
ON ALTINCI YIL. No: 5137 Adımız, andunızllır 

1~ ~O~TE'-'Hİ:\. l<J:~:> CARSAi\lHA . . ~ : .. ~--·······-···-····-·····-···· ····· .. ···-···-· ......... --·-----1 
/ Haheş lıarhı hal•erleri , 
1 • (/kinci sayfada) ı 
J Pıyaıı~o numaraları l 
i (Üçüncü sayfada) l 
ı ................. _,_ ...... - ...... - ........ - .......... - .... ....., ___ ............ ~·· ··· 

Ilt•rn~rdt· 5 kurus . . 

Büyük bir facia: ·Inebolu vapurumuz battı~ 

Gündelik Kamutay bugün ~ecri tedbirleri görüş~cek 
ZECRi TEDBİRLER 

F. R. ATAY 

Zecri tedbirler hakkındaki ka
nun projesi bugün Kamutayda gö
r~tülecektir. Proje metni ile bu 
teklifi gerektiren sebebleri ga -
zetemizin bu sayısında neşrediyo 
ruz. 

ltalya ve Habeşistan milletler 
cemiyeti azasıdırlar. Cemiyet pak
tınm 12 inci maddesine göre, aza 
devletler, barba başvurmamağı te
ahhüd etmişlerdir. Eğer içlerin -
den biri bu teahhüdünü bozacak 
ohusa cemiyet, harbı menetmek 
yah~d, eğer menedemezse, onun 
devamını imkansız kılmak için, 
derece derece, bir takım tedbir -
lcfre karar verir. Bütün aza devlet
le· , nasıl 12 inci madde ile barba 
baı;'JW'mamağı teahhüd etmişler -
se: 16 mcı m<ldde ile zecri tedbir
ler hakkındaki cemiyet kararları
nı tatbik etmeği de kabul etmiş -
lerdir. 

· Cemiyet Habeşistan h~rbmı 
önleyebilmek ve iki aza devletin 
arasını bulmak için elinden· geldi
ği kadar çalıştı. Nihayet habeşli -
ler silahlı tecavüze uğradıklarını 
Cenevre'ye haber verdiler. Cemi -
yet, paktın hükümlerine göre, me
se!eyi tetkik etti ve İtalya'nm 
mütecaviz olduğuna karar verdi. 
Sıra zecri tedbirlere geldi: Hep 
bildiğimiz üzere bu ilk tedbirler 
İtalya 'ya silah ve kredi verinemek: 
ltalya'dan mal almamak, ve bir 
takım m~llan !talya'ya satma -
maktır. 

925 denbe• i Türkiye ve İtalya, 
b.iribirlerine hususi bir andlaşma 
ile bağlıdırlar. Bu münasebetlerin 
sÖn zamanlarda gittikçe iyileş - _ 
~ekte olduğunu da söylemek iste
riz. ltalya • Habeşistan meselesin
de de bizim vaziyetimiz, iki dev
letin dostça ve adaletçe anlaşma
larını isteyen, eyicil bir bitaraf· 
hktır. Hükümetin, bugünkü kanu· 
nu kamulaya sunmasına sebeb de, 
milletler cemiyeti azası olmakhğı
niız, ve bu azalıktan doğan teah
h'üdlerimizi yerine getirmek vazi
fesi altında buh_ıT\mAkltğımızdan 

ibarettir. 
Yeni devletin kurulduğu gün

denberi her tarafta en çok barış 
isteyen bir devlet olarak, harb ol
mamasına çahf}maktan, ve harbı 
menetmek imkanı olmazsa, sürat
le barış nizamına dönülmek im -
kclnlarmı dilemek ve aramaktan 
başka ne yapabiliriz? 

Bizim milletler cemiyetine gi 
rişimiz, onun barış ve adalet pren
siplerini benimsememekliğimiz -
deıi, kollektif emniyet davasm.n 
gerçekleşmesine hizmet etmek hu
susundaki samimi arz- muz dandır. 
Milletleri güvensizlik içinde muz
tarib eden ve ancak harb neticesi 
veren eski sistemler yerine, henüz, 
bundan daha iyi bir emniyet sis -
temi bulunmuş deP,H.\ir. Sistemin 
tam ve eksiksiz oldu~unu iddia 
etmiyoruz. Devlet reisimİ?;, yılbaşı 
nutkunda, bu noktayı bilhe\ssa be-
lirtmiştir. (Sonu 3. cü sayrlada) 

Zecri tedbirler 
l(.anunu • • 

proıesı 

Akvam cemiyeti . taralıtıdan 
ittihaz olunan tedbirlerin tatbiki 
hakkında Dış Bakanlığının hazır
ladığı zecri tedbirler kanun pro
jesi Kamtuayın bugünkü toplan
hsında görüıülecektir. Projeyi ol
duğu gibi yazıyoruz: 

ESBABI MUCİBE 

T eşrinfovel bidayetinde habeş 
imparatorunun Cemiyeti akvam 

Zecri tedbirler hakkında Kamutayda 
beyanatta bulunan Dtş Balıanımu:. 

meclisine harekatı harbiyenin 
b~şlamış olduğunu bildirmesi ü
zerine, İtalya murahhası haric o
larak, Meclisin diğer azasından 

(Sonu 4. cü sayıfada) 

İnebolu faciası 

nasıl oldu? 
Dün aldığımız. bir ajans telgra

fı, İnebolu vapurunun iz.mir açık
larında battığını ve yolculardan 
bir kısmının boğulduğunu bildir
miştir. Sebebi üz.erinde tahkikat 
yapılmakta olan bu acıklı haberi, 
büyük teessür duyarak yazıyoruz.: 

RESMi BlLDlRtG: 

Ekonomi Bakam B. Celal Bayar 
atideki tebliğin neşrine Anadolu 
Ajansını memru etmiştir: 

''Deniz yolları idaresinin 1080 
tonilato hacmindeki İnebolu va
purunun dün, 11-12 gecesi, saat 
20 sularında Urla tahaffüzhanesi 
hizalarında batmış olduğunu acı 
ile beyan ederim. 

İzmir ilbaylığmdan alınan en 
son malumata göre, halen lzmirde 
bulunmakta olan gemi süvarisi 
Mehmed Ali kaptan İzmir körfe
zine girerken Kösten adasıyla Pe
likan feneri arasında tahaffuzha
ne hizasında ani olarak çıkan yıl
dız karayel fırtınası tesiriyle lom
baz ve firengilerden gemiye su 

. girmeye başlamış ve vapurun bir 
tarafa eğilmiş olmasından dolayı 
kömürlüklere süratla su dola
rak kazan clayresini işgal ve ma
kinalarm ça ışmasına mani olmuş 
bulunduğunu, ve yolcuların da he
yecanla bir tarafa koşuşmuş olma-

( Sonu 2. ci sayıfada) 

Kömür yolu aç ldı 
·Ba}rıİıdırlık Bal{am. Bay Ali Çetinl{aya, 
yeni hattın üstün değerini Ulusa anlatıy~r 

Zonguldak, 12 (Özel aytarı- 1 Parti başkan ve üyelerini, halk 
mızdan, telefonla) - Bütün Zon- kurulllarmı ve halkı tören sa-
guldak Filyosdaki tören için ha- atine kadar durmadan taşı-
zırlanmıştı. Şu- 1 dı. Tören çok 
le vapuru tutul- güzel oldu ve 
muş ve birçok İçtem tezahür-
motorlar kira- ler içinde bitti. 
lanmıştı. Bay- Gelenler tesbit 
raklarımızla ve edilen saatta 
Partimizin altı döndüler. 
oklu bayrakla- T ö r e n den 
rı ile süslenen B ''Ş I ,, sonra ayın-

u e ve mo- dırlık bakam B. 
torlar binlerce Ali Çetinkaya 
işçi, izci, yakın Ulus için diyev-
ilçelerden ge- de bulundu. B. 
len halk kurul.:' Çetinkaya, Fil-
larını ve birçok yos - Irmak hat-
zonguldakhla - tının önemım 
r:ı götürecekti. anlattıktan son-
K a r a denizin ra: ''- Anado-
coşkun dalga- lu içine bu hatla 
ları, programın kömür sevkini 
bu kısmını tat- kesin olarak te-
bika imkan ver· ıninat altına al-
medi. B u n a mıt bulunuyo-
rağmen, Zon- 8 · Ali Çetinkaya ruz.,, dedi ve bu 
guldakta bulunan bütün otomo- hattın havzanın İstihsal mesaisini 
bjller, Ereğliden, Devrekten, Saf- daha müsmir kılacağını, ormanlar-
ran ':Joludan, B:ırtından, yakın köy· dan istifade imkanını daha kolay
lerden, ilçeb:\yları, şarbayları, !aştıracağım, yakında kurulacak 

C.H.P. Kamutay Grupu ı~f 
C. H. P. Kamutay Grupu İdare Heyeti Başkanlığından: f 
C. H. P. Kamutay Grupu bugün asbaşkan Hasan Saka'

nm ~atkanlığmda top!andı. Zecri tedbirler meselesi üzerinde . 
- ~ Dış I;leri ve Ekonomi B~k'l.nlarımn verdikleri izahlar dinlen- f 

olan büyük demir endüstrisi için 
çok faydalı olacağını izah etti. Sa
yın bakan azim ve iradeli bir ses
le ilave etti: 

. _ dikten sonra hükümetin bu hususa dair hazırladığı layiha e-
- sas itibarile kabul ve tasvib olundu. 
"-Arv'\.rv...'V'o"V'v"VV'VV'VV'VVVVVVVVVV.AAAAAAAA.AA..~~/VVVVVVV\ 

''- İki üç gün sonra Diyarbe
kir hattını açmağa gideceğim. Fa-
kat Diyarbekirde durmıyacağız; 
Van'a ve su~ıra doğru inşaata de-

(Sonu 5. ci sayrfada) 

"Ulus,, un dil y~zdar• 
V'"''"'•~ 

Kemal - Teken mül 
- ----------

'; 1. l(emal, Kamil, ikmal; il. Tekmil, 
Tek~amiil· lif. Mül(.emmel · iV. Tek.em -

' ' mül ~' sözlerinin .a.nalizi 
KEM \L. 

KAMiL, 
iKMAi, 

( 1) numaralı kelime) erin etimo
lojik şekillerini altalta yazarak 
gözden geçirelim: 

Kemal: 
Kamil: 
İkmal: 

(1) (2) (3) 
(ik em -+- al) 
(ik + am + il) 
(ik -1 im + al) 

Görülüyor ki bu üç kelime, ufak 
vokal değişimleriyle orijinde bir 
tek kelimeden ibarettir: 

( l) ik: Her üç kelimede kök O· 

larak aynen bulunmaktadır; "bü
yük! ük, genişlik, yükseklik, fazla
lık, aydınlık'' mefhumlarını gös
terir: 

(İğüs, ikis, üküs) sözlerinin 
köleleri olan (iğ, ik, ük) kökleri 
gibi. Kelimelerin manası "Kamil,, 
dir. (*] 
(2) (v. -t m): Burada kökün 

mefhumlarını kendinde tecelli et
tiren süje veya objeyi gösterir. 

(3) (v. + l): Şümul içinde gay
rişahsilik gösterir. O halde, keli
meleri son morfolojik ve fonetik 
şekilleı-inde yazalım: 

-KEMAL, KAMlL, iKMAL. 

Bunlar, umumiğ ve şamil olarak 
'

1büyük olan, geniş olan, yüksek 
olan, fazla olan, aydın olan, süje 
v.eya obje'' demektir. Biz bu keli
meleri, "kemal bulmak, kamil ol
mak, ikmal etmek'' tarzında kul-
lanırız. Ve manalarından da top
lu olarak, "büyüklüğün, çokluğun, 
yüksekliğin bir arada bulunuşunu 
veya yapılışını" anlarız. Kelime-
lerde, "büyüklükten gelen fazilet'' 
ve, "aydınlıktan gelen ilim ve ir
fan'' anlamları da vardır. 

TEKMİL. 
TEKAMUL 

(il) numaralı kelimelerin eti- ı 
molojik şekillerini altalta yaza
lım: 

(1) (2) (J) (4) 
Tekmil: (et + ek + em + il) 
Tekamül: (et + ek + am + ül) 

Bu iki kelimenin başlarındaki 
(et) sözü kaldırılınca bundan 
sonraki kelimelerin kuruluşu, ta
mamiyle (1) numaralı kelimele- · 
rin kuruluşlarının aynı olduğu gö-

[*] Büyük Türk Liıgati "Çağa
tay lehçesi" 

r.ülür. Bunları son şekilleriyle ya
zalım: 

KEMİL, KAMÜL. . ' 
Bu sözler, şeklen ve mana ba

lrnnmdan (Kemal), (Kamil) söz
lerinin aynıdır; yani "umumiğ ve 
şamil olarak büyük olan, geniş o
lan, yüksek olan, fazla olan, . aydın 
olan'' demektir. 

Kelimelere yeni bir mana veren 
ve onları az çok nüanslandıran 
şey, onlaran başlarına gelen (et) 
unsurudur. 

Şimdiye kadar gördük ki (et) 
unsuru, kök olarak, '1kuvvet, kud
ret, sahip v. s." manalarına geldi
ği gibi, ek olarak da, kelimenin 
neresinde bulunursa bulunsun,• u
mumiyetle ''yapıcılık, yaptırıcıhk 
ve yapılmrs olmaklık" anlamını 
gösterir. Bu iki kelimede (- -t t) 
eki prefiks olarak kabul olunabi
lir. 

(T) eki, (Tekmil) sözünde şim
di saydığımız üç anlamdan, üçün
cü anlam rolünü yapıyor; yani 
' 1yapılmış olmaklık" manasını ver
diriyor. (Tekmil) demek ( Kemil) 
sözündeki anlamın yapılmış, ol
muş, bitmiş olması demektir. (T) 
eki, (Tekamül) kelimesinde birin
ci ve ikinci anlamlarında rol ya
pıyor, yani "yapıcılık ve yaptm
cılık". Buna nazaran (Tekamül) 
kelimesinin anlamında henüz 
~efhumun yapılmakta ve yaptı
rılmakta olduğu anlaşıhr. 

l\1ÜKE1\ll\1EL 
Kelimenin etimolojik şeklini 

yazalım: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(em + ük + eğ + em + el) 

(1) em: (v. + m), kök olarak 
''alamet, işaret, nişan'' manaları
na da geldiği malumdur. Yani bu
rada "belli edici" mefhumunu 
haizdir. 

(2) ük: Bundan önce analizle
rini yaptığımı~ kelimelerin hep
sinde olduğu gibi köktür ve aym 
anlamdadır. Yani "büyüklük, çok
luk, v. s.'' demektir. 

Em + ük = emük: belli bir bü
yüklük, yükseklik, çokluk v.s. an-
lamını gösterir iki kökten mürek
kep bir unsurdur. 

(3) eğ: Ektir, mefhumun ma
nasını tayin ve ifade eder. 
Emükeğ: ' 1büyüklük, çokluk, 

aydın'' demektir. Kelimenin şu şe
killeri d~ vardır: 

- Sayfayı çeviriniz -

M"rrtn:~Mfl~~nvı~~~~·~sayınnzd~ 

azetemizin dil meraklılarına annağ:nı olan bu ~· 
l r.oşürü satıcılardan arayınız. 
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1 y r 
--·-

t evı··de var n i a ya veye likı vvet
eri Tak aze ı ehri ı doi!r1 i er iyo ·laı .. 

Rom::.ı, 12 (A.A.) - 43 nu ralı rel!· 
i İtalyan hnrb bildiriği: 

General dö Bono'nun teignıffa h ber 

verdiğine göre, Makalle bölgesindeki 

kilit iılerine müa t surette devam 
lmdde ıre bu esnada lutalanmı2, Do

ey boğazı hattı onüııdeki Dangera çağ
layanı civarındaki yerleri temizlemekte 
.lir. 

MnkaUe karargahında, habqler tara
fından kaçarken bırakılan bir Potez tay

yaresi bulunmu~tur. 
ikinci kolordu bölgesinde, Adi&aho 

c:İvarmda Adinevrid mevkii .ı.abtedil

mİf tİr. Dört koldan. İtalyan ve yerli aı
erftt, Takkaze •hrine doğnJ ilerlemelc

teer. 
Dankali'lcrden müteıeldôl olan kol, 

De.sa bölgesinde ilerlemektedir. Yayla
böl esinde hareket eden İtalyan müf

ft2eleri A%.bi yakm1anna YarmJJlardır. 
Somali cephesinde, Gorahai şimalin
temizleme hareketi deYam etmekte -

dir. Tayyare kuvvetleri, yükıek yayfa -
llarla Dankali bölgıinde önemli keşif 

UÇUJları yapmışlardır. 

Roma. 12 (A.A.) - Dün n rol nan 
resmi bir b'ldiriğde, İtalyan lutaJarının, 
M cenubunda Şelikot diline hii
kim bütün tepeleri qgal ettikleri bildi -
rilmektedir. 

ikinci k lordu, AJ&sum ve Takkaze a
raırndaki arazi üzerinde hareketine de
vam etmektedir. 

Cencrnl Grruciani f:lllrİndeki k•talar 
Corahıü'nin ıimalinde düşmanı hırpa· 

lanuıktadır. Hafif bir otomobil kolu, Fa
fan nehri kenarında bir babe~ bölüğü -
nü yenmİ§tU. Habeşler, ağ1r kayıplara 
uğramışlar -.e ilô kamyonla, birçok tÜ· 

fek, mühimmat, yiyecek ve barb gereçi 
baalanıtfardır. 

1 , iÇerinde ı.a-. onlusu 
§dlerinder! Fiteerari Gbeletto T ~ 

ve Cnmnaıch Vorlöo ~ olmak 

Üzere birçok esir almışlardır. 
Bagher:i 0:1J118ğı tefi Abdülkerim 

MOhammct, yanındaki muhariblerle bir
likte İtalyan otorİteJttine rmrı.v..t et
mi,tir. 

Hava kuVYetJeri keşif uçuş.lan yap· 
maktadır. 

Hah şler neden geri çel{i iy rlar? 
Aamara. 12 (A.A.J - Röytez a.iamı 

yianndan: Habeş asli kuvvetlerinin, 
Makallc'nin cenubun~ Şeti • Çiko' n 

b istikametinde ric:at etmelrt bu-
1 nidan ·diriliyor. 

