürek sızla
tıcı bir sadakatle alçıya kopye edilmiş olan 
güneşten ve kardan kavrulmuş yüzlü her
hangi bir dilenci kadın, ayakta duruyordu. 
Ve her atrafta, Mis Bel'in arması sayılabi
lecek olan çanlar ve çıngıraklar vardı. Bun
Jardan en büyükleı::inin tunçtan tepeleri oda
nın zaviyelerinde yükseliyor, biribirine ya
naşmış olan birçoktan da duvar kenarların
da birer zencir teşkil ediyorlardı. Daha kü
çükleri ise kornişler boyunca dizilmişlerdi. 
Sobanın, sandıkların ve dolabların üzerinde 
bunlardan vardı. Vitrinler gümüş ve mine 
çanlarla dolu idi. Ü zerlerine Floransa zan
bağı vurulmuş büyük tunç çanlar, kabarık 
fistanlı kadın biçiminde rönesans çıngırak
ları, göz yaşları ve kemiklerle süslü ölü çın
gırakları, Sen Lui devrinde kiliselerde ça-
1 man oymalı ve üstleri sembolik hayvan ve 
•·· - ... kJ::ırla örtülmiis çmgıraklar, saplan kü-

çük heykellerden yapılma on altıncı asır 
çıngırakları, Rutli ovalarının ineklerinin bo
yunlarına takılan yassı ve tiz sesli çıngırak
cıklar, bir geyik boynuziyle boğuk boğuk ça
lman Hindistan çanları, üstüvane şeklinde 
Çin çanları; işte bütün bunlar küçücük Mis 
Bel'in sihirli bir davetiyle kalkıp türlü mem
leketlerden buraya gelmişlerdi. 

Madam Marten'e: 
- Benim konuşan silahlarıma mı bakı

yorsunuz? Dedi. Bütün bu Mis Bel'ciklerin 
buradan hoşlandıklarım ve günün birinde 
hep birden bağırıp çalmaya kalkacak olur
larsa hiç şaşmıyacağımı sanıyorum. Fakat 
onların topuna birden hayran olmamak la
zımdır. 

Ve, koyu renkli, çıplak bir çana parmağıy
le vurup ince bir ses çıkartarak: 

- Bu, diye yeniden söze başladı, beşin
ci asırdan kalma kutsal bir köylü kadındır. 
Gök yüzüne başlarnnız üzerinde ilk defa 
şarkı söyletmiş olan Sen Polen dö Nole'nin 
maneviğ ktzıdır. Kampanya tuncu denilen 
nadir bir madendir. Şimdi size pek sevimli 
bir Floransa çanını, bütün çanların kıraliçe
sini göstereceğim. Şimdi getirecekler. Fakat 
darling, bütün bu boş şeylerle sizi sıkıyo
rum. Madam Mamıe'nin de canını sıkıyo
rum. Ne fena! 

Aldı, onları odalarına götürdü. 

Bir saat sonra, dinleruniş, renkleşmiş o
lan Madam Marten, fular'dan, dantelalı bir 
dekolte ruba giymiş olarak, Mis Bel'in ken
disini beklediği taraçaya indi. Henüz hafif 
fakat daha şimdiden cömerd bir güneşle ısı
nan nemli hava, ilkbaharın kararsız tatlılı
ğını her yana dağıtıyordu. Parmaklığa da
yanan Terez gözlerini ışıkta yıkayordu. A
yaklarının dibinde, serviler yükseliyor ve 
zeytinlikler koywı sürüleri gibi kımıldanı
yordu. Floransa, kubbelerini, kulelerini ve 
kırmızı damlannı etrafa yayıyor ve Amo 
nehri, bunlar arasında, dalgalı çizgisiyle an
cak farkediliyordu. Öte yanda tepecikler ma
vileşiyordu. 

Terez, ilk defa buralara geldiğinde gez
miş olduğu Boboli bahçelerini, hiç sevmedi
ği Kasin'i, Pitti sarayını, Sent Mari dö la 
Flör'ü tanımağa çalışıyordu. Sonra gök yü
zünün güzel sonsuzluğuna daldı. Bulutlarda 
akıp kaybolan şekilleri gözleriyle kovalama
ğa başladı. 

Uzun bir sessizlikten sonra Viviyan Bel 
elini ufka doğru uzatarak: 

- Darling, söyliyemiyorum, Sıöylemesi
ni bilmiyorum. Fakat bakınız darling, daha 
çok bakınız. Gördüğünüz şey yeryüzünde 
tektir. Hiç bir yerde tabiat bu derece esiri, 
zarif ve ince değildir Floransa tepecikleri
ni kurmuş olan tanrı artist'di. Oh, herhalde 

o mücevherci, madalya hakkaki, heykelci, 
tunç dökrnecisi ve resimci; bir Floran sah 
idi. O dünyada yalnız bunu yaratmıştır, uar
ling ! Geri kalan daha az nazik bir elin ese
ri ve daha az eksiksizdir. İmkan verir misiniz 
ki bu kadar düzgün ve bu kadar temi.z kabar
tılarla bezenmiş olan San Miiıiato tepesini 
kuran, Monblan kurucusunun eseri olsun? 
Bu imkansız bir şeydir. Bu manzarada, dar
ling, bir eski madalya güzelliği ve değeri 
yüksek bir tablo hali vardır. O tam ve ölcü
lü bir sanat eseridir. Sonra bir başka şey da
ha var ki anlatamıyorum, anhyamıyorum 

ve bu hakikiğ bir sevdir. Ben bu memlekette 
kendimi yarı hayatta, varı ölü, pek asil. pek 
kederli ve pek zevkli bir hol içinde duymak
tayım. Bunu siz de böyle duyacaksınız. Ba
kınız, çok bakınız: Floransa'yı cevre] iyen 
tepeciklerin hüzniinii keşfedecek, ve ölüler 
toprağından tatlı bir kederin yükseldiğini 
göreceksiniz. 

Güneş ufukta alcalıyordu. Gökte küçiik 
bulutlar alevlenirken servilerin tepeleri, bi
ribiri ardınca kayboluyordu. 

Madam Marme aksırdı. 
Mis Bel omuz atkılarr getirtti ve micafir

lerine akşamlann serin ve zararlı oldugımu 
haber verdi. 

Ve sonra, birdenbire: 
(C" "'"1 '1 ... 

' 
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Memleket Postası 
RADYOLAR 

ANKARA 
19.30 KUçük çocuklar haldwıda ko· 

Kamutay toplant sı 
nuşma (Başı 1. incı ~aylada) 

Kırşehirde Aşık Paşa günü 
19.45 Plak neşriyatı 
20.lS Ajanı haberleri 
20.30 Orkestra 

Bugün nıeriyette bulunan askerlik 
mükellefiyeti kanunundaki (69) uncu 
maddeyi degiştireo madde görüşi.ıtür
ken General Şefik Tül'san encümenden 
bir noktanın izahını istemi ve demiştir 

ki: 

zayı müstelzim cıirümler mu t na ol 
mak üzere diğer bir cürüm veya k 
hat ile maznun veya mabküm (Mevkuf 
veya mahpus olıtun olmasın) olanların 
muhakemeleri veya mahkum oldukları 
cezanın infazt terhislerine tali.k olunur. 

