
Zecri tedbirler kanunu Kamutay da 
"Biz It~ılqa Habeş meseiesİ,IJLe ancak milletler cemiyeti 
karaı tarının bizi ffl t; cbur etliği ölçüde iştigal ediyoruz,, 

Dün B. Fikret Stlay'ın başkaniığın· 

da yüpılan Kamutay toplantışından uiuı

lar sosyetesi heyeti umuıniyeııince teıı • 
kil edilen irtibat komitesinin almı§ oldu-

· ğu ekonomik ve finansa) tedbirlerin tat
biki h'ilıusunda hükümete salahiyet ve

ren kanun projesi görüşülmüştür. 

Bu münasebetle ııöz alan Berç Tür
k er ( Afyon) demiştir ki : 

"- Bu meııeleye dair bendeniz de iki 
söz ıöylemek isterim. Maksadım sizi 

veı·eceğiniz karardan geri çevirmek de· 
ğildir. Ben ıu-E yurdumuzu alakadar e

den bu meselede, şahsi mülahazabnu hu-
7.uru alinizde söylemekle vazifemi ifa et
miş olacağımı düşünerek kürsüye ç k 
hm. 

Gündelik 

KÖ1'10R VE DEMiR HATTI 

Cumuriyetin büyük ve güzel 
eserlerinden birini daha tamam
ladık: Şimdi Karadeniz kıyıları
na varan Irmak - Filyos hattı, 936 
senesinin 15 haziranında Çatal
ağzı'ndan kömür taşmıağa l>aşlı
yacaktır. Hat Zonguldağa 10 ma
yıs 937 tarihinde ulaşacaktır. Dev
let, Havza işletmesini rasyonelleş
tirmeğe ve Ereğli limanının yapıl
masına da karar verm.İf olduğun
dan, Türkiye'nin bu kısmı, esaslı 
jş kaynaklarından biri oluyor de
mektir. 

Hükümet ve teknik adamları
mızı ne kadar övsek yeri vardır: 
Çünkü bı.ı hat türk İşçileri ve mü
hendislel"İ tarafından, bir yabancı 
grupun idar~si altmda, yapılmağa 

. başlanmışsa da, son kısımları yal
. nız bizim vasıtalarımızla bitiril
miıtir. Bu hattın üstündeki tünel
lerden biri, yeni demiryollarımı
zın en uzun tfüıelidir. [3440 met-

.~e.] Bütün tünellerin uzunluğu ise 
4062 metreyi bulmuştur. Smaiğ 
ameliyeler bakımından, Irmak -
Filyos hattı, iyi bir tecrübe ve gü
'zel bir. zaferdir. 

Fakat dahası var: Gene bu hat 
Karabük' den g~iyor. Hükümet 
demir endüstrisini de burada k:ur
mağa karar vermiştir. Şu halde 

. Şimdiye kadar kömür yolu dediği
~ miz bu hatta, bundan sonra kö
. mür ve demir hattı ad mı verebili-
rız. 

Kömür, demir, buna bir de e
lektrik sözünü katınız; çünkü e
sas elektrik merkezlerinden biri
nin Hav:ıa' da kurulacağım biliyo
~uz. Bu üç kelime kadar bu mede
niyetin İn <;a kuvvetlerini anlatabi
lecek ne bulunabilir? 

Karadeniz' den İstanbul veya 
Akdeniz limanları vasıtası ile A
nadolu 'ya taşman kömür, !İmdi 
onun bağrına sokulmuştur. Buna 
bir de hükümetin kömür ucuzlat
_ma sıyasasım ilave edersek, mem
leketin hayat ~rtları, Anadolu
mm endüstri kurumları ve milli 
müdafa:3. bakımından yeni hattın 
~hemiyetini daha iyi belirtmiş 
olunız. 

Bir haftaya kadar Bayındırlık 
Bakanımız Diyarbekir hattını aç
mağa gidecektir. Anadolunun or
tasını ve cenubunu dolasan bu 
raylar, vatanın coğrafi birliğini 
kenetliyen ve yoğuran milli hat. 
lardır. Hiç biri cumuriyetsiz düşü

·nülemez, cumuriyetsiz anlaşıla-
maz, ve kurtuluş harbmın ateş ve 
kam ile beslenmif olan iradeler 
batta olmaksızın ha,arılamazdı. 