Roma, 12 (AA) - ltalyan aüel ç~-
•enlcri, habeş kuvvetlerinin aebebkr-
den dolayı, geri sekilmelıte olduklarını 
aöylemektedirler 

1 - 1 talyanlan, İrb°bat hatlannı 11 • 

-•Lllli<ucw a mecbur etmek, 
2. - l talyan!an ha lerin büyiik er
" levazım atoklan lundurdu n 

• bölgede beklemek. 
Ote taraftan öğrenildiğine göre, ha-

1 
bqler. 220.000 ki§° · toplannuş bulun
duğu güney Tigres · İtalyanlara mu
kavemet etmeğe baZJrbnmaktadırlaT. Bu 
kuvvetler, Ras Se \ın SO.OOO, Rnıı 
Kassa'run 70.000 ve Ras lmron'un 50 000 

eri ile İmparatorluk muhafaza kuv -

etlerine mensub bazı futa.hırdan mü -
rekkebtir. Ellerinde modern harb ge -

r~leri &uı nnn bu kuvvetler, Takkaze 
nehri boyuncıı mevzi ahmtlardrr. Bun -
dnn ba§kn, Velialrdin kumandası a!tmda 
buhlnan 40.000 kişilik "r kuvvet, Des· 
aiic ile Aııhiangi gölU orasında 
110! c kar mn yer clrmş 

malitacfmnr, 

İtalyan 

hın -

Hah sler dört , ital ra ı taıı ızapteım·~ı 
Londr , 12 (A.A) - Royter a -

janamın muhabirinden: 
H beıl r, iki italyua müfrezesini 

afır zayiat verdirdikten sonra ka -
sırdıldannı iddia etmektedirler. B 

tili muvaff kiyetJcrdeıa biri Tigrede, 

öbürü O adende olmupur. 
Ha resmi anahfilleri, ba.zı İtal-

yan kuvvetlerinin Duggababur civa -
nnda olduklarım kabul etmekt dir • 

kr, Röyter ajamınm Adisabab«' '.i 
mu biri, çıplak ayaklı ve yalnız tü -
fekle mücehhez olan habeı piyadele

rinin Ualuala'da makineli bir İtalyan 

müfrezesine hücum ederek ~iddetli 

l - Ümük= ali 
il - Omkü = ili 

ili - Ümek = halk, çoklu , 
büyüklük 

iV - Emik - aydınlık mefhu
mundan dimağ 

V- Ümüğ 
olarak 

rü - birlqik 

vı - Ümüğ (örüğ) = toplan
m k 
Vll - Umüğ (örtü) = toplamak 

Vlll - Mukum = tekmil 
(4) em: Kendinden evvelki sö

zün anlamını kendinde toplıyan 
obje veya süjeyi gösterir. O mef
huma mülkiyetini ifade eder. 

(5) el: Bilindiği gibi "enginlik 
ve §Ümul" anlammdadır, ve bu 
anlamla sözü aıfatlandll'ır. 

Em + ük + eğ + an + el; gö
nildüğü gibi kelime ortumda ü
çüncü unmrun (ğ) siyle, dördün
cü unsurun vokali, yani (ğe) nin 
uzatma rolü, bundan sonraki (m) 

onsonuna terkolunuyor, ve ba~ta 
ki vokal de düşüyor; kelime MO-

1, 1/, II l, - Büyük Türk Lügati 
"Uygur lehçesi,, 

bir muhaı-e 

dıkla ve 
}anılmaz ha 
Bu ba ler 
sonra bük"" 
edilmi~tir. 

ecmra dörl tank 1 -
- zırhlı omob • kUJ • 

getirdiklerini bil iriyor. 
Ad" eldikt 

da teyid 

Hab §1 r hücum tanklarına. fev • 

kalade bir kahramanlık Te §eCaatle 

hücum etmİJ)erdİI'. Çiiakü, İtalyan 

müfrezelerinin mitnılyöz ateılerine 

t a edecek kadar yakmdan k&r11 

koym lardu. ltaJyaoludau aJtı za -

bit, bir çok zabit ve asker öl· 
mü~tiir. Habqlerden ele ba kadar ö -
lü ve iki t taııı birçok yaralı v 

KEMMEL oluyor. Manası ümul 
içinde umumiğ olarak belli bir 
büy_ü ·lük, olgunluk v. ·s. demektir. 

TE Dl 11JL 

Kelimenin etimolojik §ekli: 
(1) (2) (3) (4) (5) 
(et ek + eğ + em + ül) 
(1) eı: Bilindiği gibi ''yapıcı, 

yaptırıcı" mı gö:sterir. 
(2) ek: Yukardan beri gelen 

kelimelerde l<öktür, aynı anlam
dadır. 

(3) eğ: Manayı tayin ''e ifade 
eden ektir. 

(Etckeğ): Kökteki manaları 
yapan ve yaptıran demektir. 

(Eleke) [•], ve (eti~) [**), 
"yaptmln, terbiye eden, talim e
den" anlamlarına da gelir. 

(Etiçi) [*:t-] doğrudan doğru
ya ''fail" demektir. 

( 4) em: izah olunan .,yapıcılı
ğı'', kendind toplq'an süjedir. 

(5) ül: "Şümul ve umumiyet" 
bildirir. Kelimeyi son morfolojik 
ve fonetik kli ile 1azalım: 

TEKEMMÜL: Kendi kendine 
kemal bulmak demektir. 

. anghay hadise ·i 
etrafında 

Şanghay, 12 {A.A) - Bir japon 

denizcisinin öldürülmesi ve Japonya

nın tehditleri üzerine bu.rada bawös

teren heyecan arsıulusal bölgede bir 

japon clük anının tahribi ve komü • 

nist beyannamelerinin dağıtılması Ü -

zerine bir kat daha ar~tır. 

Japonfarrn ekseriyetle bulunduk • 
ları Şapeiden çinliler arsıulusal böl -

g ye gelmektedirler. Burada kendi -
)erini daba ziyade emniyet altında 

görmektedirler. Tientsinden Şangha

ya bir japon kruvazörünün gönderil· 

mesi büyük bir ilgi uyandırmıştır. 

To•yo, 12 (A.A) - Dıı Bakanı 

Japonyanın çin elçisine ve Şanghay 

konaoloauna talimat göndermiıtir. 

Japonya bahriye askerinin katliııe 

karııanlaı:m cezalandırılma&ını, tar • 

:Üye ve tazminat verilmesini ve ni • 

hayet Çinde oturan japonlann gü -

-.enliği içm teminat ütemektedir. 

Aynı zamanda Çin sularmdaki ja -
pon fi.tasan Şaııgbaydaki japonl rm 

emniyeti ~in icabeden bütün tedbir -

lerin alınması emri verilmi,tir. 

Stratosfer 
22.000 metre yül.-$ehlikıe 

Rapidcity, 12 (A.A) - Eaplorer 

admdaki stratosfer balonu 23 - 13 de 
Vhite ke c:İTarmda yere İnmqtir. 

Balon 9300 metreye alçaldığı a-

da lon kumandanı Ste ens telaizle 

venliği bir haberde, 22,470 metreye 

kadar yükseldiğini ve bu yükseklik -

te bilhassa güneş istikametinde ba -
londan afağı bakıldığı vakit şağıaı 

simsiyah gözüktüğünü bildirmiştir. 

DACINIK HABERLER: 

• ~eı tecim 9öriişmeleri 
Bükreş, 12 {A.A.) - lstefani 

ajansı bildiriyor: Sıyaaaf çeven
lerde söylendiğine göre, Romanya 

Sovyet tecim müzakereleri akim 
kalmıştır. 

Dövi~ sıolm bittiği içirı 
Bükrq, 12 (A.A.) - lstefani 

ajansı bildiriyor: Ulusal bankada 
yabancı döviz stoku tükendiğin
den 15 gün müddetle İngiltere, 
Fransa, Belçika, Danimraka, Hol
lanCla, Portekiz, Polonya, Mısır, 
Suriye, Macaristan, Filistin, İsveç, 

orveç, Kanada ve Japonyadan 
ithalat tatil edilecektir. 

BB. Kondilis ı·e Çaldari.~ 
Atina, 12 (A.A) - Başbakan Kon

dilis, Çaldaris'in baıbaknn olrnaun 

kuvvetle karşı duracağı bakkınd ki 

§Ayiaları kati olarak yalanlamıı 
bu gibi yalan haberleri çıkaranlar 

hakkınd takibat yapılİnasmı em • 

retmiştir. 

Yeni bir hava siirat rekoru 
Londra, 12 ( A.A.) - Süel tayy . 

reci David Levllyn ve kadm tayyı:ırc

ci Jill Vyndham, Kap ile Londra ara

amdn yeni bir sürat rekoru yapmış -
lardır. Bu iki tayyareci, Kaptan hare

ket etb1derinden tam altı gün 12 a -

at sonra dün aktıtma doğru Kanvorth 

tayyare meydanma inmitlerdir. 

Bundan evelki rekor, yedi gün ye

di saat ile kadm tayyareci Amy Mol

lison - Jhonsona aid bulunuyordu. 

lragilu ıupruklarndaıı çıkarılan 
bir alman ~azetecisi 

Londra, 12 ( A.A.) - lngilterede bu

hınmuı halkm menfaatma uygun bu • 
hınmadığından, ikamet müsaadesi tem

did edil.mi yen ·• Angnff'' gazetesinin 

Londra ayları Dr. Thoat, bugün uçak 

ile BeFlin'e hareket etmiştir. 

*** 
Lonclra, 12 ( A.A.) - Alman büyük 

JV - Hemen bütün Anadoluda 
V, VI, VI/ - Pekarski, Yakut 

Liıgati 
VIJI - Radlol. iV. "Kırgız leh

esi .. 

('!<] Pavct de Courteille 
[rı:*Il Büyük T.Jirk Lugati "Kazan 

lehçesi,, 

elçisi, dıt iıleri bakanlığına giderek, 
''Angri/f" r;azeteıinin Londra aylarının 
hangi sebeblerdcn dolayı İngiltere'den 
sıkan!dığını sornuı,tur. Büyük elr-:yc 1&-

1 
zım gelen izahat nrilmİştir. Alman hü· 

kümeti, bu lıad\scyi protesto etmemit -
tir. 

c t e 
ita )'anın pro es o nota ·ında ne y~ zıh ? 
Roma, 12 (A.A.) - halya hül~ü~· 

tinin zecri tedbirlere katrlnn devletlere 
ver "ği protesto aobısı şu nokta! n • -

tiva etmektedir: 
1 - Paktm 12 İnci maddesinin. çiğ

nenmesi ittihammı reddeden ltalya, na .. 

murandomundaki delilleri bu ittihamn 
karşı ileri sürmektedir. 

2 - Nota, ltalya tarafından kurları· 
fan ülke halkrnm ltalya'yı mutnıırrı:z. de· 
gil, lakat himaye edici bir d vl t olarak 
telakki ettifjni, ve bu rolün paktın 22 in
ci maclcfesi taı-afmdmı bbuJ wldi ini 
tftllin etmelıteclir. 

3 - Zecri tedbirlerin tanzimı ipn 
top!anan konferans, hiçhiF ~de 
lar sosyetesinin bir organı değildir. Bu 
konferanM kablan ~ hülrümet, ayn 
ayrı mes.ul bLtlunmaktadn-. 

4 - Habefist&11a 7apıla~k ııilah 
ihracatı Üzerine konulan ambargo . 

nun kaldınlıu sı uluslar yetesi ko

mitesinin tekliflerine nykındır. &u 

komite, Habqistanm "tehlikeli bır 
knrışıklığın önüne geçecek ol n., ar

ıırulusnl bir kontrol altımı. alınmasını 

kabul etmişti. 

5 - Bu gibi zecri tedbirler, evcl
ce vukubulaa daha ağır nlaşmazlık

larda ula tatbik edilmemiştir. 

halyan hükümeti, zecri tedbirle • 

rin, dünya ekonomisi Üzerindeki a • 

ğır aonuçlanna dikkati çekmektedir. 

Bu itibarla, bütün İtalyan ihra -

cali Üzerine konulan yunğrn erçc k 

bir d~anlık hareketi olduğunu 

kııydeckrek, karşı tedbirler almak zo 

runda ltulunduğuno ileri sürmekte 

ve ltnlyanrn büyiik karıpklıklara 

me1dan vermemek için uluslar soı -
yelesini ıerketınek İale~diğin; ila -
ve eylemektedir. 

Fransız gazeteleı'İ ne diyorlar? 
Elco 4'ö Pari diyor ki: ltalya neııeyc 

gidiyor? Uluslar sosydes.i ile i.!gisini 
kesmek mi istiyor ...• Junml dö Deha ga

zetesi de diyor ki: Bugün Avrupa i h 
eden tedbirleri süratle lmadığı diı-de 

ıecri tedbirlerin tatbiki üzerine her tür
lü bidiselei beklaıM'k zorun 

formasyon gazetesi, 1 tnlya' a ı zec-
ri tedbirlerin tatbikine henüz la 
dan evvel ltalya'nm mukabil harb ted
bir1eri b"ldirmesini maruısrz baluyor. 

Londra'daki baaat, İtalyan! rın zec
ri tedbirleri tatbik eden devled re 
~i notnnın İngiliz durumunu eleği tir -
miyeceği ve zecri tedbirlerin tatbikini 
gecikti.rmiyeceği merkezindedir. Ted -
birler. evYefce kararlaştığı üzere 18 ikin 
cj teşrin tarihinde tatbik mcvkiinc gire

cektir. 

lwh" uluslar SOS)'t~lc irıcfon 
çekilecek mi? 

ı; Roma, 12 ( A.A.) - ltalyanın 1..ec-
ri tedbirleri tatb'k edecek o de l t -

lcre verdiği protesto notası kkındn 

bildirildiğine göre, eko~:ı. zecri tcd • 

bir!er çok acı bl.r lianla tenkit edilmek· 
te ve ltalyanrn şiddetli muknbele bil "lİ· 
silde bulunacağı kaydolunmaktadır. lt~,1-
yn, bugünkü vaziyetten yeni yeni tefıfr. 

• 

keler efoğmamau için elconomik ve finım

sal tedbirler alacaktır. ltalya, kendisin~ 
kaqı 11luılar Mayetesinin gihi 7.°'<:rt 

tedbirler tatbik edeceğini öğrenmeden 
evvd sosyeteden ayrılmnk istemcmi,tir. 

ltalyadan her türlü mal alrnmıuımın duı 

ması ekonomik bir zecri tedbir dPğil. fa
kat hakiki bir düşmanlık hareketidir. 

Bu da ltalya'nın nnıkabele bifmisil ted

birlerini haklı göstenneğe kafidir. 

lıalynda alınan tedbirler 
h lyan deniz bakanlığı kıırnda Vı? 

denizde aalr ve çnr roba günleri et yen 
mcsini yaaak etmiıtir. Elektrikten tnsar· 
ruf malc.sadiyie memurların iş s atleri 

saat dolmzdan on alb buçuğa kodar oJ 
rak t . it edilmiştir. Öğle tatili rarım 
saa tir . 

Yeni çıkan bir kanun, JtııJya'ya ge -
tirilecett her qyanm. hükümet~ bildi -
rilmesini mecbur krlmalctadır. 

A ııustı1r,·u ,fo harb nıal::eme.-;:rı<ı 

,ımlHJ.rgo lwytfo 
Viyana, 12 (A.A) - Dış baknnı, 

diyet meclisinde, Avusturyanın diğer 

ulual ra iltihak ederek, ltalyaya çı • 

knnlacak harb malzemesi Üzerine 

ambarco koyacağım bildirmişti~. 

lnebolu vaporu faciası 
(Bap 1. inci sayfada) 

lanndan dolayı geminin devrıldiğini 

if de eylemqtir. 
Yokalarclaa bir kısmı kauıoın ge

minin fazl yüklü olma&ından doğ • 
duğunu ileri sürmü~lerdir. 

D rhal kaza mahalline gönderil -

miş bulunan B kanlık deniz. fen b -

yeti reisi ve lstanbul fen heyetimize 

mensup iki aza hakiki sebebi t hkik 

ve tesbite memur edilmişlerdir. 
Gemide 43 gemi ad mı, ve 103 yol

cu bulunduğu acantalardan telgrafla 

toplan n malumattan nlaıılm~tır. 

Bunlardan 11 i İngiliz bandıralı Pola 

ve 114 Ü istikbal şilebi t rafından 

kurtarıl rak lzmire getirilm~ ve Pa

la vapuru tarafından getirilenlerden 
üçü ölmüştür. Ayrıca 9 ceset toplan

mıştır. 12 kişi kayıpb.r. Bunların ha • 

kiki vaziyeti hakkında tetkikat ve 

tahaniyat devam etn1ektedir. 

Kazaya uğrayanların iııtirahat, te
davi, iaşe, iskan ve gitmek istiyecck

leri yerlere deniz yolları hesabına di
ledikleri vesaitle sevkleri için terli • 
bat almmı,tır. 

Ekonomi Bakanlığı kazaya uğra • 

yanlar ve kaybotanlann liateaini ay -

rıca nqredecelr:, kazanın aebeblerini 

önem ve süratle araştırarak İcapları· 
nı yapacaktır. 

Bu acı hadisede canlarını kaybet • 

mi~ olanların ailelerine Bakanlığım 

ve fllhsım adına taziyetlerimi anygı 

ile sunar ve elemlerine bütün kal • 

bimle iıtirak ederim. 

Ka:.ıaya uğrayanları kurtaı·rnak 

için Pela gemisi ve ~tikbal ıilcbi t • 

rafından gÖ&terilmiş olan büyük gay• 

retlere alenen le§ekkürü de. bir öd v 

uıyarım.,, 

*. 
l&tihbarunıza nazaran, Ekonomi 8a· 

kanı B. Celal &yar balen açık denizle.. 
re açılmış bulunan Po~ vapurunu tclıi~· 

le bularak aüvarisinc lncholu gemisi 
yolcularının kurtarılması için sarfctmiş 
olduğu nyretten dolayı te~kkür ctıni~· 

tir. 

B. Celal Bayar aynı zamanda lstikbll 
şilebi süvarisine de aynı mealde bir tel
grnf yol mıştır. 

lzmir, 12 ( A.A.) - Meninden lıı. 
ınir'e gelmekte ol:ın lnebolu v purunun 
çıkan hrtma esmtsında fazla miktarda 

buğday ve pamuk yüklii olmasından do 
layı mavazenesini kaybederek dii- •'tat 
20 ıulannda Pelikan feneri önünde bat
ması Ü%erine kaza yerinde bir çok kim
selerin .allar üzerinde çırpınmakta ol -
duklan haha ahnmıı ve İzmir li '"\• 
elan Uyanık Y& Güzel l:zmir vapurlan 

sıhhi imdat heyetleriyle. kaza yerine gör. 
derilrni,lerdir. 

Kazaya uğrayan yolcuları bulm'lk 
üzere yapılan araştırmalarda 12 kişi d -
ha sağ olarak bu!unnmştur ki, b-.ınh--1 
beraber kurtulanlann y una 125 i bul· 
maktadrı. 

ikinci kaptanla beraber ölülerin &<\• 

ym 9 dur. Yarın saat 14 de bu ölüler 

için bir tören yo.pılac:aktır ~ 
Bütün ,lzmir bu faciadan dolayı genel 

matm içindedir. 
1 

1!1. 

• 1 
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lsıanbul mektupları: 

İ ·taııbulun ekmek işi 

'-

1 Ç H A B E R L E R /Dil hakkında 
Etinıoloijk ve Morfolojik İlbay dün umumi mecliste İs-• tanbulun günlerdenberi çektiği 

ekmek sıkıntısını, bu sıkıntıya 
karşı belediyenin düşündüğü ve 
bulduğu tedbirleri anlattı. Bele
diye zabıtası taJimatnamesinden, 
ekmekçilik nizamnamesinden 
- azami fiattan - azami fiata esas 
olan maliyet hesablarmdan, fiat 
ha, .etlerinden, fırıncıların ser
maye ve istihsal vaziyetlerinden 
bahsetti. 

Kontrolların, ceza mücyyede
lerinin htanbul fırıncılarını sun
sıkı bağladığını, hiç bir fırıncının 
belediyeye verdiği beyannameye 
aykırı - az mikdarda - ekmek çı
karamıyacağmı, azami fiattan yu
karı ekmek satamıyacağmı, ek -
mek çeşnisini değiştiremiyeceği
ni. fırınım kapıyamıyacağını, bir 
yerden öbür yere götüremiyece
ğini ve binaenaleyh: 

İstanbulda bir ekmeksiz kal
ma tehlikesinin mevcud olmadığı
m söyledi. 