.S ikinci teırin puar günü Kırıebir. 
de Atıkpap töreni yapılmııtır. 

Aflkpaıa günü, Kırıehir ilabyı Bay 
M. Saylam'ın teşebbüsü ile kutlanan bir 
(iinüdür. 500 yıldanberi Kırıehir'de ya. 
tan bu büyük tUrk ozanı içln timdiye ka 
dar hiç bir tören yaprlmaımıtır. 

Öz tilrk diline daha bundan 5JO yd 

Eaaa adı Ali olan ve 670 tarihinde 
İlyas köyünde doğan Atık P• Şeb 
Muhlis, SelçukiJerin Jnk:irazı zamanla. 
rmda Karaman taraf tarın.da kendi ba. 
tına bir hükümct kurmak hevesine düı
milJ: fakat yapamıyacağını anlar an ta
mu Oaman Gaziye sığınmıı ve Kırşc
hire gelmiftir. 

ISTANBUL 
18.- Plak neşriyatı 
19.- Bayan Halide konuııuyor 
19.30 Ege caı. Fehmi Ege ve arka. 

da§ları 

20.- lıtanbul belediyesi nefesli saz. 
lar profesörleri tarafından konser. 

20.30 Radyo ca:.: ve tango grupları 
21.- StUdyo orkestraır. Hafif mu

siki 
21.35 Son haberler • borsalar _ hava 

kurumu piyango numaraları 
22. Bayan Paterelli idaresinde Man. 

dolin orkestrası konseri 

POLIS1'E: 

Hir rmn~.-ı 

- Encumcnm mazbatasında lıu mad. 
de hakkında söyle deniyor; ••Adliye Ba. 
kanlıgıııın mıitalaasına g'clince, madde. 
de maznun ve mahkumlar için yazılı ce
ı:a haddinin degiştirilmesine lüıı:um gö. 
rülmcmiş ..... ,, acaba Bakanlığın müta • 
laası nL' imis? Öğrenmek isteriz. 

General Kazım Sevüktekin vaziyeti 
izah ederek. 

- Adliye Bakanlığı mütalaaııame • 
sinde diyordu ki seferberlikte tenazur 
olsun, yani iki seneye kadar hapis ceza. 
sı olanların tecili yapılsın. Ağır cezalı -
ların yapılmasın. Maznun olanları ise 
askere ahnız. Biz de evveli memleket 
miıdafaasmı düşündük. Bir taraftan va. 
tandaslar seferber olurken, muharebeye 
giderken, bir kısmının hapisaneterdı

oturmalarını muvafık görmedik. Mcm • 
le ket müclafaası birinci planda göz önün. 
de tutuldu1undan adliye bakanlığının tek 
lifini muvafık ~örmedik ve hu sekli 
tercih ettik ... dedi. 

Bu müddetler içinde dava ve cczıı 
müru.ru zamanları i~eme.z. 

Yaş tashihine tealli'ık eden madde 
görüşülürken Salah Yargı (Kocaeli) tıu 
hükmün nüfus kanununda ve eski s
kerlik mükellefiyeti kanununda bu' l· 

duğunu söylemi!, Osman Dinçer (.Mıır. 
din) ise maddeye "ehli vukufla vaş t.\S. 

hih edililir,, diye bir fıkranın ilavesi
nin iyi olacagını ileri liÜrerek demiştir 
ki: 

''- Aksı takdirde bu hükme göre 
siirdli bir vcıtandaşa lzmirde şahidi n -
.reden buluruz?,. 

Askerlik meclislerinin nasıl terek. 
kub edeceği hakkındaki madde görü i'ı. 

lürken Necib Asım Yazıt ız (Er unım), 
bu meclislerde dcni7. uıhiti üyeııi'1 

yalnız denize efrad verecek s hil su -
terinde bulunması frkrasımı itir ., e lc
rek: 

- Sahil ehali mi alnız :ıhriye c, 
diğerlerini karaya \ermek lo.,ru de
gildir. Bu frkraya muhalifim demı~. 

General Kd.zım S vüktekin de 

Kırşehirde Aşık Pa§CJ ıürbesi 

Dün akşam ltfaıyc meydanında bak. 
kailık yapan Veli oğlu Mustafa ile ar • 
kadaşı Sami sarhoş olarnk Bendderesi 
köprüsü yakınında dolaşmakta iken yan. 
larına Veli oğlu Cemal adında birı ya • 
naşmış ve birdenbire cebinden çıkardığ 
bir bıçakla Mustafa'mn ıb·erıne atılmış. 
tır. Cemal bu ani hücum karsısında ne 
yapacağını şaşırmış bir vaziyette iken 
Mustafa'yı suçlu önce sol kahaetinden 
ıonra kasığından yaralıyarak kaçmıst1r. 

Hadise yerine yetişen polis yaralıyı has. 
taneye kaldırarnk tedaviye biran önce 
başlanmış ise de yaralı Mustafa'nın faz. 
Ja kan akıtması dolayısiyle kurtarıl.....,,, 

sına imkan kalmamış ve ölmiiştür. Va. 
ralı ölümünden önce kendisini Veli oğlı 
Cemal'in yaraladığını ve bu hadiseyP 
barfendazlığrn sehı-b olduğunu sö ,,. 

miştir. Zahıta dün gec vakte kadar yap. 
tıiFı ara~tırmalardan sonra suclu C"m"''; 

yakatama{!a muvaffak olarak tüzeye l?Ö. 

türmföıtür. 

Bu izahattan sonra ma<lde aynen 

kabul edildi. 
Madde: - Seferberlik zamanlarında 

çağırılacak efrad ile muvazzaflardan 
beş sene ağır hapis ve daha ziyade ce-

- Bu ehalinin deniz işlerıne alış. 
kınlığı fazladır Onun ıçin yaptık . ., CC<\ 
vabmı vermiştir. 

önce büyuk hizmetlerde bulunan bu yU. 
ce türk ozanrnm mezarı. bugüne kadar 
bakımsızlık yüzünden otlar ve diken -
lerle örtülmüştü. Türbenin kapısı da 

günden güne banıp olmaya yUz tut _ 
muştu. Halbuki bu kapı, türk sanat izer. 
terinden biridir. 

İşte Kırşehir'e geldiği gUndenberi 

bayındırlık işlerine büyük bir hız veren 

genç ilbayımız Bay M. Saylam bu güzel 

eseri de bakunsızhktan kurtardı. 

Şalrln ölüm günü olan 3 ikinci tef • 

rin tarihini, Apkpaıa günli olarak orta.. 

ya attı. O gün Kırıehirde ilk defa ola • 
rak A,rkpap için tören yapıldı. Söy
leYler verildi Çe~nkler kondu ve tUrbe 
dyaret olundu. 

Hukııkçalar cemiyeti Ba,
kanlıiından: 

Hukçulaı cemiyeti umumi heyeti 
fnkal de olaraık 16.11.1935 cumartesi 
gUııti saat on beşte halkevindc toplana. 
caktır. 