F.R. ATAY 

"Dış Bakanımızın dünkü di)'evinden" 

Sayın arkadaşlar, bugün Türkiye cu

muriyetinin yüksek siyaseti şudur: 
Yurdumuzun müdafaasmı, yenilmez, 

yılmaz, kahraman askerlerimize tevdi 
ettikten sonra, dünyanın her ulusu ile 
dost yaşamak ve, barış içinde yurdumu
zun ticıari, iktisadi, imar, kültür vesa.h· 

işlere kuvvet vermektir. Bir de, yurdu

muzu asla alakadar etmiyen kavga?aı· . 
dan uzak durmak siyaseti vardır ki. 

buna da bitarafhk den er , ve bitara'hk 
sulhla beraber yürür. 

.. 

Bugün, ltalya - Habeşistan harbı do· 
layısiyle ve bizim de uluslar kurum~nun 

üyesi olmak hasebiyle bu kurumun kon
seyi, halya'ya kar§ı alınacak zecı i led· 

birlere bizim de iştirak etmemizi istiyoa·. 
Şimdi ltaJya bizden mal alıyor v~ 

bu mem)E;ketle olan ticaretimizin inki

şaf edebileceği bir zamanda , zecri ted • 

birlere iştirak edersek, olabilir ki, ita' -
ya, aramızdaki ticari münasbatrnı kessin, 
ve atide bi~den mal almamaya karar 

(Sonu S. inci sayfada) 

lnebolu vapuru fac·a 1 

ölenlerin cenazesi büyük 
li a 1 d ı ı .. ı 1 d ı törenle 

İzmir, 13 (A.A.) - İnebolu 
vapuru f adasında ölenlerin cena
ze töreni bugün saat 14.30 da ya
pılmıştır. Törende vali Fazlı Gü
leç, müstahkem mevki kumanda
m General Keramettin, askeri ü
mera, mulkiye ve tüze erkam ve 
C. H. P. başkam Avni Doğan, Gü· 
venlik direktörü Feyzi Akkor, iz
mirde bulunan saylavlarla konso
loslar, asşarbay, uray üyeleri, ban· 
ka direktörleri, devlet demiryolla-

rı enspektörleri, resmiğ ve hususiğ 
kuruml.ıl.- mümessil ve üyeleri ve 
kazadan kurtarılan yurddaşlarla 
lnebolunuu milrettebatr, yabancı 
vapur a<:entelerile limanda bulu
nan ecnebi vapur kaptan ve mü
rettebata ve binlerce halk bulun
muştur. Ekonomi bakanı B. Cela l 
Bayar a .::lına olan çelenk en önde 
olduğu ha.ide vilayet müstahkem 
mevkii, lzmir orayı, C.H. Partisi, 

(Sonu 2. ci sayı/ada) 

Irmak - Filyo.{j hattı 
nasıl açıldı? 

Irmak - Filyos demiryolunun açıl
ma töreninde bulunmu§ olan foto 
muhabirimizin aldığı resimleri okur· 
larımız altıncı sayılamızda görecek· 
lerdir. Bu törenin nasıl geçtiğini dün
kü sayımızda anlatmı§· ve Bayındırlık 
Bakanı Bay Ali Çetinkaya'nın söyle-

diği nutku da Anadolu Ajansından 

aldığımız gibi IJermi§tİk. Bugün, aslı 
ile kar§ılaştırdığımız bu nutkun bir
çok parçalarında, telgraf uerme yan
lışları gördük. Türk bayındırlık ue 
ekonomi tarihinde önemli bir günü 

(Sonu S. tll.Ci sayfada) 

Bayındırlık Bakanı, kordelayı keserek hattı işletmeye açıyor 

ilk tren, İ•tasyondaki lokomotiflerin düdükleri arasında Filyosa gfrty ..... · 
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"Ulus,, un dil yazliarı 
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Kimilen 
-·--~ 

'' l(itnıilen'I Kanıus, C" ıyaııos, Ol{eanoz, 
Oceau" sözlerinin etimoloji, nıorio -

loji ve foııetil{ bakımından analizi 

KAMiLEN 

Kelimenin et imolojik şekli: 

(1) (2) (3) (4) ( 5) 
(ak • am t ığ • ıl ~ ın) 

(.1) ak: Çokluk v. s. anlamları
na köktiar. 

( 2) am: Kökün anlammı ken
d inde tecelli ve temerküz ettiren 
süje ve objeyi gösterir bir unsur
dur. · 

(3) ı_ğ : (. f ğ ), ektir. Ke lime
yi tayin ve ifade ede r. 