İlbaya göre; 
Sayımdan bir gün önce başlı

yan ve düne kadar süren ekmek 
sıkıntısına; 

1 - Buğday fiatlarınm sebcb
siz olarak - Tamn Bakanının söy
lediklerine göre - yükselmesi ( % 
51) 

2 - Zahirecilerle değirmenci
ler, değirmencilerle fırıncılar ara
amda rnevcud kredinin bu fiat ha
reketlerine tabi olarak ortadan 
kalkması, 

Sebeb olmuştur. 
* • • 

Dün, ilbay umumi mecliste bir 
talimatnamenin, bir nizamname
nin müeyyedelerini münakaşa e
der gibi idi. Sayımdan bir gün ön
ce bqlıyarak düne kadar süren 
ekmek smkmtısmı, sıkıntının se
beblerini, sıkıntıya kartı koymak 
için belediyenin almak salahiye
tinde olduğu tedbirleri, cezalandı
nlan fınncılan - bu son günler 
içinde lstanbulun 19G fırmmdan 
tam 95 i cezalandınlmıştır- an
latıyor, fakat bütün bu tedbirlerin 
sılmıtmın niçin önüne geçemedi
ğini izah edemiyordu. 

İlbay azadan birinin, resmi& 
kayıtlara dayanarak, 

- İstanbulda bir buğday, bir 
un ihtikin mevcud olduğu ve tea- · 
birlerin değiştirilerek bu ihtikara 
karıı alınması ( 1) hakkındaki 
iddialarına da ac;ık cevab verme
di. 

- Ararsanız beyanatımda sor
duğunuz şeylerin cevabını bulur
sunuz! 

dedi. 

Umumi meclisin dünkü toplan
tısında ortaya ~ıkan hakikatler 
ıunlardır: 

a - Fırıncılardan birçoğu seri 
fiat hareketlerine dayanacak ma
U kudrette olmadıktan için buh
ran günlerinde ihtiyaca yetecek 
kadar ekmek çıkaramamışlardır. 

b - Geçen ayın yirmi yedisin
denberi İstanbul halkrun çektiği 
ekmek sıkıntısına bugdaym köy
de pabalılqması değil: şehirde, 
stokçular elinde pahalılaştırılma-
sı sebeb olmuıtur. . 

(1) Umumi mecliste bu itirazı Bay 
Galib Bahtiyar yapmıJtır. Ortaya lcoy-
duğu rakam/ar ıualardır: • 

lst•nbu/da sayımdan bır gün önce 
phrin J aylılc ihtiyacına • günde on 
fff vagon hesabiyle. ~tecek 1549 va
gon stok buğday vardı. Ye bu stokun 
maliyeti vasati olarak 7.8 kuruı arasın. 
da idi. Bulıraa glinlerinde ylksek fiat. 
la satılan buğday bu ato.t buğday/ardır. 

c - Belediye zabqam talimat
namesinin, ekmekçilik nizamna
mesinin mevcud hükümleri, bor
sadaki fiat hareketlerinin ve kre
di darlığının ortaya bir ekmek sı
kıntısı çıkanlmasma, ve bu sıkın
tının haftalarca sünnesine mani 
olamamıştır. 

d - İstanbul belediyesi ekme
ğin maliyetini stoka, stıokUn ma
liyetine göre değil; borsadaki - ki ı 
bu zahirecilerle çoğu zahireci o- · 
l n cleüirmencilerin elindedir - un 

IST AN BUL TELEFONLAR/: . 
Vilayet meclisinin 

kararları 
lıtanbul, 12 - Vilayet umumi mec· 

liıinin bugünkü toplanb11nda: 
1 - E vbf ve belediye araıındaki 

ihtilih halle memur komiıyona her tür· 
lü ihtilaftan hal için tam aalihiyet ve -
rilmeıi. 

2 - Şehir planı ve imar bürosu için 
60.000 liralık tahsisat kabulü, 

3 - Tifo aalgmına kartı eaaıb ted
bir olarak lağnn ıulan ile sulanan 1>os
tanlarm kapablmaıı, aebzelerin imlwaı 
aahiblerinin cezalandmlmaıı. 

4 - Tenezzüh kotralannın tonajın· 
dan ydda birer lira a1ınmuı h.ıdırn.' · · 
teklifler müzakere ve eau itibariyle k '.l 
bul editmittir. 

Şar kurulu dün 
önemli meseleler 

görüştü 
Şar kurulu dün aaat 17 de ibra -

him Ayatlmm bafkanbimda toplan
dı. Geçenki zabıt hulaaaıı okunup ka
bul edildikten aonra ıelen evrakın 

apiıdaki ura ile konutulmaıma ge -
çildi: 

1 ) Su idareaince yapılacak sokak 
ıulama itleri için münakale J'apdma
ama dair uray encümeni karan büd
ce koimıyonuna gönderildi. 

2) Elektrik soıyeteai ile Baymdır
bk Bakanhiı araaında yapılan elek -
trik fiatlarının indirilmeaine Ye soı • 
yetenin vereceği uray aidatma dair 
protokol okundu. 

Buğday ve un fiatları 
3) Zührevi hastalıklar doktorlu -

tunun aylıiına dair uray encümeni 
kararı büdce komisyonuna havale e
dildi. İstanbul, 12 - Anadolu'clıan buiclav 

gelmesi devam ediyor. bugün ,..üden 
392 ton buiclay 179 ton un geldi. Bor
la clurcundur. Ywnutak buidaylar 9 ila 
9,15, sertler 7 ili 8.10 ara11nda aablmı~
lardır. Buiday fiatlannda vaaati dütük
lülı: lımk parayı buldu. Un, çuval batın" 
40 ili SO kurut ucuzladı. 

Kuduz artıyor, bir 
günde beş vaka oldu 

lıtanbul, 12 - Bir hafta evel Zeke
riya köyünde bir kurdun bir köpeii-aır· 

maaiyle batlıyan kuduz vakalan bir haf
ta içinde Sanyer'den Betiktq'a ve Be
filı:tq'tan Takaim'e kadar ilerledi Yal 
DiZ bu sün lıtanbulda üc: .. Betiktqta 
biri Talı:aim'cle, biri Toplapı'cla .,tm .. tc 
a---. bet lı:uduz..kau oldu. Yapclan 
Wr iıtatiıtiie göre timdiye kadar l ıtan 
bul' da llll'mll Yakalanma fl!t, '5 aİn i - "'j 

aahibli köpeklerdir ve bunlann ylzcl. 
19 niıbeti lcudıızdur. 

Parasız yab talebesi 
lıtanhul, 12 - Kültir Babnbiı 

yab okullarına alınacak panın yab ta
lelıı el• i için~ ımavı.r. lıtanhaldan 
gi....aerdea, .... i im olamlı: üzen otuz 
ilôaiaia kazaadaiau lııilelirdi. 8unlar A· 
naclol.ıdek; nlrulla ... trönderil~'-.1: .. 

İstanbul dölanecileri 
la~I, 12 - Ura,., Sülejmaniye

clelıi döloneci1eri oradan lı:alclınmk ka. 
ranndachr. DökMeCile, ı.unda sanatla
nnm üçyünlli yıll• Wr lmnılma tari 
hi olclu~nu ileri ıü,,..... bu 1ı ... ua iti 
raz 94\ecelrler n uravdan kf!rv'11eri ic:in 
iM .. ffl' iıtiv~lewodir 

fiatına birde: sermayeleri ve istih
sal masraflan biri birlerinden fark
lı olan 196 fınnm - imaliye - mas
rafianna göre tesbit edilir. 

• e - İstanbul belediyesi, İstan. 
bulun ekmek işini bir fırın işi ola
rak anlamaktadır ve - müşkül an
larda - ikinci bir ekmek sıkıntısı 
ile karşılaşmamak için belediyeyi 
- ekmek imalinde nazım tesisatla 
techiz etm~k - karanndadır. 

f - Belediye - ihtikir kastiyle 
dahi olsa - buğday ve un fiatlarm
d~i hareketlere karşı tedbirler 
almak karar hatta tasavvurunda 
değildir. ..... 

İlbaym Umumi Mecliste söy
lediğine göre: belediyenin ekono
mi işleri direktörü - belediyenin 
ek111ek imalinde nazun tesisat -
davasını müdafaa için Ankaraya 
gelecektir. 

Burada alikadarlar, bu; - ek
mek imalinde nazım tesisat - for
mülüne pek kıymet vermiyorlar. 

- Belediye, ekmek işinde fı
nnı üçüncü plina bırakarak, birin
ci· plana buğdayı, ikinci plina de
ğirmeni almazsa, İstanbulda, ihti
kirdan doğan bu türlü sıkıntıların 
önüne geçemez 1 

Diyorlar, misal olarak; 
Ziraat Bankasının müdahale

sinden sonraki fiat düşüldüğünü 
gösteriyorlar. 

Neşet Halil ATAY 

4 ) Şimdiye kadar mülhak büdce 
ile idare edilen otobüa itleri muhaae
belİDİD uray muhaaebeaiyle birletti -
rilmeıi bakkmdaki karar büdce ko -
miıyonuna gönderildi. 

S) Otobüıler için Oto-Mot-ekıport 
ile yapılan mukavelenin taıdiki hak· 
kmdaki prbaylık tezkeresi okunarak 
kanunlar ve tarifeler komiıyonuna 

haYale edildi. 
6) Büdce komiıyonu mazbataları 

okunarak olduiu gibi kabul olundu. 
Bundan sonra ü,.elerden B. Mec

di Saymanm verdiii takrir okundu. 
B. Sayman bu takririnde: 

Büyük Kurtancı A.tatürk'iİn An -
karaya geldiii tarihi günle Aakara -
am hüldimet merkezi ilan oluaduiu 
.-.fli pnü canlandıran bir anıtın, 
bu iki h•diaeain &irbiriyle kati ala • 
kau dolaJlliyle; tehrin miinaaip bir 
meydanma dikilmelİai ve ba iti• met
ıal ola_aak üzere ri,.uet makammm 
bir k....ı.,.... -..o .....-; teklif 
etmekte itli. Takrir tanip ol-.-ak 
belediy~ ri,.a .. tine havale olwımut -
tar. 

Oyelerden ~YUkat B. Hayrullah 
Aakaranm hükW..t merkezi olytu -
nun mutlu yıldijaümü dolayıaiyle bü
,üklerimise taP. telsrafı çekilmeli 
teklifi alJutlarla bbal ecigdi. ş.r ka
rala cuma süiııü toplaaa~kbr. 

İkinci endüstri plinmuz 
-o.Ninüsdeki 13 IDU'tta ikinci ea -

diiatri plim ....,..ctilecektir. Ba pli • 
na girecek endüstri hakkında Ekono
mi Bakanlı'1 endüatri ıeael dink -
törliiü baın -iacelemeter yapmakta • 
dll'. Bu tetkilUlbll _.11Çlarmm .,. ao

nuna kadar Bakanlık makamına ve -
rileeeii umulmaktadır. 

Serbest bölgeler kanwıu 
Türkofiı ..,._t bölseler haklua· 

da bir kanua projeli hazarl17ac.kbr. 
Ba kanun haarlaall'ken türlü mem -
leketlerdeki tat1H1'at •e DleTzaattan 

Ye nefl"Olmnaut e....terdea İatifade e
dilecektir. 

Özel kununlar 
işyarları 

dazı kuramlarda çallf&D)ar laak -
kmdaki .,.,.._ k•UDG Pl'Ojeai Bat -
bakaallfa verilmiftir. Ba proje,.. sö
re alasal hankalar itJ'•rlan ve özel 
kananlariyle devletten bir hak ve İm· 
tiJ'•• alan km umlarm ityarlan, Gc -
retli devlet itJarlan halduntia laükü
met tarafıaclan Kamuta~a J'enİ tek -
lif edilen barem ... a1anna tabi ola
caklartbr. ................................. _ 
KAMUTAY KOMİSYONLARI 

ÇA~RILARI 
Gümrük ve inhisarlar Encü

meni (13.11.1935) çarşamba günü 
saat ( 10) da toplanacaktır. 

Kamutay partı grupu memur
lar kanunu komisyonu bugün u
mumi heyet içtimaından sonra 
tof)lanacalctır. 

Uçak piyangosunda 
kazanan numaralar 

l•t0116al (Telelon) - Bqün • -
çalı pi~,,..,.... plıilme-.. de,,_ 
edildi. K1UG11an namaral., ,.,,.1_.4,,: 

On iki bin lirayı 16800 numara 
kazandı. Bunun alt ve üıtüaden 780 
ter numaradan aonlan 11faola bit- -
ler yarnDfAr lira amorti alacaklarcl.-. 
26573 ve 29671 numaralar ikiter lııia 
28464 ve 24259 numaralar biner lira 
kazanmıflarclır. Yirmi bin liralık ik • 
ramiye ta kırk numara,.a çdoiuttn": 
25138 21979 348 13545 9492 
22283 21380 14479 8308 24796 

297 26495 1947 28117 11322 
20759 6827 7750 2024 2155 
12027 23643 11609 20761 22107 
7086 15927 8168 2234 24135 
4698 2503 23142 24506 17798 
3943 15831 3898 18575. 

• Beı )'Üz lira ka~anlar 
24878 26663 18423 22017 4730 
9332 29125 21739 14424 2046& 

26286 

150 lira lı1UG11anlar 
6867 14809 6768 2924 22410 

13308 21489 21924 7312 22146 
20762 3554 25558 217 12662 
16888 18841 22794 4781 11321 
11811 29694 15793 27983 24932 

100 lira lıGM111anlar 
15528 1628 9524 26#0 2811 
28431 4038 26141 449' 7372 
27236 22113 8183 15215 17STS 

885 26071 21852 237N 257U 
17902 1181 8048 SJS 7214 
23807 21213 93920 ıus 297• 
22155 70069 28248 201M 29711 
28794 13141 24253 us1 ,._ 
7557 9069 22802 1U73 7841 
2017 

50lir•hunmt,_ 

222&0 11219 12124 11140 ııaaı 
28214 2443 ı... .. .. , 
27251 12658 1711 20l77 .... 

391 27880 27001 12te0 4007 
17113 26346 19419 13M45 20141 
21981 9142 13G9 1672 29711 
U341 10181 19801 lNOl 21339 
5165 8604 26452 29380 3l40 

1as5 9050 24968- 14752 u.1 
1176 13127 11280 27230 21240 

11533 9727 15617 8080 4883 
18437 10726 1İ502 8879 12999 
4096 3122 1643 8221 5140 

29943 21633 1096 1424 12343 
9244 29408 24887 17597 10707 

12234 224'71 2097 8674 28977 
27719 19214 1210 18659 17294 
13U7 11835 938 19272 132&3 
13371 14515 14310 23019 2534 

327 20701 ... 22085 8234 
6159 8933 18305 23380 18509 
6196 693 21197 29811 3049 
4046 2&G87 10859 8$11 23533 
4322 t4~M aoun 24351 12214 

28215 9815 25110 1121 10829 
5007 9"706 27452 22127 1170 
3609 23849 3380 437 221N 

13659 13191 t•t9 19741 1903I 
9680 26151 20514 llM 4741 

11710 979 29640 1607I 10421 
7402 19667 10849 2440I ..... 

21004 19378 11883 19948 23&M 
23303 28931 23081 

JO lira, ..... ...,., 

1227 6008 26276 8961 17053 
133 22322 21693 201• 28098 

14832 28311 1817 25374 28218 
26548 8874 11714 26810 2IM8 
29005 14930 21779 11191 22371 
11391 3723 2931 21293 8144 
13287 9222 714'1 19991 22191 
21081 4319 779 5340 24461 
4187 11191 20559 152M 2981 

14769 22329 24890 14390 16654 
29962 7171 694 20SM 14491 
28961 26627 7539 8610 28105 
eo1:. 28348 14760 21917 21a11 
8442 24109 15034 282U 23617 

18145 26829 8679 13&1 7038 
307 28507 13761 6940 1917 

15310 3917 29906 18 9178 
29881 26230 20337 13280 16854 
27572 4875 

Vinci Anket 

1 -Tane 
2 - Kepf'k 
3 - Keıwnk 
4-Kap 
5-Kafa 
6-Kapak 
7-Kapı 

8 - Kapmak 
1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 

ud kökleri nelerdir? 
il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 

etmitlerdir? 
111) Bu kelimeleri tqkil etmek 

için köke ilave- olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı-
mından rolleri ne olmuttur? 

iV) Bu arattırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, ve. 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teıekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

YukarJaki bqinci Jil anhti
mize olıurlanmızın verecekler ce· 
uablar, gazetemiz yem ifleri di
rektörlüğüne gönJerlemini rica 
ederiz. Şimdiye kaJ"' alJıfunız 
ceuahlan armi.yle lıoyıluğunwa 
gibi bundan böyle de lıoyacafa. 

GündeUlc 

ZECRi TEDBiRLER 
( Bqı l. inci sayfada) 

Bütün imanlıiın taliini ilgilen
dir• bir büyük teıebbüıün ilk 
tecriihe senelerinde bulunu1oruz. 
Cihazdaki kuaurlar, ancak cemi -
yet ualannm elbirliii Ye claYaya 
bailıbktaki samimiyeti ile orta -
dan kalkacaktır. 

Doat bir deYlete brtı bl,le 
kararlar almap mecllur olata
mumn, bizi memnun eden bir laidi
se olmadıiou alrlemeli,a. Fabl 
YUİfe YO teahhldl.mds W.. 
barba yard1m etmemeli e-.t -
mekteclir. Bundan '-tka bl,le 
tedbirler abnmuınm, ,.lnız ha1: ~ 
vakuma ve ltal,a1a ha.olu.... 
yacafma kanaatimi• ftl'drr. Bi -
zim için. Kamataya. RClf teAirlet 
kararmm lralchnlmum1 mfünlrije 
olclup kadar çabuk teklif edel.il
mek, en. büyük Yicdan hazzı ola
cakbr. 

Bu münasebetle iftlilis k•n ı 
yunun milletler cemi1eti ideoloji
sini deierlendirmek ne kadar 
ebeaüretli ise, boJUD& reni ted
biri• ara~ Ye dNICa tafta -
ıutlarda bahmarak, '-nt daftll
nı cebir Ye zordan ıaJri imlrle -
larla halletmekten ,....._,_ 
Fraata'nm ıa,ntlerini de takllr 
le anmak cloin olur. 

Bu fırsatla bir noldara ~ 
'!tmek iati~: Dq ..... ...._ 
nnnm Türlriye'ain, 6ölinnta N 
pargolanma aallt ,.....,_. 
kanaatini fn..at Wdukça i
zah etmiftir, Bu .... ...... 
ramak içia Milleti. c...._ 
ti palrtuna eh.mü,.d bir tWa 
daha ılriinmMle .......... cm -
yet paktmm .çerçneal ..-, Nj
yonal paldlana lluauil Mt-1 tle 
her hldisecle 1enidm meydua 
çıkıyor. Balkan paktı, .._larm • 
ivi ömekterind-ndir. Bir merkezi 
Anupa, bir f&l'k paktnun da ~
tanberi ile..; ıürü1mekte oldupnu 
bili1oruz. Hantiıi daha kolay ft 
çabuk gerçeklesebiline, nela on
dan bqlamak, daha ıüç ıö~ 
lerin h,. fifl9'metine JVdım ede -
cektir. Son Yakalar, eskiden çok 
bahaolttnan, simdi DP.k u müna -
kqa olunan bir bölıe - paktnnn 
ehemiyetini •&termitttr: Akde -
niz m'-•kını habrlatıpak iati,__. 
Eı1d dünya.,. bailamaya ... .. • 
vük ıölün kıy.-devled.i arum • 
da esaslı bir pYenlik kwaaak. A•· 
rupa' da Ye her tarafta 1.alıelik .. 
!atmalara yardım edecektir. 