Rıunam.e ıurılardır: 
A. Bat!tan tarafından toplanma se. 

bebinin izahı 
B. NizM'\llamtnin tadlli 
Uye olanların o günü ve saatta bu· 

luomaları. 

iş kumbarası 
sahiplerine· 
senede '/ 

20,000lira 
mükafat 

Kırşehir o zamanlar bilgin ve şairle. 
11in toplandığı bir yerdi. Aşık paşa da 
türkçülüğün !kaynaştığı bu ile geldi. 
Halkın anlayabileceği bir dil ile yazmak 
ve konuşmak, onun en büyük ülküsü i
di. Daha o zar anlar arab ve acem kül. 
türüne karşı büyük bir meyil vardı. Bu 
uçurumu ilk defa gören ve dilimizin 
yabancı sözlerinden temizlenmesi için 
ilk defa haykıran Aşık paşa olmuştur. 

Aırk paşanın bu düşüncesi o zamanlar 
iyi karırlanmıyordu. O, ülküsüne ka
vupmadan 733 yılında kara toprakta 

karıştı. Onun yilz yıltara ve karanlLk
lara karışn bu güzel düşüncelerini, bu· 
gün, yüce Önderimiz tAatürk gerçek
le tirdi. 

Şahin ÖZGOR 

Kömür alınacak 

Halkevi batkanlğından: 

Halkevi için (130) ton kok kömilril 

ve (9000) kilo kuru gürgen odunu alı

nacağından vermek istiyenler 15.11.935 

cuma günü saat 16 da ellerinde bulu. 

nan matların nilmunelerile birlikte 

Hall:evi Satın Alma komisyonuna gel-

meleri rica olunur. 1-5027 

0t6mohil kaza~ı 
Tanm enstitüsü yakınındaki yoldan 

yaya olarak geçmekte olan hamal HU -
ıeyin oğl Rıza'ya ıoför Bekir'in kut -
!andığı 375 sayılı otomohil carpmış ve 
yüzünden kotundan yaralamıştır. Zabıt& 
suçlu §Oföril yakalıyarak gerçintiğe baş. 
tamışttr. 

Bira düşkiinii 

Itıklar caddesinde bakkal Şaban oğ. 
lu HU9Cyin'in dUkkinmdan ahı veri1 
maksadiyle giren amele Ömer bakkalın 
telasından ve işinin çokluğundan istifa. 
de ederek iki şişe bira çalmak istemiş ı" 
tam şişeleri alıp ta Uzerinde giztiyerek 
dışarı çıkacağr sırada suç Ustüne vakafa. 
nı.rak tUzevc verilmistir. 

D. D. Yollarından : 

Şangbav 

Kamutav carsamba günu toplanllJl 
caktır. 

hi • 
ıs 

• 
sı 

Japonya - Çin arası ıda bit· 
me~ele nıi çıkaracak:? 

Tokyo, 11 (A.A.) - Şanghay h.idL 
sesi üzerine Ataka japon Gambotu 
Şanghay'a ıönderilmiştir. Mareşal Şan. 

&hayıek Çin'in Tokyo elçisi vasıtasiyle 
hidiseden dolayı teeıısürlerini bildirmiş.. 
tir. 

V a:zıiyet ıelılikeli 

Şanghay. 1 1 (A.A.) - Japon ataıe
navali japonyanın Çin bUkUmetinden 
metalibatta bulunacağını tebib etıniıtir. 
Maamafih vaı:iyet tehtlkeli göriitUyor. 

Japonyanın Şapcide bir harekette bulun.. 
masr ihtimalinden bahsediliyor. 1932 
Şapei iıtilbrnrn tıckerrUrUnden korkan 
halk Şapci'den akın halinde ararutusal 
imtiyazlı bölgeye gelmektedir. 

Londra, 11 (A.A.) - Çin ile Japon
ya arasındaki gerginlik, Londra gu:ete. 

terinde pek tehlikeli olarak telakki edil. 
mektedir. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Dq itleri ba. 
kanlığının yetkili bir memuru tunları 

söylemiştir: 

.. Çin otoritelerinin, japon bahriye • 
Hainin katilini bulmak için a.ırfettiklen 
faaliyetten dolayı memnumJa ve hadise. 
nin kolayca kotarrlacağrnr tahmin edi • 

yoruz • ., 
Deniz bakanlığı erkinınd&n biri Şan 

ghay'a yeni kuvvetler gönderildiği ha • 
berini yalanlamaktadır. 

A1<ıma volkanı etıflll 
Tokyo, 11 (A.Alt - Asama volkanı 

birdenbire feverana geçmiıtir. Tokyo 
kapılarına kadar memleket bir klıl ta
bakası altındadır. Hasar mühimdir. 

İnhisarlar Başmüd ürlüğiind<~n: 
Erıu1um hatları hariç Mudanya • Bursa. Samsun - Çar~amba 

ve Aydın hatları dahil olmak Uzere en çok 70 kilometre içinde bu. 
lunan h~rhangi iki istasyon arasında mektebe devam etmek tçın 

seyahat edecek talebeye mahsus aylık seyahat kartları tarife 1 ihdas 
edilmiştir. Seyhat kartlarının ücretleri: 

Birinci taksit müskirat beyiye tezkerelerinin muddetı l. Ka
nunuevel 93S günü biteceğinden 15 Teşrinisani 935 ten itilıaren 
bunlarm değiştirilmesine başlanacaktır. Tezkerelerin müdlleti bit
trkten sonra satışa devam edenlerden tezkere resmi cezaen iki kat 
alınacağından her bayiin vaktinde Başmüdürltik satış şubesine 
müracaatla etlerindeki tezkereleri değiştirmeleri ve gelirken 25 
kuruşluk bir put ile bir fotoğraf getirmeleri lüzumu billirilir. 

1 • 8 kilometrelik mesafeler ıçin 
9 - 14 

15 - 25 
26 - 45 
46 - 70 

kuruştur. 

.. 
,, .. 

" 
" 

11 Mevki 
150 
200 
250 
450 
150 

III Mevki 
100 
125 
175 
300 
500 

Bu tarife. mevcı.t tarifelerden daha ucuz düştüğü münasebet
lerde 1 Birincikanun 1935 tarihir.den ve daha yüksek düştüğü mü. 
nasebetlerde de l hincikanun 1936 tarihinden itibaren tatbik edi
lecektir. Ve bu tarihlerden itibaren şimdiki tarifeler lağvolunacak.. 
tır. Tarifenin tatbil. şartlarilı: diğer tııfsiliit istasyonlardan öğre-

(3331) 1-5130 

Maliye V~k:aletinden: 
İlamen tebligata mahsl. s verakadır. 
Emvali gayri menkullerine haiciz konmasından ötürü haczine 

aleyhine idari dava açan Cenevrede Palais D Hivar Enteree Co. 
ulouvrinier No: 4 de ölü epiyan kızları Aranik ve Nivart ile ogut. 
ları Dikran ve Vahanın gösterdikleri adresde bulunamamaları ha-

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
nilebilir. (3319) 1-5133 

genel komutanlığı 

satı nalına 

Jandarma 
Ankara 

sebile kanuni tebliğat yapılmamıştır. İsbu ilan tarihinden itıbaren 
davacılar veya vekilleri tarafından üç ay içinde müracaat edilme
diği atklirde haklarında devlet şurası kanununun 38 ci maddec;i-
nin tatbik olunacağı itan olunur. (3332) l-Sl31 