Ak f am rğ akamığ 
. kamığ: kaffe, halk, cemaat [*] 
manasınadır. 

Kelinu:min başka şekilleri de 
vardır: 

1 - Kamuğ 
il - Kamıh 

111 - Kamık 
iV - Kamuk 

V - Kamur 
VI - Kamay 

Vll - Hamay 
Vlll - Hamıy 

Bu sekiz şeklin hepsi de " Kaf
fe, halk, cemaat, amme, cümle" 
anlamları nadır. 

(4) ti: (. + 1) , ektir. Kelime
nin manasını gayrişahsi ve umu
mi kılar. 

(5) tn : ( . ..... n) , ektir. Mahdut 
bir saha göster.İr. Mefhumu bu 
mahdut sahada toplar. 

. k + am + ığ + ıl ın - ka-
mığılm: .. toplu, yığın halinde" an
lamınadır. 

Kelime, morfolojik ve fonetik 
İcaplarla şu şekilleri alıyor: 

Kamilen Kamığm (5) 
Kamılın (1) Kamuğluğ (6) 
Homulun (2) Kamukluk (7) 
Hamdın (3) Kamuluk (8) 
Kamuğun (4) Kamusu (9) 

KAMUS, 
· OKIYANOS 

(Kamuğ) sözüne temas etmiş
ken: 

(1) Kamus, (il) Okıyanoa ve 
(111) Ocean (Fransızca) sözleri
ni de analiz edelim. 

Bu üç kelimenin etimolojik şe
killerini altalta yazalım: 

[*] Oıhon kitabeleri; Radlof 
lfıgati, II. "Çağatay ve Uygur leh
çeleri,. 

ı .. il., 111. - Orhon kitabele
ri; Radlol Jugati, il. "Çağatay ve 
Uygur lehçeleri 

iV. Radlof lugati, 11. "Çağa
tay lehçesi."; Pavet de Courteil
le lugati; Çağatay lugati 

V. Radlol /Ugati, il. "Çağatay 
lehçesi" 

VI., VII., VIII. - Pekarski: 
Yakut Dili lfıgati. 

ı. 2, 3 - Pekarski: Yakut Lu
gati 

4, S - Uygur metinleri "Ana
lytischer lndex zu den fünf ers
ten Stücken der Türkische Tur
/an - Tcxte ( Bang, von Gabain ) 

6, 7, 8 - Kilisli Bay Rifat'm 
fişleri 

9 - Kamusu Türki 

1- Kamıu: 

il - O kıyanos : 

ili - Ocean : 

( 1) (2) (3) (4) 
(ok ~ ağ + am + us) 
(ok ~ ıy f- an f- os) 
(ok eğ f an ) 

Bu kelımelerde müşterek olan 
(ok) kökünün Türk Dilinde türlü 
anlamlan vardır. Bunlardan şu 
üç manayı tesbit edelim: 

OK I - Se•, söz, okuma; 
il - Su,· 
ili - Bilgi, akıl, ilim. 

(Ok) kökünün vokali değiş -
mekle esas manaları değişmez. 
( K) konsonu yerine de meseli 
(ğ), sonra (y), sonra (h) gibi ay
ni kategor·iden olan konsonlar ka
im olabilir. Onun için (o) vokali 
yerine ( v.) işaretini koyarak ( v. 
+ k) nin dediğimiz anlamlarını 
araştıralım: 

1 - Ok = ses, sada aöz (1) 
Uk = fikir, mana, anla. 
m.a, idrak (2) 
Öğ + ı -= okumak (3) 
Oğ + ıncı = okuma yaz
ma bilen kişi ( 4) 
Uğ + uy -= çağırmak (5) 

H - Uğ = su (6) 
ffu = ıu (7) 
Öh + en - nehir (8) 
O ğ + Ü• -= yakutiatanda 
bir göl adı (9) 
Ok + üz = nehir (10) 

ili - Oğ + uk + luk = oğukluk 
= çok okumu§, mütalaa 
etmit adam (11) 
Ok + uğ · kıraat, talim, 
bilgi (12) 
U k + uğ = kıraat, dera 
(13) . 