Son ah olarak, bulanık haYa
,. bir ıün evel, bant aydmhiı ve 
aiildin ıelmeaini diliyelim. 

F. R. ATAY 
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Ulus'un Anketi 
Aııkarada k -- \ ı . . 

nıes en ıne. e esıııı ııa ·ıl 

lıal ledehiliriz ? 
Cumuriyet hüki.imetinin An

karada mesken moselesinin halle· 
Jilmesine ne kadar önem vermek 
le olduğunu biliyoruz. Emlak ve 
Eytam Bankası yeni meskenler 
hakkında tetkiklerde bulunmak
ladır. 

Ankara'da bulunan memurla 
rı yerleştirmek, yalnız onlara bir 
Aizmet olmaklcı kalmıyaca/ı, An
i.aranın Bcıyındırlığmı ve nüfusu· 
nu büyük bir hızla artıracaktır. 

Bu mesele ile az çok ilcili o
lanlara birkaç ıuql yolladık. C•· 
vablarını n111rederke'1, birçolı kro· 
kiler de baıac.ağız. 

Bu suretle bu İfle uğraımakta 
olanlara ve Ank~ra'ya küçük bir 
yardımda bulunmak istİJ1or., •• 
Y olladığımıı. sucJler ııınlordır: 
Arzu eden herkeı bu .uallerdcn 
6irine veya birhaçıncı kendi ceva 
bını da yollo•ıal,ilir: 

1 - Devlet memurları mesken
leri: 

a) Memur meskenleri bahçeli 
evler halinde mi, büyük aparlı 
manlar halinde mi yapılmalıdır"{ 
Fayda ve mahzt1rları. 

b) Bllhçeli evler usulü tercih O· 

lunuu~. bititik evler ve bahçeler 
aiatf"mini mi. yok1a ayrı bahceler 
ic;indı ayrı evler sistemini mi ter

cih ed~nini~ 7 
c) Evler m~kama mı hasrolu; 

malıdır. Fayda ve mahıurları. 
Yoksa Memurlarll temlik mi edil
melidir? Fayda ve rnahzurl;.ra. 

2 - Yapı Kooperatifleri: 
a) Yapı koe>peratifleri hanei 

\lnıurlar İ,Çİn f •ydalı olabilir? 

b} Yapı KooJ)C'ratiflerinde itti· 
1"U eennayesi ve yardımcı serma · 
ye nasıl temin olunmalıdır? 

3 ~ ltçi nıeakenleri. 
Aileli Ye şehirde dewamlı otu

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

Yedinci •·evap: 2 

B. M. Veli Aıauz tarafından 
Anketimize uerilen cec.ıDbın birin
ci kıımmı dünkü aayımı3a ltoy -
fPU§tuk. Bugün de cccuıbm ilıinci
kısmını koyuyoruz.: 

A - Birkaç taksiti bir kimse ta

rafından verilmiş olan yapı, evvelce 
verilen taksitleri (taksitleri veren pe
şinen) ve soradan verilecek taksit-C:.ri 
de düzgünce Yerebilrotl yükcni altın. 

giren her hangi bir istekliye veya mi. 
rascılarına tamamen dönebilmelidiır. 

(Bu bakım ölüm. i~1arlıktan ve şehir~ 
den değişme, aynlık vesaire ıibi hal. 
lerde halka kolaylık ve gend .işlerde 
düzeni bozmamak için ecreklidir.) Bu 
işle çalışacak olanlar ve salahiyetli 
kimseler yukarıda yudıino maddeler 
gibi gerekli birçok maddclC!ri i~inde 
tutan nizamnamclo: -vucuda getirebilir. 

ler. Anket dıJı olduğu için hakkında 

pekçok önemli ve gerekli yuıl<&r ya&ila
Dilecek olan bu sorguyu bur.ada lusaca 

kesiyorum. 

S : 3 - Yapı kooperatifleri hangi 
..urlar için iaydab oı.büi.r? 

c : 3 - \Yapı kooperauflori : Ay. 
hklı eübay, i~yar ve emeklilerle tehir. 
de yerlc:tip evli olan ifciler ~c parası 
olmayıp da evi olmak isteyen kimaeler 
ve ,parası ıolup da ev yapmak iıini ibe
<enmiyenler için fayda ve gereklidir. 

S - 4 - Yapı kooperatifJMinde ,,_ 

tirik ~ermayeıri ve ya.rdnncı tıeımaye 
ansıl temin olunmahdtr ? 

C : 4 - Yapı 'kooperatifleı:inde 

(memleketimize göre) iştirak serrna. 
yesi : Ya bankalar veyahut mali mil. 
essese ve sosyeteler tarafından silbay, 
işyar ve emeklilerin bina .artırmaları 
(mesken bedelleri) ve işyar aylıkları 

salahiyettar makamlar tarafından taah
hüt edilerek yukarıda yazılı rnüesse. 
sata karşılık gösterılrnck §artiyle elde 

edilebnir. Bir şartla ki hükumet tara. 
fından işyarlara verilmekte olan bina 
artı.rrnaları ev kendisinin oluncaya ka
dar işycırlara verilmelidir. Bu suretle 
evi olanların ev artırmaları 'kesilerek 
mesken bede1leri faslı da hükumetin 
lehine haHedilmiş olur ve kapanır. 

S : 5 - Evli ve 'ehirde devamlı 
oturan işciler ve mevsim işc:ileri ve 
bekir işcilere göre işci evleri hakkında 
düşünceleriniz 

C : 5 - Şehirde devamlı bulunan 
evli işciJere işyarlar gibi fakat daha 
ucuz ve daha küçük birer ve ikişer 
odalı bitişik ve bahçeli evler yapıla
bilir. Yalnız bunların yeni plana uya· 
rak toplu bi.r halde bulunmaları emni. 
yet işlerinden ötürü daha gerekJidir. 

A - Mevsim işcileri ve bekar işci. 
lerle kimsesiz kedın işciler için :Yerli 
hüklıınet ve bele'tliyeleri veyahut salık 
ve iyilik mües5cseler.i tarafından ha.. 
Hi tertibatından ıı:ıaada bütün tartibatı 
bir oda içine sıgdırılmış ~artıman. 

han veya tek katlı paviyonlar yapıl. 
malı ve bunların kovuş halinde numa. 
rnlı yat< ldar, okuma ve kendilerine 
göre s:nema ve istirahat salonlarıyle 

hi~ e k ntini olmalıilır. İcinrlf' avrıca 

genel bir i~ci bürosunun bulunması ve 
halka gerelr1i olan iseilerin o.radan 
elde edilmeai gibi kolaylıkların pek 
ço'l< değerleri vardır. 

Tek oda numaralı yataklar : Gün, 
hafta ve aylıkla bir o~l ciıbi fakat 
gayet ucuz bir para ile kiraya Yerilme
lidir. Elde edilecek kira parala.rııyle 

gerek bina tamiratına gerekli olan 
par~ ve gerekse yapı tutarı uzun bir 
zamanda da olsa ödenebilir. Bu ve bu 
bekar işcilerin toplu ve bir yerde da.. 
ima konturol altında bulunmaları em
niyet vesağlık ku.rumu bakımından da 
çok faydalı olacağı açıktadır. 

Önemli ve gerekli anketini z dışnda 

birkaç söz söylemek isterim : 

Yapı kooperatifi veya her hangi 

bir yapı anonim şirket ve sosyetesinin 

hiç vakıt kaybetmeden ve derhal ku • 

veden fiile çılanaı;.ı gerektir. Zira : 

ADkaramııım Ltabü &Wıelliklerini 

tqlril eden ve Tanm Bakanlığı taraflP

dan u bir lbimrnetle ve u bir amnuı.. 

da pıin çeYresinde ataçlanabilecek 

olan Kale, Altındağ. Atrfbey, B . Bent 

dettsi, Yenişe1ıirle Ce.beci arasındaki 

Cebeci ve diger taraftan Dikmen da'
lerı ve Yeni mahallenin, öteki bcı:iki 
tarafından birçok paralar aarfederck 
mevcut plan dışında ka~ ve iİzli 

teneke satılarla örtülmüş tapusuz bin
lerce ç.amur yığınlarıyle çirkin bir gö
rünüşe girmektedir. Bu çamur yığm

lanyle meydana getirilen damcıklar 

plana göre Beride yıkılacağından bU
tün buralara isteyerek veya istemiye. 
rek dökülen milli sermayenin velev 
az da olsa kaybolacnğ• pek tabiidir. 
Halen bu yolda para sarfedeceklerin 

sayısı da pek çoktur. Bu gibilerin 
hepsi ve harcıyacaklarmı göze alChk
Jan paralar toplanıp çalı~kan vali ve 
belediyemir:in yardımıyle elde edilecek 
bir kıSJm sermaye :ile planda yeri ayrı 
lan mahalleleri çabucak meydana ge. 

tirmek mümkündür. Bu halde hem mil 
Ji sermaye ve fakır halk korunmu~ ve 
ihem de günden güne güzelleşmekte 

olan Ankaramızın emı;aJsiz güzel1e -
mek davası bu taraftan da tahakkuk 
ettirilmiş olacağından göz önünde tu
ttulmasını gerekli gö.rdüm. 

.Memleket bayındırlığında işe ~ . 
lamazdan evvel yapılmHı gerekli olup 

en ısona kalan İ"'hu önemli ödevlerin 

biran evvel Cumur Başkanınuz Büyük 

Önder ve sevgili Atatürkümüzün isa

betli işaretleri çevresinde ve çabukca 

başarılmasını Ankara halkı namına ya. 

pıcılığını hergün bir eserle meydana 

koyan, her i§te olduğu gibi bayındı..r

bk işlerinden de ydmıyan hüki\meti

mizin yardımlarından bekler ve en 

onemli ve gerekli anketi yayan değerli 

ULUS yazarlarının hepsini ve ayrıca 

Başyazarını kutlulayarak saygılanmı 

sunarım. 

M . V~li Atsuz 
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Bugün zecrı tedbirler görüşülecek 
( Ba ı t. incı avi ada) 

tcşekkul eden On üçler komıtcsi mute· 
arrıLı tayin etmek tizere 5 teşrınievvc]

rlc Franıoa, İngiltere. Portekiz. Roman· 
ya, Şili ve Danimarka mumessillerinden 
mürt:kl<eb bır Altılar komit si teşkil 

etmiş idi. 
Bu komite, 6 t şrinievelde Cemıyeti 

akvam misakının 12 nci maddcsile va
ki teahhlidat hilafına olarak İtalya hü
kümetinin harba müracaat ey1edlı;:i ne
ticeıine varmıştır. 

Meclis. bu raporu taavib ederek. 7 
te§rinievel tarihinde. İtalya hlikümeti. 
nin "Misaktaki teahhüdler hilafına ola. 
ra.k harab müracaat ettiğine ,. ittifakla 
karar verdi, 

10 tetrinieveJ tarihinde Cemiyeti 
akvam heyeti umumiyeııi. İtalyanın mu. 
haJefcti ve Avu&turya ile Macariatanın 
istinka.Ima karşı, ittifak ile 16 ıncı mad· 
denin istilzam ettiği tedbirleri karar
l•ştırmak üıere bir irtibat (Coordina
tion) komitesi te kil ederek müzakera. 
tını talik eyledi. İrtibat komitei, ltat. 
ya ve Habeşistandan maada Cemiyet 
azasından bulunan em iiç devlet dele. 
gelerinden teşekkül etmiştir . İrtibat 
komitesi, 11 teşrinievelde Fransa, Ar
jantin. İngiltere. Yugoslavya. Belçika, 
Türkiye, Rusya. Polonya, İspanya. Ce
nubi Afrika Kanada, Yunanistan. Fele
menk. Romanya, İsves ve İsviçre dev· 
Jetlerinden mıirekkeb bir komite teş.. 

kil etti. Bu komite azasının adedi Por
t ek iz deJeg~inin riyasete intihabı ve 
Mcksikanın da ilavesile on sekize baliğ 
oldu. On sekizler komitesi mesaisini ik. 
mal edip irtibat komitesine arzetti : ve 
irtibat komite8i l 1 :19 te§rinievelde: 

l _ Esliha. mühimmat ve haı'b mal-
nmesi ihracatı : 

2 • Mali tedbirler: 
3 - İtalyan emtiası idhalinin meni : 
4 _ İta1yaya vaki bazı ihracat ilze. 

riM ambargo vazı; 
5 _ Müte-kabil müzaharetin tanzimi 
Hakkında, mütercem suretleri mel

fuf. 5 karar ittihaz eyledi. 
Cemiyeti Akvam azasından olmak 

itibarile 16 rncı ımadde mucibince de
ruhte ettiğimiz tcahhüdlcr dahilinde o· 
lan bu kararların memleketimizce de 
tatbiki isin Kamutay tarafından hükü
mete salahiyet verilmesi lüzumuna bi
naen melfuf kanun layihası takdim e
dilmiştir. 

Hariciye encümeni Qlllzbatası 

Akvam Cemiyeti tarafından ittihaz 
olunan tedbirlerin tatbikı hakkında Ha· 
riciye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 5 - xı - 1935 de Yük 
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
Jiyihası ve esbabı mucibesi 7 • xı - 1935 

pcqenıbe 1UnU Hariciye Vekili hamı 01-
du~u halde enc.üaıenimiace tetkik edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesini muva 
hk gören enc.ümcnim.iz kanun layihası
nı tasvib etmi§ ve meselenin ehemmiyc· 
tini göz önünde tutarak layihanın müs
tacelen müzakeresi dileğile Umumi he· 
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe takdimine karar vermiştir. 

lklısad encümeni mazbatası 
Akvam Cemiyeti taraiından ittihaz 

olunan tedbirlerin tatbiln hakkında Ha
riciye vekilliğince hazırlanıp İcra Vekil
leri Heye.tinin 5 - xı - 1935 toplantısın
da Kamutaya sunulan kanun Hiyihas 
ve Hariciye. encümeni mazbatası encü
menimize verilmekle Dış Bakanı hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olun
du : 

Layihaya bağlı Akvam Cemiyeti ka 
rarları mcmlekctinıiıin ekonomi vaziye 

ti noktasından yapac.ağı tesir itibaril<' 
encümenimiz tarafından tetkik edil-niş 

ve bu hususta Dış Bakanından wıun iza 
hat ahnmıştır. Neticede bu mukarreratta 
memleketimiz ürünlerini dış pazarlara 
satmaktan meneden hic bir kayde tesa • 
düf edilmPd:Yindl'n l iivihanın aynen · 

bulüne karar verilmiştir. 

Umıırııi 'HPvf'tC'e miistacelen mii1" 
ker,. ,.rlilmek iizere yüksek reisliğe Sıt· 

'11U)du . • 

H ii k ii nlf'lin t cklifi 
Akvam l;emıyetı tarafından ittihaz olu. 

nan trdbirlerin t•tbiki hakkında 
kanun layihası 

Madde:, ı - Akvam cemiyeti hey ... t i 
ıımumiyesince teşkil olunan irtibat 
( Coordination) komitesinin misakın 15 
mcı maddesi mucibince Akvam c.emiye· 
ti azalarına terettüp eden vecibelere 
aid olarak kabul evledi~i iktısadi ve mali 

tedbirlerin cemiyet azasından bulunan 
Tı.irkiye Cumuriyeti tarafından tatbiki 
hususunda icabedcn mukarreratın itti · 
hazına Kamutay tarafından icra Vekil
leri hayetinc salahiyet verilmiştir. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanunun icrasına İc
ra V ckilleri heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M . M. V. 
İ. lnönıi Ş. Saracog/u K. (Jzalp 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T .T. Aras F . Ağralı 

Mf. V . Na. V. tk. V . 
S . Arrkan A. Çetinkaya 

S. t . M. V. G. t. V. 
Dr. R. Saydam Rana Tarhan 

C. Bayar 
Zr. V. 
Muhlis 

Erk men 

irtibat komiteıi tarafından 1 J teıri
nievvel 1935 tarihinde kabu l ed ilen 

birinci teklif 
Esliha, muhimmat ve haıb malzemesi 

jhracat1 
Paktın 16 mcı maddesi mucibince 

kendilerine terettüb eden mükellefiyet
le rin ieraıını Akvam cemiyeti azası hü
kümetlere kolaylaştırmak üzere aşağı· 
daki tedbirlerin şimdiden kabulü İcab 
etmektedir: 

l - Halen Habeşistana cephane veya 
mevaddı harbiye, siUih ihrac ve tran. 
&itini men veya tahdid tedbirleri tatbik 
etmekte olan Akvam cemiyeti azası hü
kümetler bu tedbirleri ka1dıracaklardır 

2 - Akvam cemiyeti azası hükümct
leı, dalya veya onun elindeki memle
ketlere müteveccih listede i&imlcri ya. 
zıh, &ilah, cephane ve harb mevaddmın 
dotrudan dofruya veya bilvasıta ltal. 
yaya hakimiyeti altındaki memleketle
re tekrar ihrac edilmcmeı;i için mukta. 
7İ tedbirleri alacaklardır. 

4 - 2 ve 3 üncü paragraflarda der
piş edilen tedbirler, icra halinde bulu
nan mukavelelere de tatbjk olunurlar. 

Her hükümet, yukarrki hükümlere 
tevfikan almış olacağı tedbirleri, Ak
vam Cemiyeti katibi umumiliği dcla. 
Jetiyle, en yakın bir zamanda Komiteye 
bildireceklerdir . 

Eıliha, mühimmat, "e harb rnalzemeııi 

addedilen maddeler 

Kategorı 1 - 1 - Tüfekler ve kara. 
binalar ile namluları. 

2 • Her çapta mitralyozlar, makina
lı tüfek ve tabanc.a ile n1mluları. 

3 - Her çapta top ,obüs ve havan top· 
lan ile kundaklan, namluları ve firen. 
leri. 

4 • Yukarki l ve 2 numaralarda ta. 
dad edilen silahlara mahsus c.epbane, 
yukarki 3 numarada yazılı silahlara mah
sus dolu ve boş mermiler ve bu toplar 
için hazırlanmıs sevk barutu. 

S • Dolu veya boş kumbara, oomba· 
lar, torpidolar ve torpiller ile bunları at · 
mağa veya patlatmağa mahsus aletler. 

6 • Muharebe arabaları, zırhlı araba
lar ve trenler, her tiırlü zırhlar. 

Kategori 2 - Uçak gemileriyle de
niıaltı gemileri dahil olduğu halde h Lr 
sınıf harb gemileri. 

Kategori S - l - Havadan ağır veya 
havadan hafif, montajı yaprlmı§ veya 

yapJlınamış hava teknelcrile onlanıı per
vaneleri, füzölajları, atış türelleri, tekne
leri, ampenajları ve iniş takımları. 

2 • Hava teknelerine mahsus motör
ler . 

Kategori 4 - 630 gram ağırlıktan 

fazla ağırlığı olan otomatik revolverler 
ve t <> banc.alar ile işbu maddelere mahsu 
cephane. 