BIRINCJ TERTIP •. 
nede iki def ada 

4 { 4 kişiye OD bin 
lira iknım.iye 

.ttt eeıır 1 nı.11 •e 1 lllııeşrt11tlr kum• 
.... ..Wblnt ......... ~ •• ,. .. ,,,. 
99 '- ıılr.f-od. 207 klsfyc ~ ble lre 
'""eılllaı.,lıf'dfr. 
.,_, e~f .. , tor.o Ura 
lıi.cJ .. zso • 
o.~~,..... ·-YlrMi •• eRit«den 1000 
'" ~· _,.. 1750 

u,.. hl• firııltlı karıı 
f lll<ı~ f'e .. ılrttl<ılr 

iKiNCi TEHTIP. 
SenNf(' heş defa. 
da beş kişİ)e on 
hin lira ikramiye 
hal ihıtaa e'lfilca bo k•nılama hr• 

Mrt.dt! tf'l 11 • ., ...... •tMhlıwı llıı bl• llnı 

.... .. ı,e •enf--.IAıdfr. e. bnıt.ır -
ıie~Mf•• 

juhaı. ffaafnı11. Trnuıuıs, F:1 lii.I •• 

Rirfedünu• 

Kuralara iştirak edebiln ek için "1.ımbara sahiblernin asgari 

vinni beş lira biriktirmıs olmaları lizmıdır. 

c • • 

ko1nisvonundan: 
l - Ajiağıda çeşic ve sayısı yazılı iki ayakkabı k~palı zarf usulü 

ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Satın alınacak (3875) çizmenin çiftine bin ve (4062) yeme. 

ninin çiftine de (214) kuruş fiyat tahmin edilmiştir . 
3 - Çizme eksiltmesi 28.11.935 perşembe günü saat (10) da ve 

Yemeninin de saat (15) te Jandarma genel komutanlığı kurağmda 
yapılacaktır. 

4 - Çizmenin ilk teminatı (2906) lira (25) kuruş ve şartname 
bedeli (194) kuruş, Yemeninin (651) lira (96) kuruş ve şartnamesi 
parasız olarak komisyonumuzdan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve şartnamede yazı
lı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını Eksiltme vaktından bir 
saat evet komisyona vermiş olmaları. (33:10) 1-5129 

Jandarma Genel konıuta11lığ1 

sat111alma komİsyoııuııdan : 
1 - Kapalı zarf eksiltmesinde veni n fiatın tnm değerinden 

görülmemesinden (55) elli beş kuruş tahmin hedellı (10,000) on bin 
kilo Vazelin pazarlıkla 27-11-935 çarşamba glinu aat (15) de J. 
GN. Komutan1;1ı kurağında satın ahn?.caktır. 

2 - Şartnameler parasız komisvonumuzdan alın bilir. Eksiltme. 
ye girmek istiyenlerin pazarlık günii v saatında (414) dört yüz 
on dört lira (50) elli kuruşlulc mııkbu7. vı-ya banka m kttı~n ile ko. 
misvnnı,,.~·111,.a has vurmalarr (':\1ZQ) t Sl?P 

~~sı;~ ;;;~;;ı~:·i~~ı 
Annı.. St.,.n - FrPdn1c M~ ~ ~ 

~~:aBl~~Dll~~~~~IDilDD~ifl..~'!'\.~~.I!'..~~ 



ULUS 

Ankara LevaL..t1n Aınır1ıği Satın 

Alma Kor"';,...,f)nu ilanları 

1LAN 

-
1
1r.,. ... ,.,,.,.,.,.,.,.,.,."'""'"' '"' ... "' ... "' ... "" ... c..: ,., ·ı· 

~lilli lü.fufon \~kaleli ~~ 
.. arrrmlmn Komıs} unu 

• ll:nları 
!ii 

B1LİT 
Erzıncan g<ırnt7onu kıt&ıat ve rr.i e sesat hayvanatı ihtiyacı için 

637!}25 kilo saman k. palı zarrıa e'< !itmeye k::ınulınuş ise de ihale 
güniinde talip c:;ıkmadı,.,mdan 2490 sayılı ::ırtırma ve eksiltme ka
nununun 40 mcı maddesi ınucıbince a;ık ~ksiltmeye çevrilmiştir. 

2 - Muhammen bede ı 9568 lira 87,5 kunı~tur. 
3 - İlk teminatı 717 lırn 67 kuruştur. 
4 - Şartnamesi Er.t nd, tünıcn satın alma komisyonundan 

verilir. • 
S - İhalesi 25 2. teş 935 giınü saat 10 da tümen satın alma ko. 

misyonunda yapı' acaktır. (3220) l-4952 

lLAN 
1 - Erzincan garnizonu kıtaat ve mües~ <ıt ihtiyacı olan 

540,000 kilo una kapalı olarak ilan edılmiş ise de ihale gününde 
talip çıkmadığından 2490 sayılı artırma eksiltme kanununun 40 
mcı maddesi mucibince açık eksiltmeye çevrilmiştir. 

2 - Muhammen bedeli 70200 lira 
3 - İlk teminatı '4760 liradır. 
4 - Şartnamesi Erzincand;, tümen satrn alma komisyonundan 

verilir. 
5 - İhalesi 18 2. te!i 935 ı i saat 15 de Erzincanda tümen 

satın alma komisvonunda yapı~ .. c .. ktır.. (3219) 1-4951 

1 1. A N 
İstanbul komuuınlıgı ihtiyacı ic:;in alınacak olan 27000 kilo sa

bun kapalı .zarfla eksiltmeye konulmustur. Muhammen tutarı 7155 
liradır ilk teminatı 537 liradır. Eksiltmesi 18 2. teş/935 pazartesi 
günü saat 15 dedir. Şartnamesi İstanbul komisyonundan pa. 
rasız alınabilir. Ek:;iltmeye gireceklerin ilk teminat mak. 
iltu.zJarı ile 2490 numaralı kanunun 2. 3. inci maddelerindeki vesi
laalarla birlikte teklif mektuplarını txlli gün ve ihale saatından en 
az bir saat cveline kadar. fmdıkhda komutanlık satm alma komis. 
)'Onuna vermeleri. (3237) !-4971 

İl.AN 
Kayseri kor merkez kıtaat ve müessesat eratmın ekmeklik unu 

138500 kilo münakasayil konulmuştur. 18 2. teş 935 tarihine mü
aadif pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. 
İlk teminatı 1298 lira 50 kuruştur. Muhammen bedeli 1731Z lira .'iO 
kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenler bergün komisyonda gö. 
rebilirler. Taliplerin mezki'ır saatten hır saat evci teklif mektup. 
lannı Kay&eride kor binasındaki artırma ve eksiltme komisyonuna: 
vermeleri ilan olunur. (3210) l--4940 

t LAN 
l - Erzincan garnizonu kıta ve müesseseleri ihtiyacı için ka

palı eksiltmeye konulmuş olan iki milyon beş yiiz bin kilo ota ta
lip çıkmadığından kıta ve müesseselerin ihtiyaçları olan otu 
644,000 ve 500000 ve 580000 ve 776000 kiloluk olmak iizere dört kıs. 
ma ayrılmıştır. 

2 - 1ki milyon beş yüz bin kilo otun muhammen bedeli 87500 
lira ilk teminatı 6563 liradır. 

3 - 644000 kiloluk kısının muhammen bedeli 2540 lira ilk te
minatı 1691 liradır. 