· Uğ ·+ uk = akıl, idrak 
(14) 
Uğ +al= anlamak, bil. 
mek (15) 
U k + ala = eski hikaye
leri ve· rivayetleri nakle
den (16) 

Dikkat: Arapça zannolunari 
(ukala) kelimesinin ne kadar ori
jinal bir tül'lk sözü olduğu açıkça 
görülüyor . 

KAMUS 

Şimdi (ok) kökünün ilk mana
larından ''söz,, kelimesini esas tu
tarak Kamuı kelimesini analiz 
edelim: 

(1) (2) (3) (4) 
(ok + ağ + am + us) 

- Saylayı çeviriniz -

1, 2 - Radlof. 1. Uygur lehçesi 
J - Pekarski: Yakut Lugati 
4 - Radlof. 1. Bara.ba lehçesi 
5, 6 - Pekarski: Yakut Lugati 
7 - Başkurt lehçesi 
8 - Radlof. "Uygur Dili yadi-

garları'' . 
9, 10 - Orhon Kitabeleri 
11 - Radlol. 1. "Uygur lehçesi" 
12 - Radlof. 1. "Kırgız lehçesi'' 
13 - Radlof 1. "Kazan lehçesi" 
14,15 - Radlof. 1. "Uygur leh-.,, 

çesı 

16 - R;ıdlof. ! . "T eleüt lehç~si'' 

eral~~l 
ek olaralc çık~ını tır. 



SAYIFA 2 

SON DAKiKA 

Muhte)if ceplıelerdeki son d ırtım 
Harrar, 13 (A.A.) - Reuni bir 

tebliğde,. iki İtalyan uçağının Haze· 
l'eadlam Üzerine 12 bomba atarak 
tahribat yaptığı bildirilmektedir. Hu
ausi bir kaynaktan ÖğTenildiğine göre 
Raıı Nasibu, bet uçağın Dazgabbur 
ile Ciciza arasında toplu bir k:.ıvveti 
bombardıman ettiğini Cicizadan Har
rara telefonla bildirmiıtir. 

Tigre cephesinde habe,ler, bilhaa
aa Santini orduaunun aol cenahına 

nüfuz te.ebbüalerine devam etmekte
dirler. 

ltaJyanlar Azbidct"a bölgesini te

midemiflerdir. 
Takkaze ırmağına doğru temizle

me luıreketlerine devam etmektedir
ler. 

LoDdra, 13 (A.A.) - Röyter ajan
amın muhabiri ltildiriyor: 

Bwgün het" giinlrii çarpstmalardan 

"• İtalyan bava baskmlarmdan iltat
ka, fİmal ve cenup cephelerinde hiç 
INr muharebe olmamıfbr. 

Tiırede italya.alar T akkaze aebri
ain ıimalinde iıgal ettikleri mevzile
ri tahkim ve aai cenablarmdaki ital
y- ordu.a ile mahabere .e ..,.,. ..... 
la hatları kurmaktadırlar. Habeıle

ria fimal cepbainde 120 bin kiıilik 
kllVVetleri olduju ve Deuieden yeni 
takviye kıtalan bekledikleri bildiri). 
meldedir. 

Oıadende, italyaa malünalı tiifek 
kavvetleri Cicizaya doina yollarmı 

tanzim etmekte ve İtalyan uçakları 

da İtalyan oncülerindea evel fi.maide 
pek aeyrek ol&rak bazı yerleri bom
bardıman etmek ve Ciciza bölgeain
de aavaıa hazırlanmakta olan habeı 
lntalarmın tahaHÜdüne zarar ver• 
mek suretiyle tanklara yol açılması
na yardım ebnektedirler. 

Sasabanch ve Dagahbarun İtalyanlar 
tarafından İşgali, İtalyan kaynaklarından 

teyid edilmcmi1tir. 

Röyterin Adiaabahada.IQ muhabirinin 
tel r:ıfla bildirdiğine gore, babeş hükü
meti İtalyan uçaklanmn ve Ciciga üze • 
rinde uçt klannı teyıt etmektedir. Atı· 
lan bombalar Daggnhburda yalnız iki 
kişİ'tİn olümune sebeb olmaıtur. 

Röytcr ajansmın Harrar'daki muha
biri. bugu,.kü İtalyan bombardımanları
nın Daagahbur - Ciciga araaındaki yol 
Ü7.erİnde yalnız iki ki•inin öliimüne ae
beb nMuğunu bildirmiştir. 