Kategori 5 - 1 - Kimya veya yan . 
gın harbine yarayan, alev saçan ve her 
türlü püskürücü aletler . 

2 • Hardal gazi, Lewiside, Methy -
lersin di chloree, Ethy1arsine di chloree 
ve kimya yahud yangın harbına yarayan 
diğer bütün müstahrarat. 

3 - Harb banıtu ve mevaddı infila -
kiye. 

rtibat komiteai tarafand.n 14 tefri
nievvel 1935 tarihinde kahul edilen 

ikinei teklif 

Mali teklifler 

Paktın 16 ıncı maddesi mucibincl
ıkendilerine terettüb eden mü.keUefiyet • 
Jerin icrasını Akvam Cemiyeti azası bü
ıkümetlere kolccyla§tırmak üzere şimdi -
den aşağıdaki hükümlerin kabulü icab 
eder : 

Akvam Cemiyeti azası bükümetler 
pşağıdalri muameleleri imkansız bırak -

mak uzere İcab eden bütün tedbirleri der. 
hal aJacakhırdır : 

1 - İtalya hiıkiıın etine doğrudan 

dogruya veya bılvasıta ikrazat ve İtal

ya hükumeti tarafından doğrudan doğ

ruya veya bilvasıta, ltalyada veya ah-ır 

bir mahalde çıkarılan istıkrn !ar i tıra :. 
2 - Doğrudan doğruya veya dola

yısiyle İtalya hükümeti nam ve h ab·
na her türlü banka ve saire kr edisi ile 
keza İtalya hükümetinc gerek loğrurlan 

doğruya gerek b:lvasıta ikrazı t ;ızam -

mun eden her türlü mukavelelerin ava"\s 
açık kredi veya sair her hangi bir suret · 
le icrası, 

3 - İtalya arazisindeki umumi camıa· 

!arla (teşekkill) hakiki veya hii1·-.: ıoc: -

has hesabına doğrudan doğruya V t" \•a 

bilvasıta yapılacak her türlü ikraz t ve 
keza İtalyada veya ahar hir vcrdc bu gi
bi istikrazlara iştirak, 

4 • İtalya arazisindt- miiesses umumi 
camialar (tesckkü1) veya hakiki veya 
hükmi eşhas nam ve hesabına doğrud n 
doğruya veya bilvasıta her türlü banka 
ve saire kredileriyle keı:a bunlar hesabı
na gerek doğrudan rloğruya gerek bil· 
vasıta ikrazı tazammun eden her türlü 
mukavclatın avans, açık kredi veya sair 
her hangi bir suretle icrası . 

5 - İtalya arazisinde müesses umu· 
mi camia (teşekkiil) !er ile hakiki ve ·a 
hilkmi ahıslar nam ve hesabına doğ -
rudan doğruya yapılan hisse senedatı 

ihracı veya sermaye taleblcri ve k ... -a 

İtalyada veya sair yerlerde yapılan bu 
gibi hisse scnedatı ihraciyle sermaye ta
lehlerine iştirak, 

6 - Birinciden beşinci fıkraya kadar 
derpiş edilen muaoıelat, ister doğrudan 
doğruya, ister herhangi bir tabiiyetteki 
mutavassıtlar tarafından yapılmak isten
sin, bu muameleleri imkanaız bırakmak 
için hükümetler icab eden her türlü ted· 
birleri alacaklardır. 

Hilkümetler, tavsiye edilen tedbirler· 
den yeni kanun ıstarına mahal bırakma
dan tatbik edebilec.ekleri derhal fatbika, 
ve teklif edilen tedbirlerin 31 teşriııiev -
vel 1935 tarihindn itibarn tatbikini filen 
temin etmek için icabeden tedabiri itti-
haza davet olunurlar. · 

İcabedcn kanunları bu müddet zar. 
fında temin edemiyecek mevkiden bulu
nan hükümetlerin bunlan hangi tariht~ 
temin edebilecekleri hakkında, komite
yi, katibi umumilik va&ıtaaiyle haberdar 
etmeleri rica olunur. 

Yukardaki ahkam mucibince ittihaz 
ettiği kararlan Akvam Cemiyeti katil:ıi 

umumiliği vasıtasiyle komiteye en kısa 
bir müddet zarfında bildirmeye her hü 
kümet meduvdur. 

irtibat komitesi tarafından 19-x-1935 
tarihinde kabul edilen üçüncü t klif. 

1talyan emti<ısı ithalinin menı 

Paktın 16 ıncı maddesi mucibince 
kendilerine terettüp eden mükelJefi -
yetlerin ıcrasına Akvam Cemiyeti azasr 
hükümtlere kolayla§tırmak üzere aşağı· 

dalô tedbirlerin kabulü icabetmekt~·r. 

1 - Akvam Cemiyeti azası hükümet
ler İtaly;ıdan veya f ta1ya hakimiyeti al
tında bulunan memleketlerden gelecek 
olan a1tm veya gumıiş nakid ve kUlcele
rinden maada bilumum emtianın ithali • 
ni, bunların m"balli sevki neresi olursa 
olsun menedecek! rılir. 

2 - ltalyadd veya İtalya hakimıycti 
altmdakı arazıde istihsal edilip ahar • ic 
memlekette taıiılata uğramış olan ziraat 
mevaddı ile ticari emtia ve keza kısmen 
İtalyd veya İtalya hakimiyetine tabi 
memleketlerden ve kısmen de başka bir 
memlekette imal edilmiş olan emtia işbu 
memnuiyet hiikmiıne tabi addedilecektir. 
Şu kadar var ki, işbu emtiadan İtalya ve
ya İtalya hakimiyeti altında bulunan 
memleketlerden kati surette çıkıp da 
son ihracat memleketini terkedinciye ka
dar uğramış oldukları tahdidat dolayı -
siyle eski kıymetlerine nazaran yüzde 
25 veya daha ziyade bir nisbette kıy -
metlenmiş olanları bu memnuiyete da -
hil değil<lir. 

3 - Cari mukavele mev~uu olan em
tia memnuiyetten istisna edilmiyecektir. 

4 - Memnuiyetin tatbikine ba~n
dığı sırada. y~ çıkmış bulunan emtia, 
memnuiyetten istisna edi1ecektir. 

İşbu hükmün tatbiki hususunda ve 
kendileri için idari bir suhulet olmak 
tizere hükümetler İtalyadan nakliya~ 
için lazım gtlen normal müddeti naza
n itibara alarak -emtianın memnuiyet 
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tabi olmıya baslıyacağı muvafık tarihi 
tesbit edebilirler. 

5 - İta\yadan veya 1talya hakimiye
tindeki araziden gelen yolcuların :zati 
esyaları dahi keza memnuiyctteıı müs
tc:sna tutulabilir . 

Tavsiye edilen tedbirler husu::.und:ı 

müsterek ve mümki.in mertebe rıynı z::ı -

manda yapılacak bir hareket temini mat
liıp ve mültezem olduğundan bir hükii
metin bu tedbirleri hangi tarihte tatbik 
hazır olabileceğini en kısa bir müddet 
zarfında ve nihayet 28 teşrinievvel tari
hinde katibi umumilik vasıtasiylc ko • 
miteye bildirilmesi rica olunur. 

Alman cevablara anazaran bu tcdbır 

Jerin mevkii tatbika girmesi tarihini tes
~it etmek üzere irtibat komitesi 31 te~ri-

11ievvel tarihinde toplanacaktır. 

lrtibat komitesi tarafından 10-ıx-1935 

tarihinden kabul edilen dördüncü 

tele lif 

J hracat ambargosu 

Paktın 16 ıncı maddesi mucibine~ 

kendilerine terettüp eden mükellefiyet
lerin icrasını Akvam Cemiyeti azası hii
kiimetlere kolaylaştırmak üzere aşağıda

ki tedbirlerin kabulü icabeder: 
1 - Akvam Cemiyeti azası hükümet

Jer irtibat komitesinin 1 numaralı tekli
finin tatbikini a+:~ .. ki ~evaddın İtalya
ya veya İtalya 1 ·.,ıiveti altındaki yer

lere ihraç veya tekrar ihracı hususuna 
tesmil edecekler ve binnetice isbu ihrac 

-.eya tekrar ihraç menedilecektir: 
a) At, katır, merkep, deve, ve nakli

yatta ,,..,11,,.nılıın sair hayvanlar. 

b) :kaucuk. 
c) Bokasit ,aloinyom. alumin (hum. 

zu alominyom) ham demirle her türlü 
demir, krom. manganz, nikel ,titan, va. 

nalyom ve bunların ham madenleri ve 
demirle karışık halitaları (keza ferro 
molibyen. ferro - silisyom, ferro - sili
ko _ manganez, ferro _ siliko manganez 
_ a1ominyom) kalay ve ham kalaylar. 

Yukardaki (C listesi zikredilen ma. 
denlerin bütün ham ~killerini. tasfiye 
~dilmiş madenlerin curuf ve halitaları

nı da ihtiva eder. 

2 - Aham cemiyeti azası hükümet
lcr yukardaki biri.rıci fıkrada zikredilen 

mevaddın İtalyaya veya İtalya hakimi

yeti altındaki yerlerden gayri mahal
lere sevkedildikleri takdirde tekrar doğ
rudan doğruya veya dolayısile ltalyaya 
"eya İtalya bakjmiyeti altındaki yerle. 

re ihraç edilmemeleri için İcab eden 

tedbirleri alacaklardır. • 
3 - Yukardaki 1 inci ve 2 inci fık-

ralarda derpiş edilen tedbirler meri 
kontratolara da tatbik edilecektir. 

4 - Memnuiyetin tatbikına başla
nacağı sırada yola çı11<mış olan emtia bu 
memnuiyetten istisna edi1ecektir. f ş_ 
\ıu hükmün tatbiki hususunda ve kendi
leri için idari bir suhulet olmak üzere 
hükümctler 1talyaya ve 1ta1ya hakimi. 
yeti altınla olan yerlere nakliyat için 
lazım gelen normal müddeti nazarı iti
'bara alarak emtianın memnuiyete tabi 
olmaya basl ıyacağı muvafık tarihi tes
bit edt'bilirler. 

* :{. * 
Tavısiyc edilen tt:dbirler hususunda 

miışterek ve mümkün mertebe aynı za. 
manda yapılacak bir hareket temini mat· 
lub ve mültezem olduğwıdan her hükü
metin bu tedbirleri hangi tarihte tatbi
ka hazır olabileceğini en kısa bir müd. 
d.et zarfında ve nihayet 28 teşrinievel 

• 1935 tarihıncle katibi umumilik vasıta· 
sile komiteye bildirmesi rica olunur. A. 

lınacak cevcıblara gorc bu tedbir ieriıı 
hangi t11rihte mevkii ml'.'riy ete gırt·cc

~ıni tc!..bit ıc;in irtıLat kom;tesi 31 te~

rinievel tarıhindc toplanacaktır. 
., .. ~: 

İcabı halinde ) ukaı ki tekliflerin 
air bazı ticari meva<.lda da tesmili 
hcı~~ında irtihat komite::ıınin dikkat na
zarı cclbedilmiştir. İrtibat komitesi bu 
lıalıda faydalı gi..ırecegi tedbirleri hü
kü·retlcre arzetınekle 18 !er komiteı;ini 
tavzif eder. 

Beşinci teklif 
Miıtekabil miizaharetin tanzimi 
İrtibat komitesi. paktın 16 ıncı 

maddesi mucibince ittihaz edilecek ik. 
tısadi ve mali tedbirlerin tatbikinden 
Akvam cemiyeti azasının biribirine mü. 
tekabilen ıniizaharet etmeyi karar altı
na aldıklarına dair olan mezkur mad. 
denin ikinci fıkrası mucibince kendi
lerine teveccüh eden mükellefiyetler 
hakkmqa bilfimum hükümct1erin dik
kat nazarlaı ını hassatan celbeder . 

I 
Bu mükellefiyetleri mevkii fiile 

koymak için Akvam cemiyeti azası hü. 
kümetler: 

A - 16 mcı maddenin icrası zımnın

da ittihaz edilen tedbirlerden hiç biri. 
nin müeyyideleri tatbik eden herhan
gi bir memleketi, müş3rik memleketle
rin İtalya ile akdetmiş oldukları ticari 
itilafların en ziyade mazharı müsaade 
millet kaydına dair olan maddeleri iti. 
barile müemmen menfaatlerden mahrum 
etmemesi için derhal icab eden tedbir
leri ittihaz edeceklerdir. 

B - Her biri kendi memeketinin ih_ 

tiyacı hududu dairesinde, menşei ltaL 
ya olan ithalat yerine müşarik devlet

lerden gelen mümasil mahsulleri ikame 

ctn:ek üzere münasib tedbirler~ alacak
lardır. 

C _ Emtia satışlarını tezyid etmek 

ıc bu suretle, müeyyidelerin tatbiki ne
ticesi olarak, İtalyadaki mabreclerin 
.tıyamı telafi etmek üzere herhangi biı
zarara duçar olmuş müşarik bir devletle 
iktısadi müeyyideler tatbik mevkiine 
konulur konulmaz, müzakerata giriş

meği kabul ederler. 
D _ Derpiş edilen ticari mevad i5in. 

zarara duçar olmadıklaıı takdirde, B. 
C. hkraları ma,ibince ve bu mevad i

çin rüçhaniyet verilmesi halinde, en zi
yade mazharı müsaade millet k~uıın 
tatbikini taleb etmekten tevakki ede
ceklerdir. 

il 

Bu maksadla hükümetler - icab etti • 
gı takdirde 18 Jer .komitesinin muave
netile _ mevcud mükellefiyetleri hudu

du dairesinde ve irtibat komitesi hukuk 
ta1i komitesinin merbut miitaleaaıru na. 
zarı itibara alarak aşağıdaki tedbirleri 
kabul etmek imkamnr • bilhassa tetkik 
edecek.lerdiı : 

1 - Müeyyidelerin tatbiki neticesi 
olarak İtalyada mahrec kaybetmiş 

memleketler lehine bu memleketlerdı.:n 
ihracatı münasib tedbirlerle tezyid et

mek. 

2 - Bu tezayüdü teshil etmek mak
ıoadile mütekabil müzaharet mükellefi. 
yetlerini ve Akvam cemiyeti azası olup 
da müeyyidelere i§tirak etmiyen bazı 
devletler ticaretinin bu müeyyidelerin 
tatbikinden istihsal edebileceği menfa_ 

atları nazarı iti'bara alarak bu memle

ketler ihracatını münasib tedbirlerle ve 
munsifane bir nisbette tı!nzi1 etmek, 

3 - İtalya piyasasında mal satışiyle 
a!akadar olup müeyyidelerin tatbiki ne
t;rfsi olaraık zarara duaçr olacak mües. 

ULUS 

Kiiıniir yo)u aeıldı 
J 

( H=ışı 1. ınci gıy/ada) 

vam edeceğiz. Diyarbekiı- hattının 
acılma töreninden sonra, Af yon -
Antalya hattının Karakuyuya ka
dar olan kısrnı da gene törenle a
çılacaktır.,, 

B. Çetinkayanın verdiği ma
lumala göre, Af yon da kurtuluş 
savaşında Dumlupınar zaferini 
temsil eden büyük ve tarihi bir a
nıt; gene aynı zamanda Afyonda 
şehid düşen tayyareciler için ikin
ci bir anıt bu ay içinde açılacaktır. 
Anlatıldığına göre anıt; ordunun 
Afyona girişini, İ.5met lnönü ve 
F eviz Çakmağın Af yona geldikle
ri zaman orada düşman ordusu
nu çevirmek için, harita üzerinde 
müzakerelerini ,düşmanın Dumlu
pmardaki durumunu, Atatürkün 
portresini, kaidesinde yere seril
miş düşmam ve onun göğsüne a
yağile basan bir insan timsalini 
tablolarla göstermektedir. Üze
rinde ayrıca bir çelenk vardır. 

Gene Bakanımızın müjdeledi
ğine göre: Zonguldaktan Ereğli
ye yapılacak elektrikli hattın ve 
Ereğli limanının yapılması ıçın 
bir İngiliz kumpanyasile yapılan 
müzakereler ilerlemektedir. Bu 
konuşmalar da yakında bir sonu -
ca erecektir. Şimdiki Irmak - Fil
yos hattının Filyostan Zongulda
ğa kadar olan kısmı üstenciye i
hale edilmiştir. Her tarafta faa
liyet vardır. Haziranda Çatalağ
zma kadar olan kısım bitecektir 
ve iki yıl içinde Zonguldağa ka
dar bütün hat tamamlanacaktır. 

B. Çetinkayanın 
söylevi 

"- Sayın konuklarımız, sev
gili yurddaşlarımız, 

Bugün büyük ulusumuzun za-

seselerle bu malları normal bir tarzda 
ithal eden mücssesat arasında ticari 
alış verişi elJerindeki her türfü vesait
le teshil ve te vik etmek, 

4 - Müeyyidelerin tatbikinden mü. 
tevc:llid olarak ftıııya'da k:aybedilerı 

mahreçleri telafi etmek üzere mal a
tışı için arııulusal bir sistemin ta.nzimi. 
ne sureti umumiyetle iştirak etmek 

Bundan maad~ bu devletler tkari 
tedabirin kafi &recede arsruJusal bir 
yardım n:min etmesi halinde bu tedbir. 
)ere inzimam ettirilecek mall ve sair 

tedbirler imkanını aynı şerajt dahi1in
de tetkik ıedecelderdir. 

III 
İcabı halinde. ışbu teklifin i•llİnci 

kısmının başında derpiş edilen muza
hareti alakadar htikümet1ere emin et... 
mesini irtibat komite<>i 18 ler komite. 
sinden rfoa eder. 

Mukabil müzaheret 

irtibat komitelii tarafından 14 birinci 
teşrin 1935 tarihinde kabul edilen 

beyanname (DeclMation.) 
Paktın 16 ncı maddesi mucibince 

kendilerine terettüb eden mükellefi. 
yetlerin icrasını Akvam Cemiyeti azafarı 
hükümetlerine teshil etmek üzere 16 ıncı 

maddeye tevfikan _ah~acak tedbiri i tih- 1 
daf eden herhangı bır teklifin mez'kilr 
maddenin asağıdaki ahkamına 1stina-

manlardauberi özledigi en önem-
1 i menzillerden biri olan kara el
masın, kömür hazinesinin kapısı
na dayanmış bulunuyoruz. ly\ bi
lirsiniz ki, bu 2engin maden hazi
nellİne bizi ulaştıran demiryolu, 
yurdu demir ağlarla örmek kadar, 
tulen bacalarla da süslemek az
minde bulunan yüce başbakan İs
met İnöni.ın çok uzakları gören dü
şünce ve isabetli demir yolu siya
setinin değerli ve mesud bir ne
ticesidir. Bu demir yolu daha bu
günden Anadolu yaylasında yer
yer kurulan ve kurulacak olan a
ğır endüstrimizin ve günden güne 
artmakta olan demir yollarımızı 
besliyecek enerjinin şahdamarıdır. 
Bundan dolayıdır ki yolun lakib 
ettiği istikamet de ancak bu gaye
ye varılmak için seçilmiştir. Diğer 
bazı hatlarla bu hattın fenni mü
rakahesi 7 şubat 1927 senesinde 
lsveç ve Danimarka grupuna ve
rilmiş ve inşaat malezmeainio ko
lay nakledilebileceği dütüncesiy
le inşasına 13 haziran 1927 tari
hinde bu noktadan, f ilyostan baş. 
lanmış ve bu 1Juretle şu önümüzde 
görülen iskele ve saiı- tesisat ku
rulmuştu~. Fakat wnl'alau Sıvas 
hattının ilerlemesi ve nakliyatın 
kara tarafından yapılmasında ko
laylık hasıl olunca bu taraftan 
başlamış olan eli Eakipazarda 
durdurulmuş ve buna karşı hattın 
diğer ucu olan Irmak iıtasyonun
dan Çankrrrya doğru inşaata de
vam olunarak Çankırıya kadar 
105 kilometrelik kısım 23 nisan 
1931 tarihinde işletmeye açılmış
tır. Bu sıralarda baıgösteren iktı
sacli darlildar ve engeller dolayı
a\yle, inşaat durgunluğa uğradığı 
halde her karşılattığı güçlüğü yen
mekte büyük bir zevk duyan cu- . 
murluk idaresi i~in temposu ağn
laşsa da arasını kesmemeksizin 
daima ileri atılışlarla böylece so
na ermeğe muvaffak olmuştur. 

den tesbit edildiği kabul edilir: 
"Bundan maada Cemiyet azaları bu 

madde mucibince :alınacak iktısadi v~ 

mali tedbirlerin tcmikinden tchaddüs e
debiJ.ecek .ziyan ve zararları asgari bir 
hadde indirmek için biribirlerine yar
dım etmek hususunda mutabıktırlar. 