4 - 500000 kilouk kısmın muha~n bedeli 17500 lira ilk te
minatı 1313 liradır. 

S - 580,000 kiloluk kısmın muhammen bedeli 20300 lira ilk 
teminatı 1523 liradır. 

6 - 776,000 kiloluk kısmın muboımmen bedeli 27160 lira Uk te
minatı 2037 liradır. 

7 - İhalesi 18 2. teş 935 perşembe giınü sa.ıt 10 da tümen satın 
alma komısyonunda l?azarhkla yapılacaktır. Şartnamesi Erzincan 
tümen satın alma komisyonunda her gün görülebilir. (3238) 

1-4970 
İLAN . 

1 - Erzincan askeri orta mektep \ e hastahane ~htiyacı olan 
33,000 kilo koyun ctı 22.11.935 günü saat 15 de ihale edilmek üzere 
tümen satın alma komisyonunda kapalı eksiltme~e konulmuştur. 

2 - Tiıhmin bedeli 8580 lira il'k tettıin,tı 643 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnamelcır. Erzincanda tümen satın alma l:orniıyonundan 

bila bedel verilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayıh artırma ve ~ksiltme k,anunurıun s2. 

33, 34. üncü maddelerinde istenilen vesikalarla beraber teklif mek
tuplarını tanzim etmek ve ihaleden bir saat evcl tümen satın alma 
Jı:omiı::yonuna vermiş bulunac~klardır. (3182) 1-4891 

İLAN 
1 - Erzmcan garnizonu krtaat ve miiessesat hayvanatı ihtiyacı 

olan 779400 kilo kuru ot ve kuru yoııca kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuş ise de ihale gününde talip çrkmadığından 2490 sayıh artır. 
ma ve eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince açık eksilt. 
meye çevrilmiştir. 

2 - Kuru otun muhammen bedeJi 19176 1ira ilk teminatı 1438 
lira 20 kuruş kuru yoncanın muhammen bedeli 27573 Jira ilk temi. 
nah 1617 lira 97,5 kuruştur. 

3 - Şartnamesi Erzincanda tümen satın alma komisyo~undan 
Yerilir. 

4 - İhalesi kuru ot: 25 2.teş 935 günü saat 15 ve kuru yonca 
saat 16 da tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. (3218) 

1-4950 

lLAN 
1 - O:ırnizon dahilindeki kıtaat ve muess<'sat eratının ihtiyaç. 

Jarına sarfedilmek üzere 50,000 kilo nohut 22-J 1.935 tarihine miL 
gadif cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan nohudun mecmu tutarı 7500 lira olup 
teminatı muvakkatesı 562 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltme Ankara Levazım Amirligi satın alma komisyo. 
nunda yapılacak ve sartname komisyonumuzdan her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin teminatı muvakk:ıte makbuz veya bank mek
tuplarına havi kapalı zarflarım kanuni şekilde tanzim ederek mü
nakasanın yapılacağı belli gün ve saatten en az bir ı;aat eve] mez. 
Jıi'ır komisyona vermeleri. (3285) 1-5039 

İLAN 
1 - Barnizon dahilindeki kıtaat ve müessesat eratının ihtiyacı 

için 60.000 kilo kuru fasulya 23.J 1-935 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 11 de kapalı zarfla eksiJtme)•e konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan kuru fasulyanın mecmu tutarı 9000 
lira olup teminatı muvakkatesi 675 liradır. 

3 - Eksiltme Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyo. 
nunda yapılacak ve şartname komisyonumuzdan her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin teminatı muvakkate makbuz veya bank mek
tuplarına havi kapalı urflarını kanuni şc-kiJde tanzim ederek mü
nakasanın yapılacağı belli gün ve saatten en az bir saat eYc:l mcz. 
kür komisyona vermeleri. (3214) l-5038 

Devlet Dernıryolları ve L manian Umum 
Müdürlüe-1; ilanları 

18 ile 28 yaş arası gençlerin askerliklt alakası olmıyan ve be
..c.nleri sağlam görülenlerden imtihanla hareekt Şakirdi alınacaktır. 

Bu işe talip olanlar Lise veya Orta mektep diploması musad
dak suretlerini bağlıyarak 16-11.935 e kadar Zat İşleri Müdürlü
iüne vermelidirler. İmtihan 18.11.9,35 pazartesi gi.ınii ı;aat 15 de 
Umum Müdürlük Binasında hareket dairesinde yapılacak ve kaza-
nanlara şimdilik 40 lira ücret verilecektir. (3341) l-'5141 

Edremıt garnizonu ıc;in ka
palı zarfla eksiltmeye konulan 
370 una istekli çıkmadıgmdan 
pazarlrkla alınacaktır. Pazarlığı 
15.11.1935 cuma günü saat 15 de 
Edremittf' ~atın alma Ko. da y;ı. 
pılacaktır. Bıçilcn ederi 46.250 
liradJt. (3321) 1-5107 

B1L1T 
YAPI: Haydarpaşa hastanesi 

tamirinin ihale güniı 14-xı-935 

olarak ifan edilmi ise de istek
lilerce ke if ve projelerinin tet. 
kiki için zaman kafi gelmediği 
anlaşıldığından ihalesi: 25-xı.935 
paz:ırtesi günü saat onbeşe bmı. 
J:ılmıştır bilinsin. (3333) 

J-5121 

11.AN 
1 - 30.000 metre y.ızlık elbi. 

ııelik bez kapalı zarfla eksiltme
ye konmulltur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
16300 lira ve ilk inanç parası da 
1222 lira SO kuru tur. 

3 - İbaleai 18. ıı. 935 pazane. 
si günü aaat JI dedir. 

_. - Şartnamesini görmek ü
zere her gün saat 15 den 16 a 
kadar komisyona gelmeleri. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 aayılr kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgileri. 
le lıirlikte teminat ve teklif 
mektuplarını kanunun emrettiği 
mühiirlii bir zarf içinde ihale sa
atından bir saat evvel M. M. Ve-
vt"rmcleri. (3180} I-4881 

Bll..İT 
M. M. V. binası i~inde açık 

eksiltme: ile tamirat yaptmla. 
caktır. Keşif bedeli (944) lira 
59 kuruştur. Keşif ve şartnamesi 
bedeline kar,ı in aat şubesinden 
alınacaktır. İhalesi 18.xı-935 pa.. 
zartesi günü saat on beştedir. 
İlk teminatı: 70 lira 84 kuru -
tur. 

Ekııtltmeye girecekler 2-t90 sa. 
yılı ksınunun 2, 3 c:ü maddelerin· 
de istenen belgeler il• hirliktr 
ihale din ve vaktınd;ı M M. V. 
'Satına ma komls}•onuna gt'lsin. 
Jer. {32211) 1-4964 

BİT.İT 
1 - Dizel motorına ait 64 k:ı

lem malzçme ikapah zarfla eksilt. 
meye konmu~tur. 

Z - Hepsınin l>içilt.n ederi 
5300 ve ilk inan~ ~rası 398 lira-
dır. ı 

3 - lhalı:sij 16-12-935 pazartesi 
günü saat 11 'dedir. 