Röyter ajananam Aamanı'daki mu -
habiri, General Graziani'nia Ogadende
ki ilerleme planmın, faaıJab bir surett<? 
bir •u kuyusundan diğer aa lnıyuusun.:ı 
iler~ .. k nlduğuau te!aizle bildirmt-k -
tedir. Çok seyrek olan ba byulara çöl-
411e uzun rnesıtfeler ..,1alı:taa aonra va -

"'""lllrt11cl'I' 8a1.a i~ia her makineli ı,o• 
bir k•••·····11 V•'""1tıa ontda mif.,alrp t,.k. 

(1) olı: Köktür, ''söz, kelime" 
demektir. 

(2) ağ: Kökün anlamını teabit 
Ye if adc eden unsurdur: 
Okağ o#ml - kuğ = ku: 

ses ve 'iÖZ anlamının ifadesi olu
yor, (okumalı) Ye (kulalı) kelime
lerinde olduğu gibi. 

(3) am: Sözle alakası olan bir 
objeyi gösterir. O obje, ( aözliik) 
anlamını işaret etmektedir. 

(4) us: Umumiyetle genitlik ve 
çokluk anlamınadır. O halde ıöz
le alakalı olan ( am) objesi ''ge
nİ.ftİr ve çoktur". 

KAMUS: genİf, büyük bir söz
lüktür. 

OKIYA OS 

Bu sözde kök olan (ok), "su" 
manaaınadır. Bu türk kelimesinin 
menıei zannolunan Grekçe ( Oke-
aaoz) ve Franaızcaaı olan (Oce
an) kelimelerinin etimolojik te
killerini a ltalta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Okıyanoı: (ok + ıy + an + os) 
Olıeanoz.: (ok -f- eğ + an + oz) 
Ocean : (ok ..ı.. eğ + an ) 

(1) ok: Köktür. "Su" demektir. 
(2) ay, eğ: "Su'' mefhumunu 

temsil eden unsurdur. 
(3) an: Esas unsuru göateren 

r ·""in kendine yapıfık olarak 

viye koluna beklemekte v~ ondan sonnı 
ileri ikinci bir hamle yapmaktadır. 

Röyter'in Süveyt'telı:i muhabiri tel • 
grafla bildirjyor: Eritre'de yol inşasmda 

kullarulan Mahmat Elgamd isminde bir 
Suriyeli kaçarak Eritre'den Mısır suda
nına kadar otuz günde yaya geçmiştir. 
Elgamad diyor ki: 

·•- Geçen ağustosta yol inıası için 
Suriyeli diğer kırk ark1ldn,ımla bidikte 
itafyanlar taı-afından mukavele ile alın
dtm. Mukaveilemiz ğereğince ayda 12 İn
giliz lirası alacaktrrk ve yiyecek İçecek 
ve mesken temin edilecekti. Musavva'11 
gelince, a~ .. havada ve toprak ü.,.ermde 
yatmaya mecbur edi'dik. Yemek de ver
ntf'diler. Mukavelemiz gereğince günde 
dört saat ça.lıtacak iken 12 saat çalıştrr· 
dılar. Bunun için ikinci gün çalışmaktan 
imtina ettik. Fakat zincirlere bağlana 
rak hapsedildik. Sonra lrrheçla tehdit 
edilerek zorla çalıtbrıld·k. Bea Asman 
yakıamda bir trene ,Pzlice atlarnı>lc sure· 
tiyle kaçabildim ve gece şrüncfü-z yürü. 
melı: suretiyle bitkin bir h,.Jde S •danda
ki Kasaala'ya vardım. Yolda cck vakit 
Eritre yerlileri beni miulir ettiler . ., 

* * • 
llab~lerin kuvı·eıi 

Roma, 13 ( A.A.) - İtalyan hat· 
ların1 MakaDe'nia 12 kilometre ıimalin
de lnmnatlardır. Tembien bölgesi ta -
mamen arattırılmıt ve habeşlilerin bu 
bölgeden tamamiyle çekildikleri görül • 
müıtür. 