Bu azalar paktı ihl3.l eden Devlet tara. 
fından içlerinden birine karşı tevcih 
edilebilecek herhangi bir mahsuı tedbi
re mukavemet etmek üzere k.tra biribi
rine yardım ederler . ., 

Pakbn 16 mcı maddesinden doğan 
mükellefiyetlerin icrası 

Jrtibaı komitesi tarafından 16 te~rini
~vel 1935 tarihinde ittihaz edilen 

karar (Resolution) 

İrtibat Komitesi, 
I'~lilif etmiş oMuğu ve bilihcrc tek

lif edebileceği tedbirlerin seri ve mües

sir bir surette tatbikinin temini mat!Cıb 
bulunduğunu: 

Her memleketin bunun ıtatbikini hu
kuku ammesi kaidelerine ve bilhassa 
muahedelerin icrası huwsı:ında hüküme
tinin salahiyetine tevfikan temin ede
bileceğini nazarı itibara alarak: 

Derhatır ettirir ki, Akvam Cemiye

ti azalan paktın 16 ncr maddesinden 
doğan teahhüdlerle bağlı olduklarından 

iıbu teahhüdlere hareketlerim. matl'Cib 
bütün süratle, tevfi'k edebilmek vazi
yetine geçmek için icab eden tedbirleri 
ittihaz etmekle vazife.dardırlar. 

IJl,US'un romanı: Tefrika: 33 merden iki direğin dikili bulunduğu mey şıyorsunuz; fakat ben hayatın ve hakikatin 
içinde yaşıyorum. 
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Haltın Irmak ile Filyos arasın
daki uzunluğu 391 kilometredir. 
Üzerinde 27 istasyon, 1368 adet 
menfez ve köprü, 8.000 metre u
zunluğunda 37 tünel vardır. Bü:rül< 
ve zarif köprülerin her hiri ve he
le bütün memleket demir yolların
daki tünellerin en uzunu olan 344( 
metrelik Ratıbece tüneli türk eli 
ile kurulmuş fen ve sanat örneği 
dir. 

Bu hattın İnşası için devlet ha
zinesinden sarfedilen para kırk 
be~ milyon liradır. Halkın geçtiği 
yerlerde nüfusun kalabalık, top
raklann zengin, ormanların güzel 
ve verimli, madenlerin çok olma
sı dolayısiyle, yakın bir gelecekte 
hat boyunca kurulacak olan fab
rikalarla buralarda bir kat daha 
bayındırlık ve refahın artacağı ta
biidir. Filyoa son bir menzil de
ğil, kömür hazinesine girmek için 
bir kapıdır. Hat şimdiden Zongul
dağa, Ereğliye doğru uzanmakta
dır. Pek kısa bir zaman sonra bu 
töreni Zonguldakta da yapmakla 
btiyük bir ısadet duyarak bahti
yarlrğımız artacaktır. 

Önderimiz Atatürkün sevgili 
milletine c;~sterdiği her yol, işte 
bugün kıyısında bulunduğumuz 
bu deniz kadar geni_ş, engin, te
miz ve hth alanlara çıkar. l'ürk 

milleti, bu~iin de. yarm da inklla-
1.nn değerli t•serlerile daima gmur 
ve iftihar duyacaktır. 7\/e bu da 
şerefli bir hakkıdır. 

Arkadaşlar, bugün sonsuz bir 
sevinçle kutladığımız bu açı!ma 
bayramını şu birkaç gün içinde 
ıııaı pta, Anadolunun Akdeniz kı
yılarına bakan Isparta ve Burdur 
yaylalarından ve şarkla kardeş il
lere demir kol salacak olan Diyar
bekir surlarından kopacak ,enlik 
seslerinin ve kutlu bayramların 
sıralanacağmı şimdiden müjdeli
yebilirim 

Bu uJu~a:I ve çok önemli hiz
metleri takdirinize sunarken, ha
yırlı işlerde fikir ve bilgilerile uğ
ratan küçük büyük iş arkada~ları
na ve bu yolda çalışan vatan ço

cuklarına teşekkür ve aym za
manda doğruluk ve bilgi rile hare
ket eden :ve ışın başarrlmaırna 

yardım eyliyen lsveç - Danimarka 
gruplarına, her kampa samimi 
memnuniyetJerimizi bildirmeği ö
dev bilirim. Ulusal amaçlarımız
dan biri olan şu değerli İfe iştirak 
arzusu ve manevi zevki ile davetı
mize icabet ederek gelmiş olan 
sayın konuklarımıza sa-ygılar su
narım. 

Sevgili yurddaşlar, milli mü
cadelemizin en parlak zaferlerle 
neticelenmesinden sonra inkılabı
mızı bu seviyeye eriştirmeğe mu
vaffak olan yüce Atatürkümüzle, 
onun eserini isabetle ve başarılı 
bir irade ile durup dinlenmeden 
ta.kib eden yüksek başbakanımız 

İsmet lnönünün daima ilerisini 
gören yüksek basiret ve zekaları
na borçluyuz. 

Ey türkün göz bebeği Kamil 
Atatürk, Karadenizin bu güzel kı
yılarından da sana binlerce min
net ve ae!&ıu ! 

Kırmızı Zanbak 
dandan geçerlerken Madam Marme, kontes 
Marten'e: 

- Bakınız, Mösyö Şulet şurada, dedi. 
Bir kundura dikicisinin dükkanında otur

muş, piposunu eline almış olan Şulet bir ta
kım mevzun hareketler yapıyor ve sanki şiir 
okuyordu. Floransalı kunduracı da dikişine 
devam ederek tatlı bir gülümseyişle onu 
dinliyordu. Bu, Flaman resimciliğinin aşina
sı olan tiplerden çıplak kafalı, küçücük bir 
adamdı. Masanın üstünde, ayakkabı kalıb
ları, çiviler, kösele parçaları ve tokmaklar 
arasında, bir şimşir fidanı, yeşil ve topar
lak başını yükseltiyordu. Eksik olan bir a
yağı yerine bir kibrit parçası takılmış bir 
serçe, ihtiyarın başı ve omuzlan üzerinde 
neşeli neşeli sıçrıyordu. 

Kunduracının .elini sıkıp iki kadının ardı
sıra çrkarkcn: 

- Sent Mari Nuvel'e giderken işinin ü
zerine iğilip kalıbı, bir mengene gibi, dfale
Tİ arasında sıkarak kaba saba kunduralar di
'ken bu ihtiyarı gördüm. Onun sade ve ıyı 
bir insan olduğunu hissettim. Ona italvan
ca olarak: "Baba, benimle bir bardak Kiyan
ti şarabı içmek ister misiniz?,, diye sordıım. 
Razı oldu. O bardak ve şarabı almağa gitti 
ve ben de dükkanı bekledim. 

- Mösyö Şulet, benim arzuladığım hiç 
bir şey yoktur, halbuki neşeli değilim. Ben 
de mi kunduracılığı öğreneyim? 

Şulet ciddiğ, cevab verdi: 
- Daha vakti değil. 

Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çevıren: Nasuhi BAYDAR 

- Darling, Mösyö Döşartr'ı tanıyor mu
sunuz? Tanıyorsunuz, öyle mi? Mösyö Dö
şartr bana yazdığı mektubta önümüzdeki 
hafta FloTansa'ya geleceğini bildiriy<>r. Mös
yö Dösartr'm sizinle şehrimizde buluşaca
ğına çok seviniyorum. Bizimle birlikte mü
zelere ve kiliselere gidecek ve bizim için bu
lunmaz bir rehber olacaktır. Güzel şeyleri 
sevdiği için onları anlar. Ve onda ince bir 
heykelci istidadı vardır. Onun yaptığı baş
larla madalyonlar Fransadan çok İngiltere
de beğenilir. Oh, Mösyö Döşartr'm Floran
sada size rastlıyacağına öyle seviniyorum ki 
darling! 

IX 
Ertesi gün, Sent Mari Nuvel kilisesin

den cıkıp eski sirkl~rde olduğu gibi Mer-

Gördüğü şeyden hoşlanan Madam Mar
ten, yavaşça şarkı söyler gibi bir şeyler an
latan Şulet'i kapı eşiğinden çağırarak İs
panyollar kilisesini görmeğc neden kendi
siyle birlikte gelmediğini sordu. 

- Siz Madam, faydas17. hayallerle uğra-

Sonra kadınlara dönerek sobanın üzerin
deki iki bardakla bir şişeyi gösterdi. 

- Kunduracı bunlan alıp gelince 'birlik
te içtik. Ona müphem ve iyi sözler söyledim, 
seslerdeki tatlılıkla onun zevkini okşadım. 
Dükkanına gene gideceğim; ondan kundu
ra yap.ıp arzusuz yaşamağı öğreneceğim. 
Ondan sonra keder nedir, bir daha bilmiye
'ceğim. Çünkii bizi hüzne sürükliyen yalnız 
arzu ve aylaklıktır. 

Kontes M::ırten gülümsedi. 

0riçellari'ler bahçesine varınca Madam 
Marme kendini bir kanapeye attı. Sent Ma
ri Nuvel de Girlandajo'nun duvar resimleri
ni, korodaki sıraları, Simabüe'nin meryemi
ni, çekilgedeki levhaları incelemişti. Denil
diğine bakılırsa italyan arını çok sevmiş o
lan kocasının hatırasma saygı göstermiş ol
·mak jçin bu işi dikkatle yapmış ve o/Orul
muştu. Şulet onun yanma oturarak so~du: . 

- Madam, papanın rubalarmı Parıs'tekı 
Vort terzievinde yapurdığı acaba doğru mu? 

Madam Manne buna inanmıyordu. Hal
buki Şulet bunu kahvelerde işitmişti. Ma
dam Marten, hem katolik ve hem sosyalist 
olan Şulet'in cumuriyet dostu olan papadan 
böyle saygısızca bahsetmesine şasıyordu. 
Fakat Sulet on üçüncü Leon'u sevmiyordu. 

- Hükümdarların hikmeti krsadrr. ded~. 
(Sonu var) 



:;AYIF A 6 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME- ı 
MURLUGUNDAN: 

1 - Ankaranm Hacrdoğan mahallesinde oturan Naima ve Şerifenin 
aynı mahallede oturan Ali oğlu Osman Fehmide bulunan alacak
larından dolayı ipotek olup satılmasına karar verilen aynı mahalle
de kain şimalen Akkız, cenuben çubuklu Ali, garben karyağdı 

sokağr, şarkan İzzet evlerile çevrili ve parsel 2 ada 161 pafta 26 
No. lu ve 77 metre murabbaı arsa üzerine bina edilmiş bir kısmı 
avluyu havi ve üç kat üzerine mebni iki alt ve iki üstte ve bir 
üçüncü katta 5 oda ve iki küçük halayı şamil ve 1100 lira muham. 
men değerli ev aşagıda yazılr şartlar dairesinde satışa çıkarılım~
tır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: 
3 - Satış peşin para ile olmak ü.:ere 16-xıı.935 tarihine müsa

dif pazartesi günü saat ı 1-12 ye kadar icra dairesi gayri menkul 
satrş memurluğunda yaprlacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıy

metin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul e~ilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen krymetin yüzde 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 7 5 ini bulmadığı takdirde 31-xn-935 tarihine müsa. 
dif salı günü saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
artıran talibine ihale olunacktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea
loip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine iha. 
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi •Vezne eyle
mesi için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfın. 
da da ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu 
tarihten evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile al
mağa razı olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa 
razı ise ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe 
ihale edilecektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri men. 
kul yeniden on beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok 
artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildik
te tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarih:ne kadar 
olan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa da·r olan id
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadrkça be
delinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler hergün tarihinde 935/ 104 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart. 

namemizi okuyabilirler. 1-5145 

ANKARA lCRA DAlRESl GA YR1 MENKUL SATIŞ 
MEMURLUCUNDAN: 

1 - Mütekait Yusuf km Necmiyeye borçlu Sadullah kızı Se
ridenin haciz edilip satılmasına karar verilen tapunun nisan 929 
tarih ve 40/34 N. mukayyet ve Ankaranm Kavaklıdere mevkiinde 
kltn 2454 metre murabbaı tarlanın beher metresi 15 muhammen 
değer üzerinden aşağıda yazılı şartlar dairesinde açık artırmaya 
çlkaı'rlmış tır. 

2 - Evsaf ve müştemillt: 
3 - Satı!J peşin para ile olmak üzere 16.12-935 tarihine müsadif 

paıarteai gilnü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul sahş 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmış olan yukardaki muhammen kıyme. 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milU bir bankanın te. 
minat mektubu ile kanunen teminat olaraık kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

S - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mez,kCır gilnün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 31.12-935 tarihine mü
N.dif salı günü· saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırma
da en çok artıran talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıy. 
metin yüzde 75 ini bulmak şartile en çok artıran talibine ihale o
lunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numaralı kanu. 
nun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile tabi tutula. 
caktır.) · 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea. 
le.ip verilmediği takdirde lizerin~ ihale edilenin talebi üzerine iha
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle
mesi için yedi gi.in kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında 
ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile altnağa razı ise 
ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzıere bu talibe ihale 
edilecektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul ye. 
niden on beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran 
talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihaİe edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men. 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id. 
dialarmı evrakı müsbitelerile 20 gi.in içiııde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde ~akları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler her gün tarihinde 933/402 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart-
memizi okuyabilirler. 1-5146 

Ankara urayı otobüs 
direl{törlüğünden : 

l- Eksiİtmeye konulan iş: Otobüs garajı cephe dıvarına demir 
parmaklık ve demir kapıların yaptırılması olup keşif bedeli 2458.02 
liradır. 

2 - Şartname ve proje şarbaylrk fen direktörlüğünden getirile
cek olan ve bu işlerle beşgul mimar veya mühendis veya demirci es
nafc olduğuna dair vesika mukabilinde parasız olarak otobüs direk
törlüğünden alınır. 

3 - İhalesi 28.11.1935 perşembe günü saat on üçte otobüs direk. 
törlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açrk surette yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat mikdarı 184.35 liradcr. 
6 - İsteklilerin artmna, eksiltme ve ihale k.aunun emrettiği bü-

!lin ev5afr haiz olmaları lazımdır. {3353) 1-5155 

ULUS 

Ankara Su işleri Oirektörlü.ğünden 1 
Ankara urayı su işleri direktörlüğü için alınacak 40 ton alınan 1 

kok kömürü açtk eksiltme 21.11.1935 günlemecinde su işleri direk. 
törlüğünde olacaktır. Bunların oranlanmı§ ti1m tutarı 1240 liradır. 
İstekliler şartnamesini Ankara urayı su işleri direktörlüğünde gö. 
rebilirler. MuvakJkat teminat 93 liradır. (3294) 1-5068 

Jandarma genel komutanlı~-ı 
Anl{ara sahnalma komisyonundan 

Evsafına uygun olmak gereği le (20,384) çift kundura 14-11-935 
perşembe günü saat 14 de kapalı zarf u~ulü ile Jandarma Genel 
Komutanlığı kurağında satın alınacaktır. Kunduranın bir çifti için 
(500) kuruş değer biçilmiştir. Şartnamesi (510) kuruş karşılığın
da her gün komisyondan alınabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddesinde yazılı belgeler ve (6346) liralık ilk temi. 
nat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi mektuplarını kıınu· 
nun (33) cü maddesine uygun olmak üzere eksiltme günü saatın
dan bir saat önceye kadar komisyona vermiş olmaları. (3181) 

1-4904 

Ankara ilhaylığından: 
Emniyet direktörlüğü için 50 ton yerli kok kömürünün alın. 

mast 3.11-935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi emniyet direktörlüğün<iedir. 20.11.935 
çarşamba günü saaı:: 15 de ihalesi yapılacağından isteklilerin yazı. 
lan gün ve saatte tcminatlarilc birlikte ilbayhkta toplanan komis. 
yona müracaatları. (3213) 1-4960 

Anl{ara valiliğinden: 
Senesi 
~29 

İsmi Nevi iştigali 
Şark Fransız şirketi Şirket 

vekil Selim 
Vergi ın..ıtrahı Bidayeten tarh olunan vergi m~kdarr 
Lira R. Lira K . 
35867 97 7316 99 

Tc.:nyizeıı kabul edilen mikdar 
Lira K. 

7310 99 
karar 

Kazası Kayıt No. No. Tarihi Mükellefin işi ve adı 
Ankara 6328 3236 20.5.935 Şark Fransrz Şirketi 

Ankara Yeğenbey maliye şubesi mükelleflerinden Şark fransız şir_ 
hti namma tarholunan kazanç vergisinin 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 tebliğ o
lunduğu halde buna karşı mükellefin verdiği 1-7-933 tarihli arzu
halde temyizen tetkikat yapılması istenilmiyerek istenilen vesai. 
kin Fransadan celbi için daha bir müddet mühlet verilmesi talebin. 
den ibaret olduğu anlaşılmış ve binaenaleyh temyizen tetkikat ic
rasma mahal görülemediğinden işbu evrakın mahalline geri "'önde
rilmesine ittifakla karar verildi. 

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

Ankara merkez hıfzıssıhha mü-

Anl~a ı-a '11 bay lıiın dan: 
1 .--;- Ankara ilçe !eri özel idare dispanserleri için 129 kalem 

tıbbt eczanın açık eksiltme ile satın alınacaktu. 
2 - 1stekliler şartnameyi görmek için her gün sıhhat müdürlü. 