4 -- Kvı;af ~c şartname.sini gor
mek iızere he'r gün saat 15 den 
Jfi ya kadar İ{omlsyona müra-
caatları. . 1 

5 - Ek~ltıjneyc gireceklerin 
2490 sayrlı kanunuı\ 2, 3 Uncu 
maddrlerinde .istenilen belgeler
ilt bklikte ttminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evvel iri • .M. V. Sa. Al. ko
misyona vermeleri. (3146) 

l-4888 

Bil.İT 
1 - Hepsinin biçilen ederi 

4165 lira olan beş bin kilo ase-
ton müteabhid nam ve hesabına 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi: 28-11-935 per
şembe günü uat 15 dedir. 

3 - EkııOtmcye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3, üncü 
maddelerinde yazılı bilge ]erile 
ve 312 lira SO kuruşluk kanuni 
ilk inançlarile birlikte M. M. V. 
satın almc komisyonuna gelme-
leri. (3334) 1-5132 

\..,kcri l•nhrikalar llmııın 
i\liicliirliijiii Saımalına 
Komi"'Hnıu llanları 

METRE MiKABI CEVİZ 
TOMRUCU 

. 
Tahmin edilen bedeli (13750) 

lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın
alma komisyonunca 28/2.teşrin/ 
935 tarihinde perşembe günü &a

at 15 de kapalr zarf ile ihale r
dileccktir. Şartname parasız o.ta
rak komisyondan verilir. Tahp
Jerin muvakkat teminat olan 
(1031) lira (Z5) kuruşu havi tek. 
lif mektuplarını muki'ır gUn<le 
saat 14 e \<adar komisvona ver
meleri ve kendHuinin de 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vcSiliklc mcılcur ~n 
ve saatte komisyona müracaat-
ları. ( 327'.n 5104 

Kiralık oda 
Bir Bayan isin aile nezdinde 

Hacı Beıynun Oyuker sokak 1 l 
numarada boş bir oc1a kiralrktır. * 

1-513'; 

·af ıa Balianlığındaıı: 

Betonarme köprü eksiltmesi 
1 - Eksıltmeyc konulan ış. (Bursa • Karacabey yolunun 5- ın. 

d kim sinde yapılacak beton:ırme kö:>rÜ inşaatı. 
in aatın keşif bedelı (40000) liradır. 
2 - Bu ışe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) F.J<siltmf' şartnamesi. 
b) Muka..:ele projesi. 
c) Nafıa ışleri eraiti umumiyesi, 
el) Tcsvıyei tiirahiyc. ose ve kargir inşaata dair fonnt şartname: 
e} Betonarme büyirk kôpnıler hakkında fennı şartname, 
f) Keşif hulfisa cetveli, 
g} ProJe. 
l tiy nler bu şartnameleri ve evrakı (200) kuru bedel muka

bilinde Nafıa Vekaleti soseler Reisliğinden alabilirler. 
3 - .Elı:siltmc 25 - xı • 1935 tarihinde pazartesi gtiıü saat 16 da 

Ankarnda Nafıa Vekafetınde şoseler Reisliği dairesinde yapıla.. 
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı z.aıf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3000) lır~ muvoık. 

kat teminat vermesi, bundan b~ka asağıdaki vesikaları haız olması 
lazımdır: 

l - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları ıha

leden en az üç gün evcl göstererek Nafıa Vekaletin
den aiacakl;ırı e:hliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddrde yaz.ıh uatten 
bir saat ev eline kadar Şoseler Reisliği daittsinc gctirilcrf'k ck. 
s.iltme komisyonu rcisliğine·makbuz mukabilinde verilecektir. Poı. 
ta ile göndcrilecdt mektupların nihayet üçüncü maddt"ck yaz.ılı 
aa•te kadar gelmi~ olması ve dı zarfın mübiir mumu ile iyice ka
pauhnr' olması Jazımdır. 

Postada olacak ~cikmder kabul edilmez. (3254) l-50!ı9 

f)e,1let [) mir yolları dördüncü 
işletrnc nıiif <'ltişliğinden: 

Muhammen bedeli ile evsafı aşağıda yazılı Polatlı deposundıı 
yapılacak temi2Jcme isi, 15.11.1935 tarihinde rastlıyan cuma gunu 
saat 15 de acık artırma usuliyle Kayscride i ·)etme mulettişlik bi. 
nasında ihalesi yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler (490) kuruşluk temina. 
tı muYakkate vermeleri ve kanunun tayin ettiği esikalarla bu i c 
girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifle. 
ri ile aynı gün saat 15 e kadar 4. üncü işletme komisyonuna müra. 
caatlan veya mektupla bildirmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler ve mukavele projeleri parasu olarak 
Kayseri İşletms: miifettişliginde ve Polatlı 1sta yonunda dağnrL 
maktadır. 
İŞİN MAHİYETİ. 
İdarenin Polatlı deposundaki lokonıoti flerinden çıkan curufuo 

ve küllük pisliklerinin ve makina kanallarının ve depo- içeri.,ıle 
etrafın temizlenmesi. 
İŞİN MUHAMMEN BEDELİ: 
}'f:pılacak bu teıpizliğe mukabil miiteahhide yalnız curuf ıçin. 

den çıkacak yanmış kok kömuriı verilecek. ve, müteat.hıttcn bu ı 
içın aynca ~yda (on) lira alınacaktır. (3204) 1~935 

OkulJarı 

Cınsı Kilo Tahhıini bedel Muvakkat İhale gunu saat na"'ıf 
ı .. , K. teminatı günlemeci ola~ağı 

• 1 L. % 7.5 K. . 
Ekmek 744710 81918 10 5345 91 20.1 L935 çar amba 15 

pazarhkla 
1 - Ç:ınakkalc 1, 3. 9. 10 aayılı Jandarma oku11ariJc Jandarma 

hastanesinin 935 ve 936 seneleri ihtiyaçları olan yukarda yazılı 
Ekmeğin hizasında göııtcrilen günlemes, gUn ve saatte Çanakka. 
le belediye dairesinde seJahiyettar komisyonca panrhkla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Teminatlaı ihale günü saat 14,30 za kadar Komı yona tu
lim ediJmis olacaktır. 

3 - Şartnamesi Çanakkale Jandarma Satınalma Komisyonunda 
parasız gösterilebilir. (6765) J--4915 

İktısat Vekaleti ile Zıraat Vekaleti binası kaloriferleri içın 
alınacak 350 ton simikok ve kok kömürünün ihale eünu alan ı)k
t~şrinin 31 inci perşembe günü ancak bir talip zuhur etmış ve tek
lıf cyledigi bedel komisyonca layık had görülır.ı mi olduğundan 
on. beş gün müddetle yeniden eksiltmeye konmuştur. Taliplerin 
İkınci teşrinin 15 inci çmna günü saat 10 da İktısat Vekaletinde 
müteşekkil komisyona ve şartr.ameyi istiyenlerin Levazım Mü-
dürliiğünc miiracaatları ilan olunur. (3214) 1--4962 

Aııliara ot ohü. Direktöı·lüğüııdeıı 
1 - Eksıltmcye konulan i 
DırektörJiik binası etrafına yaptırılacak muhafaza duvarıdır. 
2 - İhale açık eksiltme surctile yapılacaktır. 
3 - Bu işin keşif bedeli 2283.60 liradır. 
4 - Eksiltme 18-11-935 pazartesi günü saat 15 te otobüs Di

rektörlüğünde yapılacaktır. 
5 - İlk teminat 172 liradır. 
6 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankara Otobüs İdaresinden 

verilir. (3231) 1-4995 

Haranın 31 tcşrinievrl 936 tarihine kadar bir &enehk Manda •e. 
Kara Srğrr sütleri kapalı zarf uwJiyte artır.maya konmuştur. lstell
lilerin 20 te rinisani 935 tarihine müsadif çarµınba günü saat 15 
(600) lira muvakkat teminatlariyle birlikte Hara Mudurlüğüne 
müracaatları. (6816) l-49Z7 

~~Q·~JZLG8D8•a111msm•asm ~ ~ ~ 

Kuruluş U y A N 1 ~ Serveti fünun 
1 B 9 1 Y yerine c;ıkaı 

44 senedir dunı1aclan çıkmakta olan bu haf talık 
;esimli gazetenin Ankara'da satış yeri A KB A Ki 

tanevidir. ~elik abone ıo lira. SayJSı 20 kuruş. 