ğU dairesine ve eksiltmeye gireceklerin de 116 lira teminat mak. 
buzlarile 18-11.935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümene gel. 
meleri 3190 · 1-4934 

Maliye Vekaletinden 
1 - Pazarlığa konulan iş (Maliye Vekaleti meslek mektebi 

binası dershanelerinin tamiri) 
Keşif bedeli 245 liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak ,unlardır. 
a) Keşif cedveli · 
b) Fenni şartname 
İstiyenler bu keşif ve şartnameyi Maliye VekAieti tnitli eml~k 

müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilirler. 
3 - Pazarlık 22 teşrinisani 935 cuma günü saat on beşte Mali

ye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık ile yapılacaktır. , 
5 - Pazarlığa girebilmek için istekl:nin 18 Jıra 38 kuruş mu. 

vakkat teminat vermesi, bundan başka ticaret odası vesikası ve 
Nafra Müdürlüğünden alacağı ehliyeti fenniye vesikasını haiz olup 
göstermeleri lşzımdır. (3336) 1-5120 · 

Afyon Vilayeti~den 
l - Sandıkh ilçesinde yapılacak 13513 lira keşif bedelli ilk 

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

mesi, mukavelename fenni şartname, Keşif cetveli, plin istiyenler 
bu kağıtları Afyon Kültür Direktörlüğünde görebilirler. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1013. liralık t.eminat 
vermesi bundan başka aşağıda yazılı vesikaları haiz olup gösterme
si lazımdır. Bu işleri gördüğüne dair fenni ehliyet vesikas~. Tica. 
ret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar getirilerek daimi encümen Başkanlığına 
makbuz mukabilinle verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet 3 üncü maddede yazdr saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfm mühür mumu ile iyice .kapatılmrş olmast lazımdır. Posta. 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (6887 1-5046 
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KaıJalı zarf ıısulile elisiltme ilani · 

Sümer Bank 
Umumi Miidürlüğünden· 
1. - İzmit kağıt ve karton fabrikasına ait Revir, 

işçi yıkanma yeri, genel giriş, yollar, dekovil pozu ve 
anroşman işleri vahidi fiat esası ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Bu işlerin tahmin edilen bedeli 44.662 lira 
24 kuruştur. 

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

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

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

4. - Eksiltme kpalı zarf usulile yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3.349 

lira 70 kurus muvakkat teminat vermesi ve mali ve 
fenni bakımdan bu işi muvaffakiyetle başarabileceği
ni vesaikle isbat etmesi lazımdır:--

6. - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve sa
attan bir saat evetine kadar münakasa komisyonuna 
verilebilir. Posta ile gönderilecek mektupların niha· 
yet ihale saatinden bir saat evel gelmiş ve zarfın ka
nuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

1-5095 
. - . . .- . . . ;::· ... . ... ·-~~ .. ~-i- . 

Ankara Nümune hastanesi 
haştal1illli~iı1 .. len: 

'. 
' 

Kapalı zarf usulü ile miınakasaya konulan 309 kalem aldtı cer
rahiye ve Trbbi malzemenin ihale gününde talip zuhur etmecli~in. 
den pazarhkla mübayaa edilmek üzere on beş gün müddetle tek. 
rar münakasaya konmuştur. Talip olanların 25 Teşrinisani 935- pa
zartesi günü saat 10 da hastanede teşekkül eden komisyona temi-
natları ile birlikte müracaatları ilan olunur. (3343) 1-5143 

Seyh~n hususi-muha sehe 
Müdürlüğünden 

İdarei hususiye ile alakadar devairin Hususi Muhasebedeki 
nümunelere göre yaptırılacak (3629) lira (37) ıkuruş muhammen 
bedelli matbu evrakın açık eksiltmesine ilan olunan günde istek-. 
li çıkmadığından işin pazarlıkla yaptırılmasına karar verilmi~ ol-. 
duğundan nUmune ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Mu. 
hase'bei Hususiye Müdürlüğüne mUracaatlarr ve ihale günü olan 
ikinci teşrinin 19 uncu salı günü saat ona kadar % 7 buçuk pey ak. 
çel~ri veya muteber banka mektubu ile vilayet Daimi Enctimenin-
de hazır bulunmaları bildirilir. (3346) 1-5152 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
SATILIK ARSA 

1 - Bedeli nakden ve peşinen verilmek üzere Yenişehirde 

1169 uncu adanın 1 parsel numarasında kayıtlı (810) MZ arsanın 
mülkiyeti kapalı zarf usulile artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Muhamnıen bedeli muvakkat teıninatı 
Lira Lira 
5670 425,25 

3 - İhale 25-11.935 pazartesi günü saat on lıeşcle yapılacaktır. 
~ - İstekli olanlar artcrma ve eksiltme kanununda yazıh tari • . 

fat dairesinde teklif mektuplarını teminatlarile birlikte ihale sa
atinden tam bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına veriL 
miş olmalıdır. Bu saatten sonta verilmesi istenilen ve kanuna uy
gun olinıyan teklifler kabul edilmiyecektir. 

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

(3287) 1-5051 

11,AN 

1 - Sarnanpazarmda Belediyece yaptırılmakta olan 12 dükkan 
11yrı ayrı olmak üzere 31-5.937 tarihine kadar a"Çık artırma ile ki
raya verilecektir. 

2 - Senelik muhammen kire bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira 
500 56,25 

3 - İhale 25-11.935 pazartesi günü tam saat on birde artırma 
ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

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

Birecik: HD. TB. ~omutanlığınclan 
1 - Taburumzun 935.936 senesi senelik ihtiyacı için 130,000 ki. 

lo 6. No. lu ipek elekden geçmiş yerli unu kapalı zarf usuliyle a
lınacaktır. 

2 - Eksiltmeye iştirak edecek istekliler 1170 lira nakden veya 
banka mektubiyle Birecikdeki tabur garnizonundaki mütesekkil sa
tın alma komisyonuna hergün müracaat edebilirler. 

3 - ihale 21/2.Teş./1935 perşembe günü saat 16. da tabur gar
nizonunda yapılacaktır. 

4. - Teklif mektupları 2ı.;2:Teş./935 perşembe günü ihaleden 
bir saat evetine kadar usulü dairesinde yazılmış olarak komisyon 
riyasetine verilmiş ve mukabilinde makbuz atmmış olacaktır. 

5 - Şartnameyi okumak, görmek istiyenler hergün tabur garnizo. 
nundaki müteşekkil komisyonu mahsusundan alabilirler. (3244) 

1-5004 
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~Hm :1iidnfaa Vekaleti 
:ılmalnın Ko ni~~ onu 

ilanları 

BİLİT 
Edrtmıt garnizonu için ka.. 

palı zarfla eksiltmeye konulan 
J70 una ı~tekli çıkmadıgından 
pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 

15.11.1935 c.uma günü saat 15 ·de 
Edremitte satın abna Ko. da ya. 
pılacaktır. Bic;ilen ederi 46 250 
liradır. (3321) 1-5107 

BİLİT 
1 - Bir tanesine biçılen eder 

19 lira 60 kuruş oJan ZOO tane 
1;oba açık eksiltme ile satm a.b. 
nacafttır. 

2 - Eksiltmesi ?4.II.1935 [!er
şembe ı;ünu saat ll dedir. 

3 - Şartname parasız olarak 
JI. M. V. Sa. Al. K'o. dan ahnır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
294 liralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile 2490 sayılı 
bnunun 2 ve- 3 üncü maddelerin
de yazılı beigelerle birlikte iha· 
11! gün 'ıe saatinde M.M.V. satın 
alma Ko. ela bulunmaları. 

(31~8) ?-4!19 

\-.kc·rı f alır ı l..alaı ( ınuu ı 

t\liitliirlüt!ii Saltnalma 
Knmi .. ~nnu Uimlart ~ 

.SOO KİLO FERRO KROM 
500 .. 
200 ,. 
200 ,. 

'5(1 " 

ANGAN 
MANGAN METAL 
EK PAKETE 

Tahmin edilen bt:deli ( 1700) 
lira olan yukaıda miktarı ve cin
.. , yazılı mafa:cme asıkeri falııi. 
tcalar Umum Müdürtüğu satmal· 
ma komi. vununca 27 ı. Kanun 
g3s tarihi~de ctıma günü saat 14 
te açık eJı::siltme ile ihale edile. 
cektir. Şartname: paıası.z olarak 
Jıomisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat otan (1Z7) Ji. 
ra 50 kurıış ve 2490 numaralı ka
mınan 'Z. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezk\ır gün ve saatte 
lıcmıisyon2 miiracaatları. (3293) 

t-S082 

3G TON BOR Y AGI 
20 " 20 NUMARALI YAC 

10 .• 25 
20 .. 35 " 

., 
6 .. 26 " 10 .. 46 

fahmrn edılen bedelı ('45840) 
hra olar. yukarda mikdan ve 
cınst ya.zıh malzeme askeri fab
rik:ılar Umum Miidurhiğü satın
;,ılm:ı komısyonunca 27 2. Teş
l'm 93 tarihinde çarş~a ~ 
nü saat ıs tc kapalı :.urf ile iha. 
le edilecektir. Şartname (iki) 
lira (30) kuruş mulrabHind~ ko.. 
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (3438) li
rayı havi teklif mektuplarını 
mezkür günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendi
h:rinin de 2490 numau.lı kam&
nun 2. ve 3. maddelerindeki vc
!'aikle mczk\ır gün ve. saatte k0-
r.nsvona mi.ıracaatlnrı. (3276) 

1-$081 

l'oı•hanc•fe· l~tanbul Lt·· 
\azım mirlifö S· im 

Alma Komi~~orrn 
llirnları 

lLAN 
İdarelen İstanhul 1 evazım 

• unırliğine baglı kıtaat için 4200 
ton bugda:r ın kırdırılması 26 l 1. 

1935 salı günü saat 15 de Topha. 
nede sa tın alma komisyonunda 
kapnlı zarfla eksiltmesi yapıla~ 

caktır. Muamele ve koruma ver
gıleri ciheti askeriveye aid ol. 
mak kalın ve mcc: kepek mut<'. 
oıhhide terkedilmek artile bıığ. 

yın beher kilo kırma iıcrdi 55 

ııantimdır. Muvakkat teminatı 

1732 buçuk liradır. Şartnamesi 

hergün komisyonda görülebilir. 
ı te;clilerin kanunda ist·.1ilen 
vesikalarla şartnamede yazılı ::.e
r.ıitn:ıi haiz olanların teklif .:ııek· 
:tuplarınr ihale sadtinden lıır sa. 
ıııt evel komisyona vermeleri. 

(6919) 1~5065 

Sa tılrk ev a partı 
man veya arsa 

aranıyor 

Yenişehir ~e havuz başında 
.. sfaJtta ve asfalta yakın satıhk 
tv apartıman veya arsası olan. 
lar Anafartalar caddesinde Zenit 
saat mağazası üstünde No. 70 de. 
göz Dr. u Cevad Arife bildiril. 
meın. 1-5087 

Ankara Levazun Aınirliği Satın 

A 'ma Komiç;vocu ilanları 1 
1 - Tümenin bayramiç garnizonu dv .. nn<la bulunan kıtaatın 

ihtıyacı olan 209 ton unun kapalı zarfla alınacağı hakkında yapı.. 
kn ilan üzerine ihalesine iştirak eder taliıbi çıkmadığmdan yemi. 
den apah .zarfla kırdırmaya konuldu. 

2 - Beher kilosuna biçilen e<hr 14 kuruş 50 santim ihalesi 
28-11-935 tarihine müsadH perşembe günü saat on dortte bayramiç 
tiımcn saun alma komisyonunda yapılacağı. 

3 - Unun şerait ve ev~ah bir eve\ ilan edilen un evu.fının ay. 
nidır. 

4 - Talipluin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncu maddelerine 
göre istenilen vescıiklc muvakkat teminat tutarı otan 2273 liranın 
veya b<ırrk me-ktubunun ihale saatma kadar kornfayona verilmesi. 

lLAN 
(3258) 1~5057 

1 - Viz.e alpullu için altmışar ton ve pınar hisar için yüz ton 
ki ct~man 220 ton ekmeJrlik un kapalı zarfla alm.acaktır. 

ı - İhalesi 26.2. ttş.- 935 salı günü saat on altıdadır. 
3 - Vizeye ait vnnn muhammen fiatı J4 kuruş 75 santim alpul

luya ait unun mnhamıJJV) fiatı 14 kuruş 50 santim ve Pınar hic;ara 
ait unun muhammen fiatı 15 kmuştur. 

4 - Hepsinin tutan 32550 lira olup ilk pey parası 2442 liradır. 
5 - ~rtnam4r ve encıfr her gün çorludaki komisyonda görüJe_ 

bihr. 
6 - Elrs:ihmey«' gir~ceklerin zarfları açma saatından bir saat 

öne«' kamında yaaıh v~~lta1arla birlikte teminat ve teklif mektup. 
lar:m nrtn«'lerl. (33CIO) 1-5072 

11:.AN 
ı - Tümrn bayram;ç garnizonu ihtiyacı olan 222 ton unun ka

palı zarfla laırd'ınnaya ltonulup ihalesı günü talibi çıkmadığından 
ytni:den i:apah zarfla alınacağı hakkında kırdırmaya konulduğrı 

2 - BetMr kilosuna biçilen eder 14 kuruş 50 santim ihalesi 
26-11.935 tarihinde sah günü saat on altıda bayrarniç tümen aatm 
alma komisyonunda yapılacağı. 

3 - Un evsafı bir evet} iJan ettiğimiz unun şerait ve evsafı da. 
hilind~ bulundUğu. 

"' - Talipl«'rin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerine 
göre istenilen TesaikJe muvaltkat teminatı olan 241 S liranın veya 
bank awktubunon ihale saatına kadar komisyonumuza t«limi. 

1LAN 
(3260) 1~5055 

l - T~nin bayrami~ gar11izonu ihtiyacı olan 222 ton unun 
hapab zarfla lr.ırdınnaya konulduğu hakkında ilan edilip yevmi 
ihalesiod~ talibinin vudiği fiat bedeli muhammenin ~ piyasaya 
nazaran çolır yiikai' fiat vermesinden ihale edile~yip y_eniden 
kapalı zarfla lrrrdrrmaya konulduğu. 

2 - Beher kilosuna biçikn eder l4 kuruş 50 santim ihalesi 
25-11-935 tarih pazartesi giinü saat on dörtte ba:yramiç tümen satın 
alma komisyonu bina~nda yapılacağı. 

3 - Un "safı bir tveke Han cttığimiz wıun şerait ve evsafının 
aynıdır. 

4 - Taliplerin 2490 nwnaralı kanunun 2. 3. uncı.i maddeleri rnt1. 
cibjncc istenilen vesailı:le 2415 lira muvakkat temina.tm veya ban:k 
mektubunun ihale scıatrna kadar komisyona teslimi. (3259) 1-5056 

l LAN 
Tümenin b<lyramiç garnizonu civarında bulunan kıtaatın ihtL 

yacı olan 209 ton unun kapaJr :o:arfla alınacağı hakkında kırdırmaya 
konulup yevmi ihalesinde ıaJibinin verdiği fiat bedeli muhamıne
nin ve rayice göre yükesk görüldüğünden ihale edilemediği. 

2 - Beher kilosuı;ıa biçilen eder 14 kuruş 50 santim ihalesi 
27.11-935 tarih saat on dörtte bayramiç tümen satm alma 'komisyQ-
nu binasında yapılacaktır. ' 

3 - Unun evsafı cvelce ilan edilen unun şerait ve evsafının 
aynıdır. 

4 - Taliplerin 2490 numarala kanunun 2. 3. üncü maddelerine 
gört> istenilen vesaik1e muvakkat teminat 2273 lira veya bank 
me-ktubunun ihale saatına kadar komisyonumuza verilmesi. (3257) 

l-5058 
İLAN 

ı - 8-ll-935 te kapaJı .zarfla eksilt~i yapılan İzmit ve Geb
.zcye ait inşaat malzemesine istekli çıkmadığından hazine menfa.. 
•tına uygun olmak üzere bir ay içinde pazarlıkla eksiltmesi yapı· 
lacaktır. 

2 - İlk eksiltmesi 18/2. teş/935 pazartesi günü saat 16 da İz. 
mit'te tümen lıinasındaki satın alına komisyonunda yapılncaktır. 

l - Tutan 26.000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 1950 liradır. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İsteldikrin belli gün ve !klatmda kanunun istt!diği bclge-

lerk gd~leri. (3349) 1-5149 

tLAN 
ı - Kor ihityacı için 500 ton 

sert ve 100 ton yı.rmu~k ki cema:-ı 
altı yüz ton buğday kapalı ~arf 
usuli ile alınacaktır. 

2 - İhalesi 26/ 2. teş. 1935 
salı günü aat on altı otnadadır. 
ı lk pey parası 3983 liradır. 

3 - Beher kilosunun muham. 
men fiatı sert buğdayın sekiz ku
ruş 80 santim yumuşak buğda. 
ym dokuz kuruş on santimdir • 
Hepsınin tutan 53100 liradır. 

at 16 da Bursada Tophanede: sa.. 
trn alma komisyonu lıinasmda o.. 
lacaktır. Eksiltme kapalı zarf u
sulü iledir. Muvakkat teminat 
1793 liradır. Bursanm 388, Mu
danyanm 45, ve Bandırmanın 45 
tondan ibaret arpası ayrı ayrı ta
li~lcre de ihale cdilt>bilir. Teklif 
mtktup1atı 27.11.1935 çarşam~ 
glinü saat 15 şe kadar satın alma 
komisyonu başkanlığına verilmiş 
olacaktır. (3309) 1-5078 

Doktoı 

t\li i\'laruf Üuve ~ 
DERİ, FİRENG1 'vE BELSO· 
GUKLUÔU HASTALIKLARJ 

ÜTEHA~c;JSJ 

Tahakhııne caddesi be~ında A 1 
tınta~ sokak No. 17. Hastalarını 

hergiln 9-13 ve 15-20ye kadar 

kabul edet 

Operatör - Üroloğ 
DOKTOR 

Kemal Gülgönen 
Bel soğukluğu, mesane ve böb. 
rek hastalrkJarı mütehassısı Is.. 
tanbul pdsta salonu karşısın. 
da Emniyet apartırnanmda 
hastalarım kabul eder. 1-5115 

l\ıJütehassısı 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anaafrtalar caddesi Zenit 

~
' saat mağazası üstünde No 1 

70 salı günleri Voksuzlara ~ 
~ oaras12 ~~ 

§dlllllllllllllllllllllllllllUUllllllll!IP.Jllj!l!IUUlllll!IUllllllllllJlllllllW§§ 
g g 
§ E i Br. TURGUT 1 
~ Ceheci Hastanrsi (}pcratfüü ~ 
~ § 
§ Hastalarını Adliye Sarayı g; 
~ kc.rşısında Hayatf aP:Srtmamn ~ 
~ da her gün 15 den 19 za tmJaı g 
§ kabule haslamıştu. ~ 
~ t11UVllll H!llllll11111111111!1!1l111111111111tiiiii!ll!llllililillilitt!!llllllllllttlllii~ 

Satılık ev 
Emlfik bankası arkasında ka

nat sok;ığında dört numaralı Ne. 
c.ati evidir. Diyanet İşleri daire
ı;i altındaki bakkal Mııstafaya 
l"l'lÜrncaat 1-5080 

Kiralık apartıman 

dayreleri 
Bütün konforu haiz olan bu 

daireler dörder oda ve birer hol
den ibarettir 

Yenişehir dört yolda eren 
mağazasına: 1-5137 

Her türlü 
Daktilo ve Fransızca tercüme 

işleri kabul olunur. Fransızca 

ameli dersler verilir. Ulus'da 
R. S. rumzuna bildirmeleri. 