1 

5~YIFA ·ı 

I '& 

~,t:;) 'I 

1/Juıye/ /,·1ji k11 ali1f1ul 

Herkesin beğendiği. ucuz, 
gayet parlak ışık veren ve 
kale gibi day~nan 
ampulüdür. 

KALE ampulüdür. 
Yalnız bir defa tecrübe 
etme-11 kifidır 
Bu markayı her 
yerde ara)'.U"112. 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 
kısa tir zamanda tamamt:n ve 
kökünden çıkarır. 

Umumı deposu: İngılız Kan

zuk eczaneı;ı. her eczanc:de bu
lunur. ciddı \e muescir bır n -
sır ihcıdır 

Opera ter - Ü roloğ 
DO~TOR 

Kemal Gülgönen 
Bet 00ukJııgu1 me ane ve bob. 
rek hastaJrl.ları nıutehctS"1 ı 1 s. 
tanbul pcısta salonu karşısın. 
da Emniyet apartımanında 
hastalar.ı(ıı ,kabul eder. ı-.....5115 

~(;öz .,r,.~~:.: 
~ 

~ liitehassı. ı . 
~~ Dr. Cevad Arif 

' 
Atasagun 

Anaafrtalar caddesi Zenit 
saat ma~aıası üstünde No 1 ;ö~j•;al!'iinleri Voksu71ölm 
~ par.ısız .ııı• N'.tlraıiX•~:ıa~ 

Dr. TURGUT 

YENİŞEHİRDE 
Gaz ve elektrikli 6-7 odalık 

bir ev acele aranıyor. 
Sovyet Elçiliğinde 1572 tele. 

fonuna mütacaat. J-4979 

Kiralık daire 
Cİ~· Bankası karfJsında Veh. 

bi Koç apartımanmda be§ odalı 

her türlü konforu havi kalorifer. 
Ji gi:niş bir daire kira1Iktır. Ta
liplerin Vehbi Koç ticaret evine 

müracaatları ric;ı olunur (Tele

fon• 1060) 

Her türlü 
Daktilo ft Franıızca tercüme 

işleri kab~J olunı,r. Fransızca 

anıdi drrslcr verilir. Uh:s'da 
R. S. ı unuımcı bilJirmejet'i. 

ı-~135 
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~111111111111111111111111111H111111ıu11111111111111111111111111111111111111111111111111111111u! \inhisarlar um um_ ~I ~d ~ı·l ~ğün den: 
= = 1 - Cetvellerinde lazım tadılat ıcra edılmesınden dolayı Ka-s t 1 k b • = bataşta yapılacak ''45,000., lira muhammen bedel_li. amba~. bin~sı in. - a 1 1 ına = şaatmın kapalı zarfla eksiltmesi 26.11.19~5 tarıhıne musadıf salı - = günü saat 16 ya ve Tekirdağı şarap fabrıkasında yapılacak 45000 
- 3 lira muhammen bedelli kav ve teferrüatı inşaatının kapalı zarfla 

:Ziraat Baııka~ı ~(erkez ~ ~;l~~t:ı~~~~ş~i~.7.11.1935 tarihine müsalif çarşamba gii~~ saat 16 ya 

- = 2 - Yeniden müracaat edecekler 225 kurus mukabılınde şartna-= i\J üdiirlÜ~nden: = me alabilecekleri gibi bunları evelce almış olanlar da tashih etti:-

Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan, Ankara-
= mek üzere hergün Kabatasta levazım ve ımibayaat şubesine gelebı= lirler. 
- 3 - Eksiltmeye girecek olan istekliler yukarda tayin edilen da Anafartalar caddesinde Memurlar Kooperatifi na

: mile maruf bina kapalı zarf usuliyle satılığa çıkarıl
- mıştır. 

- gün ve saattan bir saat cvel kanunun tarif~tı ~ai~esinde ~apalı = zarfları yüzde 7 ,5 muvakkat güvenme paraları le bırlı kte kom ıs yon 

- Bina, 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa edil· 
miş olup bodrum katı, zemin katı, birinci, ikinci, ü

- cüncü kat olmak üzere bes kattan ibarettir. 
- - Bodrum katında kalorifer dairesi ile kömür mah- ;; = zeni, dört büyük anbar. := 
=: Zemin katında bir büyük mağaza ve bir Müdürlük :: 

--~-===- ~~::;~r~irinci katta beş oda. bir büyük salon, koridor, ~ 
İkinci ve ücüncü katların beherinde sekizer oda = 

ve birer büyük "salon, koridor, hatalar vardır. = = Binanın yüksekliği 19,50 metrodur. Bina badanalı 3 
E! ve boyalıdır. Zemin katındaki dükkanın döşemesi -
;; Karo Mozayik ve bütün katlar döşemeleri linolyom- = 
=d~ = 
- Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmiş -
5 elektrik ve kalörifer tesisatı vardır. = 
- Satış 29 ikinci teşrin 935 cuma günü saat on altı- _ = da Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde yapılacak· -
=: tır. 

=: İsteklilerin bes bin liralık depozito akçelerile bir· _ 
§S tikte tekliflerini havi zarflarını bu tarihe kadar Mer-
:: kez Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve Sfı.tış şartnamesi· -
§E ni tedarik etmek veya binayı gezmek istiyenlerin = 
E Merkez Müdürlüğü Muhasebesine müracaat eyleme -
5 teri ilan olunur. 1-4908 _ -
j ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı n ı ı ı ı mı ı lfllll 111111til11111111111111111Ut1111111111111111ını!il1 it ı ıı ı nı ı • 

o 

reisine mkbuz mukabilinde vermelidirler. (7030) 1-5142 

Ankara Evk~af 1\Jii J.iı·lüğündeıı: 
Artırmaya konulrak talih çıkmadı~ından beş gün uzatılmasına 

karar verilen ikinci vakıf apartımanın ikinci kapısının 3 N. lu da. 
iresinin 15-11-935 cuma günü saat onbeşte ihalesi yapılacağından 
kiralamak ve görmek istiyenlerin Ankara Evkaf Müdürlüğüne mü-
racaatları. ( 3339) 5139 

~laliye Vekaletin den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş - on bin metre kaneviçedir. 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin altı yüz liradır. 
4 - Eksiltme 29-11-935 cuma günü saat (15) de Vek let leva. 

zım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı yiiz yirmi lira olup merkez muhasebe. 

ciliği veznesine teslim edilecektir. Alınacak makbuzile birlikte 
komi:.yona müracaat edilecektir. 

6 - Şartnamesi levazım Müdürliigünde ~-e .. tst~nbulda dolma_ 
bahçede vekalet evrakı matbua anbarmda gorulebılır. (3296) 

1-5134 

Ekonomi Bakanlığı 
Türk~ofis Ba l{an lı~ındaıı : 

Tiırkçe ve ;Fransızca on beş günli.ık bültenlerin 4 ilkteşrin 1935 
tarihindeki eksiltmesinde teklif olunan fiat haddi Hiyikinde gö
rülmcdiginden eksiltme 14 ikinciteşrin 1935 persembe gününe te-
hir eri "' · · 3340) 1-5140 

------------------------~ 
Kiralık apartıman 

dayreleri 
Bütün konforu haiz olan bu 

daireler dörder oda ve birer hol
den ibarettir. 

Yenişehir dort yolda eren 
magazasına: 1-5137 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğım ~öför vesikamı kaybettim 
yenisini aldcağımdan eskisinin 
hukmü yoktur. 

Ankara Ümit makına 
T.ımirhanesinde şoför 

• • • • • 1-5138 Sabahaddin 

IDEl.L Kül\/.l1R 
Tiirk Antırasiti 

Çıktı, teshin müşkülatı da ortadan kalktı. 
Bir takım aobalar Antirasit yakar, başka sobalar Kok arar; diğer 

Odun, Maden kömürü veya Linyit ister! 
Her sobaya kendi kömürünü temin el mek için her sene milyonlarmuz ecnebi 

ellere gittikten başka üzüntüden de çat lardık ! 

Antırasiti 

Kiralık oda 
Ayle vanında, möble, konfor. 

lu, Y .ıisehir Tuna caddesi Yi. 
gitkosun sokagı, 15. 1-5118 

lmtıyat sahibi ve 8a~nu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri MUdilrU Naaııhi ~ 
BAYDAR • 

Çankırı cıddesi civannda ~ 
Ulıılf Bıumıevind• basılmış· L 
ur. _Jı 

L - ~ 
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Nafıa Vekileti 
Sular Umum l\lüdürlüğünden: 

10-11.935 pazar gününden itibaren Çubuk bendinde toplanan 
sular boşaltılacağından çay yatağında kum, çakıl, tuğla yığınh:ri
le sair tesisat ve eşyaları bulunanların :ıimdiden tedbir almaları 
ilan olunur. (3335) 1-5116 

Atlı Spor kuliihü 
direlitörlüğünden : 

Türkiye atlı spor kulübü hayvanları için ( 175200) kilo yulaf 
(146000) kilo kuru ot (116800) kilo yataklık sap samanı eksiltme 
suretile talibine ihale edileceğinden yevmi ihalesi olan 18. T. Sani. 
1935 pazartesi günü saat 11 dedir. Taliplerin yevmi mezk "1rda atlı 
spor kulübüne gelmeleri ilan olunur. (3318) 1-5093 

Ankara valiliğin cl<"'n: 
Senesi 
929 

lsmi Nevi iştigali 
Sark Frarısı7. sirketi Şirket 
- ve-kil: Selim 

Vergi ın.Hrahı Bidayeten tarh olunan vergi mi-kdarı 
Lira K. Lira K. 
J5~67 97 7316 99 

Tcnyi:eeıı kabul edilen mikdar 
Lira K. 

7310 99 
karaı 

Kazası Kayıt No. No. Tarihi Mukellefin işi ve adı 
Ankara 6328 3236 20.5.935 Şark Fransız Sirketi 

Ankara Yeğenucy maliye subesi mükelleflerinden Şark fransız şır. 
k::ti namına tarholunan kazanç vergisınin tasdikini havi 31-5.935 
tarih ve 1497 sayılı tetkiki itiraz komisyonu kararı 4 86 numara 
ve 22.6.933 tarihli ikinci ihbarname ile 26.6.933 tarihinde teblig o
Jundugu halde buna karşı mükellefin verdiği 1.7-933 tarihli arzu
halde temyizen tetkikat yapılması istenilmiyerck istenilen vesai. 
kin Fransadan celbi için daha bir müddet miıhlet verilmesi talebin. 
den ibaret olduğu anlaşılmış ve binaenaleyh temyizen tetkikat ic
rasına mahal görülemediğinden isbu evrakın mahalline geri gönde
rilmesine ittifakla karar verildi. 

Yukarda adı yazılı Yeğen Bey Şubesi mükelleflerinden Şark 
Fransız sirketinin halen nerede olduğu öğrenilemediğinden ihbar
namesi ve temyiz komisyonu kararı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (3337) 1-5117 

N Vf' O '1r t il 

v.,d~,,· Hcv4v~t 

Otvreivtf v n yerae , 
H~ r ay1,n be"r/nde 

Par_,,,,,,,,, fii,"z;,,ı at..l 

çıkalı bütün bu mahzurlar silindi. Çünkü: 

Türk Antır~sit· 
Bili. istisna her sobada, her kalörif er de mükemmel yanmak ve mtmak hassa

smı taMamen camidir 

Tirk antrasiti 
T rk Antırasitinin 
kömürlerine üstünlük sebepleri: 
1 - Her sobada mükemmelen kullanıla bilmesi 
2 - Sobaları tahrip etmemesi 

diğer ecnebi 

3 - Dumansız oluşundan boruları tıka maması ve çürütmemesi, mikaları kirlet-
memesi 

4 - Her bo1da cinıleri olduğu için kırmak zahmeti olmaması 
S - Y anmaıımn kolaylığı ve bitinceye kadar sönmemesi 
6 - Alevli yanışından çabuk ısınması, mikalı sobalarda zevkli iltimalar gij ster-

mesı 

7 - Yanıtta, ısıtışta her kömürden fazla ekonomik olutu 
8 - Fiyatının ecnebi eşlerine ıyasen ucuz olması 
9 - Her arandan yerde, her zaman bulunabilmesi 

10 - Nihayet kendi öz malımız bulunması ... 

Ankara ve İstanbul Bayii: 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi 
Telefon: Ankara 1428, İstanbul 23074 

-
l 

ge 1 d i 
Ekonnmik. sıhhi, ucuz, heı yerde yanar. Sipariş kabul yeri 

1iirk 
Adapazarı 

Ticaret Banka.'fı 
şubesi: lsıklaı 

:r: :Y:OF :ı: "E 5F 
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r SINEMALA 1 . 

YENi ] 
BU GUN BU GECE 

Carel Lombard - Gary Cooper ve se. 

vimli küçük sinema yıldız Shirley 

Temple 

HER ŞEY SENİN İÇİN 
Fransızca sözlü harikülade filminde 

ROBERTA: lrenne Dunne 

f KULÜP] 
BU GÜN BU GECE 
Afrika'nın kızgın çöllerinde Lt:;•
yon hayatı hüyü'< bir ~avaş, güneş, 

avantür, a'lk 
BÜYÜK İHTtf.AL 
Jean Gabin - Annııt R ... '\a 

- F. Astaire - Ginger Rogereı 