1-5135 

Kiralık 
ç:ocuk sarayı caddesinde 70 

numaralı binada mUstakil iki 
oda ay.rı ayrı ve beraber kiralık. 
tır. :Birisinde kalorifer vardır. 
İsteklilerin 2182 numaraya tele-
fon etmeleri. • 1-5147 

4 - Şartname ve evsafı her
gün Çorludaki komisyonda gö
ni!ebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
kanunda yazılı vesiknlar!a be
raber teminatlarını ve teklif mek~ 
tuplarmı zarfları açına saatin
den bir saat once komisyona ver. 

Devlet üemıryolları ve L manları Umum 
MiidürliiP-ii ilanları 

meleri. (3318) 5096 

İLAN 
Bursa garnizonu için 13.5,000 

kilo has ekmek ıııatın alınacat.tır. 
Tahmin edilen bedel 1552.5 lira. 
dır. Şartnamesi satın alma k0-
misvonundadır. Eksiltme 26. 11. 
1~35 salı günü saat 16 da Bursa
da Tophanede satın alma komis. 
yonu bınasında olacaktır. 

Ek"iltme kapalı zarf usuli i
ledir. Muvakkat teminat Jl65 li
radır. Teklif mektupları 26.1 ı. 
935 saJr günü saat 15 e kadar sa
tın alma 'komisyonu batkar·, ğ1· 
na verilmiş olacaktır. (3308) 

1-5077 
İl~AN 

Bursa, Müdanya ve Bandır. 
ma g~nizonları için 478 ton ar_ 
pa satın alınacaktır. Tahmin e. 
dilen ~deli beher beş kuruştan 
2390(') liradır. Şartnamesi .:;ııtın 
alma komisyonundadır. Eksilt. 
me 27.11.193'i carsamba f?Ünü sa-

18 ile 28 ya~ arası gençlen? a. kerlilde alakası o!mıyan n be
denleri sağlam gönilenlcrden ımtıhnnla hareekt Şakırdi alınacaktır. 

Bu işe talip olanlar Lise veya Orta mektep diploması musad· 
dak suretlerini bağlıyarak 16-11.935 c kadar Zat İşleri Müdürlü. 
ğüne vermeli dider. 1mtiha. l&.11.935 pazartesi günü saat 15 de 
Umum Müdürlük Binasında hareket dairesinde yapılacak ve kaza-
nanlara şimdilik -40 lira ücret verilecektir. (3341) 1-5141 

İLAN 
Muhammen bedeli 17853 lira 

olan 32 kalemden "'mürekkep şef 
yazıhanesi, etajerli ve etajersü 
memur masası, telgraf makinası 
masası, orta masası, etajerli kü
çük ILtmur masası ve etajeri, ko. 
modin, telefon etajeri. dosya, 
kurşun, yangın ve aoonoman kar
nelerı ve ihtiyat bilet, eczane 
için ilaç dolapları, sandalya, şef-

dötren. evrak imdadı sıhhi, şaID
dan, alet ve mektup sandıklan, 
tahta kağrt atacağr, 2 ve 5 met
relik tahta rampa, fıçı rampası, 
iJ~n tahtası. etiket 1cvhas1, 4 met
relik tahta merdiven, tahta ayak 
altlığı, Jaburatuvar· için çalışma, 
ec.zacı için çahşma v'! l!tzacı ya. 

zı masaları 25-11-935 de pazarte. 
si günii saat 15,30 da kapalı zarl 
U!ulile Ankarada idare binaslD. 
da ısatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
133S,Q7 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin etti· 
ği Yesikalar ve işe girmeğe ma. 
nii kanuni bulunmadığına dair ,.... 
beyanname ve tekliflerle aynı 
gün ::;aat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler Ankara
da mnhtme dairesinde 'Ve Hay
darpa~ada tesellllin ve sevk mü. 
dürlüğiinde parasız olarak dağı. 
tılmaktadır. (3312) 1-5084 

SAYlFA 7 
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TURK i 1 

it t-'fJ o "' L u 
vadclc. Hevdv~t 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Sıh 1t ve içtimai 1\luavenet \1ckalr~ti 
Ankara Merkez Hıf zıssıhl a müessesesi 

direktörlüğündtn : 
ı - Eksiltmeye konu!an i : Ankara Merkez Hıfzıs .hh~ Mue&

ı>eı!-esi Direktör orlalarına IT'.ahsm: :akımla m~ktep kin ahı-.;;ıp mal. 
ıeme inşaatı 

2 - Vap-rlaı::ak i ·in tahmin bt-•lt'li ı 616S-) lira (40) kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak :,ıınlardır: 

A - Eksiltme şartname&i, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Keşif cetveli. 
E - Resimler. 
lstiyenler bu evrakı miies~e.,,..dcrı alaf.ı\)ır;rr. 

4 - Eks.iltml" 20.11-1935 çarşamb.ı ı:,tinu aat (11) ~e Ankara 
Merku IIıfııısıhha Miil'.,se-;csind~ s.ıtın aln'a komi"} 1'11 n la va. 
pılacaktır 1 

5 - Eksiltmeye gırebiraıek içın i!>lcldileıi.n (461.-) lıı.ı l88) 
kuruşluk ilk terninatİarrnı Huduı.l ve Sahilleı; Sıhh3t Umum Mii. 
düdüğü veznesine yatırmış olacaklardıı. Me \>undan lı • ..ska aşağı

daki vesikaları da haiz olup göstermeleri Hlzımdır: 
A - 2490 sayılı kanunun istedıği vcsikalai', 
B - Mefruşat işlerile iştigal eden bir müessese olduğuna d.ıir 

ticaret odası vesikası, 
C - Resmi bir müesseseye en a~ağı (lopöo) lirahk ve tesellu. 

mü katisi yapılmış bir iş yaptı~ına dair vesıka, 
D - Vesikalar hakkında karar ittihazı . ııtm alma komi!'lyonu

na ait olup bu hususta itiraz. kabul edilmez. 
6 - Teklif mektupları ihal~ saatından bir saat evcline kadar k0-

misyon reisliğin~ verilmiş olacaktır. (3227) 1-4963 

Nafı:J Bakanlığından: 
Bakanlık M.üusinc yaptırılacalı: 734,H lira kc,if heceli "' adet 

camekanlı dolap ile 4 adet tethir mas.ası açık eksiltm~ye konulmut
tur. 

Eksiltme 26-10.935 sah gUnü saat 15 de Ankarada Bakanlık bi
nasmd21 yaprlacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası •rsıkası ve 55,08 liralık muvakkat te
minatları He birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları 
lazımdır. 

htekliler bu husustaki şartnameyi Bakanltlt Malzeme Müdür. 
lüğünde giSre.biJirler. (3253) 1-5102 

Nafıa ·besinci daire su 
' işleri müdiirlüğünden: 

Keşif bcdeh 21106 lira 71 kurus olan Bend deresindeki eski 
roma bendinde yapılacak inşaat 4 Teşrinisani 935 pazartesi günün. 
den itibaren 15 gün müddetle ~ kapalı zaıtf llsuliyle eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltme Teşrinisaninin 20 inci p-rşamba günü saat 15 
de Nafıa Beşinci Daire Su İşleri Mi.idüriyetindeki eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. f steklilerin Z490 numaralı kanunda ya. 
zılı vesikalarla ~imdiye kadar yapmış oldµkları işlerde teahhütle. 
rini tamamen ifa ettiklerine dair vesikayı Tesrinisaninin 20 inci 
çarşamba günü saat 14 de kadar Beşinci D<ıi.re Müdürlüğüne teslim 
etmeleri lazımdır. Muvakkat teminat 1588 liradır. Evrakı keşfiye 
ve projeyi görmek için her gün zikrolunan Müdi.iriyete miiracaat 
edebilirler. {3202) 1--4992 

Ankara orayı otobüs 
direktörlüğünden: 

A - Eksiltmeye koııulan iş: otobüs garajı cephe kesme ~ dı-
van ve bpıc.ı odası inpst olup keşif bedeli 7273.23 liradır. 

B - Şartname ve projesi şarbaylık fen direktörlüğünden get1-
rilcc:ek olan ve bu işlerle meşgul mimar vcyCl mühendis veya taşçı 
csnafr olduğuna dair vesika mukabilind~ otobüsler dirl!ktörlüiün· 
den parasız olarak alınır. .. . 

C - İhalesi 28.11.1935 perşembe günü saat 10.30 da otobus dıre1r.. 
törlüğünde yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyk yapılaCaıktır. 
E - Muvakkat teminat mikdarı 545.49 liradır . 
F - Kapalı zarflar artırma, eksiltme ve ihale kanununun 32 ve 

33 inci maddelerine tevfikan yapı1mı~ olmalıdır. 
G - İsteklilerin, kanunun emr~ttiği bütün e-.safı haiz olmaları 

lhımdrr. (3354) · 1-5154 
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Auk.aı-a mü~takil 
Aktif Cümhuriyet Merkez Bar kasının 9 İkinciteşrin 1935 vaziyeti Pasi 

taburu 
jaııtlarn1a 

k:unıaııdaıılığıııdan: 
KASA: 
Altın: safi kilogram 16.471,892 
Banknot 

Lira Lira 
23.169.083,86 
6.915.464,-

SERMAYE: 
İHTİYAT AKÇESİ: 

Lira Lira 
15.000.0~.-
1.026.756.67 

Ufaklık 705,723,45 30.790.271,31 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
Türk lirası 670.053,83 670.053,83 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
Altın: Safi kilogram 4.401,275 6.190.757,96 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 v~ 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te-
rliyat 

158.748.563,-ı 

10.750.980.-

1 - Jandarma müstakil taburu hayvanlarının bir yıllık ilıtiya. 

cı için asık münakasaya konulan saman mikdarı ve tutariyle tahnıın 
bedeli ikinci maddeye yazılıdır. lsteklılerin eksiltme giinünde ya· 
zılı saatından bir saat evvel teklif mektuplarım komisyona vermiş 
bulunacaklardır. Sartnamesi parasız olarak tabur krargahından 
alınacaktır. 

2 - Satın alınacak samanın mikdan azami 80000 asgari 60000 
kilo ilk teminat 255 liradır. (3350) 1-5148 

Altına tahvili kabil serbest dövizler 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 
Deruhte edilen evrak' naktiye kar· 
şılığı 
Kanunun G ve 8 inci maddelerıne 

tevfikan hazine tarafından vaki te
diyat 
SENgDAT CÜZDANI: 

Hazine bonoları 
Ticari senedat 
ESHAM VI<: TAHVİLAT 
CÜZDANI: 

1 

Deruhte edilen evrakı nakti· 
A • yenin karşılığı esham ve tah 

vilit (itıbari kıymetle) 
B Serbest eshi.'m ve tahvilat 
AVANSLAR: 
Altın ve döviz i.b:erine 
Tahvilat Ü7.erııı. 
HİSSEDARLAR: 
MUHTF.T..fF· 

3.994.250,85 10.185.008,81 

-ı 
158. 7 48.563.-

10.750.980.- 147.CJ97.583,-

1.820.000,-
21.932.043.49 

31.992.044.73 
4.429.072.9' 

30.866.0:' 
4.161.600 o; 

YEKUJ\ 

23./52.043.49 

36 42 ı ı 1 7 ,(ı 1 

4.11J ' .166,Ut> 
4. lJ "\.10,-

15 'oJ 267, t z 

27 1.. ( 'H 1 ,32 

Deruhte edilen evrakı naktiye ba· 
kiyesi 
Karşılrğı tamamen altın olarak iUi· 
vcten tedaviile vazedilen 
TÜRK LİRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 
DÖVİZ MEVDUATI: 
Vadeı>iz 

Vadeli 

MUHTELİF: 

147.997.583,-

13.000.000.- 160.997 .583.-

12.639.337.72 
--.- 12.639.337,72 

12.852. 788.90 
27l.l95."6 13.123 985,36 

71.581.l48,57 

Yl:KUN 274.368.811,32 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME. 
MURLUGUNDAN: 

1 - f nkılab mahallesinde oturan Osman kızı Eminenin aynı ma
halleden Kaniye ve Refikadaki alacağından dolayı ipotek olup sa
tılmasına karar verilen aynı mahallede Türbe sokağında kain paf
ta 7, acla 48, parsel 4 No. lu iki kısma ayrılmış olup cenuptaki kısmı 
bir avlu bir oda ve mutfak ve heladan ~ımaldeki kı<>mı iki kat üzeri
ne ahşaptap yapılmış olup birinci katında bir oda ve mutfak ikrn
ci kattta iki oda ve ancak lıu kısmında elektrik tesisatı l.ıulunuıt 
mecmuuna 2000 lira kıymet takdir olunan ev aşağrda yazılı şartlar 
dairesinde satışa çıkarılmıştır. 

2 - Ev.saf ve müstemitat: 
3 - Satış peşin para-ile olmak üzere 12.12.1935 tarihine mü!Mldif 

perşembe günü saat 14.16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmis olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 gu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temı. 
nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvil. 
!eri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdu edilen kıymetin yiızdc 75 
ini bulduktan ve üc defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncr saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

2 rr-~ 1) . : ri frı l~n itibaren: İskonto haddi ' 1
, .'i 1 

• - Ahr. ti zerine avans % 4 1 
6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edile bedel muhammen kıy

metin yüzde 75 ini bulmaclıgı takdirde 27.12.1935 tarihine miısa<l f 
cuma günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ıkinci artırmada en çok 
artıran talibine ihale olunacktır. 

))okuznn<·u 1(.0. yok lama 
k oıni ~ )1 oıı u Re is lii!i n rl t> n: 

Kıta t ihtiyacı için 550 bin kilo un kapalı zarf ıle mim•!<.ısaya 
konmuştur. İhalesi 2.1Vl35 pazartesi giinü saat 11 dedir. İlk temi
nat 4689 liradır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün mü
nakasay.a iştirak edeceklerin muayyen günde ihale saatından bir 
saat evvel teklif m ktuplarile kanunun 32, 33 3 \ üncü rra'H"'eri 
ahkamına ı - r · - -aktır. (334S) 1-5151 

Kiralık daire 
(İş Bankası karşısında Veh. 

bi Koc apartımanmda beş odalr 
her tiirlu konforu havi kalorifer
li genış bir daire kıralıktır. Ta

liplerın Vehbi Koç ticaret evine 

müracaatları rica olunur. (Tele 
fon: 1060) 

• • • • • 
iDEAL KOIV.UR 

Türk Antırasiti 
Çıktı, teshin müşkülatı d2 ortadan kalktı. 

Bir takım sobalar Antirasit yakar, başka sobalar Kok arar; diğer ha7.ı1arı da 
Odun, Maden kömürü veya Linyit ister! 

Her sobaya kendi kömürünü temin etmek için her sene mılyQıllaramız ecnebi 
ellere gitt;kten başka üzüntüden de çat lardık ! 

1ür Antırasiti 
çıkalı bütün bu mahzurlar silindi. Çünkü: 

Tiirk Ar ır"siti 
Bilıi istisna her sobada, her kalörif er de mükemmel yanmak ve ıHlmak hassa· 

smı tamamen camidir 

Antırasitinin diğer ecnebi 
, 

kömürlerine üstünlük sebepleri: 
1 - Her sobada mükemmelen kullanıla bilmesi 
2 - Sobaları tahrip etmemesi, mikaları kirletmemesi 
3 - Dumansız olutundan boruları tıka maması ve çürütmemesi, rJ/'.: 
4 - Her boyda cinsleri olduğu için kırmak zahmeti olmaması 
5 - Yanmasının kolaylığı ve bitinceye kadar sönmemesi 
6 - Alevli yanıtından çabuk , ·t ması, mikalı sobalarda zevkli gÖt'ü nmesi 
7 - Yanıtta, untışta her kömürden fazla ekonomik oluıu 
8 - Fiyatının ecnebi eılerine kıyasen ucuz olmaın 
9 - Her aranılan yerde, her zaman bulunabilmesi 

10 - Nihayet kendi öz malımız bulunması ... 

Ankara ve İstanbul Bayii: 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi 
Telefon: 4.ıı.lr11ra 1428. İstanbul 23074 

Saçları 

dökiilenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

pcklenmesinc mani olur. Komo
jen .. açların köklerini kuvvetlen. 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

- -----211 
1mtıyaz sahibi ve ~aJJ11u ı 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umıımi neşriyatı idare eden 
Vur İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çank111 caddesi cıvannda 

Ulu11 Basımevind• basılmış· 
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7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ıhale bedeli ihaleyi müten tıp 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibar.en kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedı gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında da i. 
hale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarih en 
evci en yüksek teklifte bulunan talibe teklifı veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile alınağa razı ise iha· 
le farkı l.ci talipdcn tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul ,.yeniden on ibeş 
gtinlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale 
edileccktu 

8 - l 'N iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterkim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzermdeki haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını evrakı müsbitelcrile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la. 
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış 
h~delinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler hergün tarihinde 935/67 nu. 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname-
mizi okuyabilirler. 1-5153 

Ankara valiliğinden : 
Keşıf b~deli 11819 lira 17 kuruştan ibaret bulunan Necatibey 

caddesinde Hususi idareye aid dükkanların tamiri için kapalı zarf
la ilan edilen müddet zarfında talib çıkmadığından her pazartesi 
ve perşembe günleri saat 15 te zuhur edecek talihlerine pazarlıkla 
ihalesi icra kılınmak üzere ihale müddeti 5.12-935 perşembe günü
ne kadar uzatılmıştır. İsteklilerin her pazartesi ve perşembe giın.. 
leri saat 15 te 886 lira 50 kuruşluk teminat makbuzu veya mektu.
bu heyeti fenniye vesikasile birlikte Daimi encümene gelmeleri ve 
şartnameyi görmek istiyenlerin Husu:ü muhasebe direktörlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (3348) t-5150 

~arhaylı~ı odan: 
Belediyemiz alım ve satım komisyonluğunca 1800 lira bedeli 

muhammene ve kapalı zarf usulü ile 15 beygir kuvvetinde bir adet 
MOTOPOMP alınması keyfiyeti 15-11.935 tarihinden itibaren 25 
gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin % 7,5 teminat, 
ikametgah ve ticaret odasına mukayyet bulunarak hali faaliyette 
olduklarına dair vesaikini havi teklifnamelerinin ihale gün 10.12-
935 sah günü saat 14 e kadar ismi geçen ko~isyona göndermiş bu
lunmaları ve bedelsiz verilecek şartnamelerin komisyonumuzdan 
veya İstanbul yeni Aydın Oteli Müdürü Bay Osmana müracatla 
istenmesi ve ihalenin Biga belediyesi alım satım komisyonu huzu. 
ru ile yaılllacağı ilan olunur. (3338) 1-5144 

Ekonomik. sıhhi, ucuz, heı yerde yanar. Sipariş kabul yeri 
Adapaıı:arı .. 1iirk Ticar·et Bankası 
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BU GUN BU GECE 
C ıcı LAJ,ubard - Gary Cooper ve se. 

vimli küçilıc sinema yıldız Shirley 

Tcmple 

HER ŞEY SENİN tçtN 
Frdnsızca sözlü horikül.,t:le filminde 

ROB ERT A : tren ne Ottnne 

BU GÜN BU GECF 
Afrika'nm kızgın çöllerinde LeJ 
yon hayah hüvii4 bir •--.va• güne~ '\"• . , 

avantür. a._ı, 

BÜYÜK fHTfl./\L 
Jean Gabin - Ann=- R ", 

F. A-:t~ire - Ginger Rogerca 