Popolo di Roma gazetesine göre, ha
beşlerin ceinup cephesinde 180.000, garb 
cephesinde 40.000. şimal tarkı ceph;_ 
ıinde 20.000 klşil'k kuvvetleri vard,. 
40.000 asker de harb manevralan için 
ihtiyatta bulunmaktadır. 

lwlyan uçaklarının yaraladığı 
habeşlcr 

Harrar, 13 ( A.A.) - Havas ajansı 

aylan, İtalyan uçakalannın attıklan bo.n 

balarla yaralanmıı birçok habeş asker -
lerinin Harrar'a getirildiklerini bildiri
yor, bunlar Harrar'd ki İsveç haııt 
sinde tedavi edilmcktediler. 17 doktor
la buraya gclmiı olan mısırlı Prens Da
TUd, Ogaden cephesine gönderilm k üze
re burada bir kır hastanesi teşkil et -
mektedir. 

lmparatt>r llarrara f,fidecelc 
Harrar, 13 ( A.A.) - HabeJ İmpara

torunun bir memuru açakla Diredou'ya 
gelmiıtir. Sanıldığına gör~ bu memur 
Ogaden cephesi kumandanına İmpara • 
torun Harrar yolculuğu hııkkmda emir
ler getirmiştir. 

Kuvvetli kıtalar Ras Nasibu'"u" 
grvplannı lıanetlendirmek Üzeredir. 

Adua'dan aynlaralı: süratle Ogaden cep
hesine gitmek edirler. 

yayılan illı yakın aabuıdır. Keli
me buraya kadar kendi özünden 
la§kın bir ıu anlamını gösterir. 
Fransızcaya kelime, bu şekil ile 
geçmittir. Fakat Türkçede bu 
( •) aahuını geniıleten fikir te
kamül ettikçe kelimeye (. + •) 
ilave olunmu~lur. 

(4) OB, oz: Ektir. Bilindiği gibi 
(. + n) ekinin delalet ettiği saha 
dan daha çok geniı bir saha gös
terir: 

OKIY ANOS - OKEANOZ: 
''genit su, derya" demektir. 

KAM 

(Y. + k) kökünün diğer mana· 
larmda, • bilgi, akıl, ilim'' mef
humlarını ihtiva eden meaela 
(kam) aözünü alalım. Kelimenin 
etimoloji• tekli: 

( 1) (2) 
(ak+ am) 

(l) ali: Köktür. "Bilgi, akıl, 
ilim" anlamlarınadır. 

(2) anı: Kökün anlamını haiz 
olan süjeyi gösterir. 

KAM: "ilim, ıaman" demek
tir. [*] 

{*] Radlol. ll. *'Uygur, Teleüt, 
Altay, L~bede, Şor, Sağay, Koy
bal, Soyon - sayan, Kaç, Küerik 
le~el~ri" 

ULUS 

1 DIŞ 
İtalyan notasına 
/)evletler mii~ıerek cer"ıb 

nıı verecel.-ler? 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz 
hükümeti, İtalyan notasına dev
letlerin mütterek bir cevabını icab 
ettirdiği kanaatindedir. Bu cevab 
alakadar aza adına uluslar soıye
teai tarafından verilmelidir. Bu 
hususta diplomatik yoldan nokta
inazar teatisine baılanmaaı muh
temel diı·. 1talyan notasının haki
ki olarak yeni bir durum ihdas et
mediği, zira balyanın mukabil 
tedbirler ahzına teşebbüs etmesi
nin uluafar sosyetesi taraf mdan e
sasen derpİ! edilmiş olduğu kay
dedilmektedir. 

Kahirede 
karışıklıklar 

Kahire, 13 (A.A.) - Talebe 
ile polis arasındaki çarpı~malar
dan sonra, tiddet taraftarı bazı 
unsrular, talebeyle birlik olmuf Ye 

karmakauşık bir halk yığını, ingi· 
liz general konsolosluğunun cam
larını p.uçalamıtllr. Aynı zaman· 
da hücuma uğrayan bir yunan 
mağazasmm da camlan kırılmıt· 
tır. Poli,, tehrin iki mahallesinde 
alet açmak zorunda kaJmı,, so 
nunda birçok kitiler yaralanmıı 
tır. 

Şehrin birçok yerlerinde. hele 
elçilik binaları etrafında piyade 
kıtaları ile polis kordonu kurul
mu§tur. 

Şimdi durumda sükun olmakla 
beraber, akşam üzeri, Nahas Pa
şanın söz söyliyeceği Vefd partisi
nin büyük toplantısında başka ka
rısıklıklar zuhur edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Kahire, 13 (A.A.) - Vefd 
Partisi tefleri Nahas Paşa ve Mak
ram Ebeided kendisine arka ol- • 
mamnk niyetinde bulunduklarını 
başbaknnn bildirmişlerdir. Fakat 
bu karar, kati değildir. 

Krral, bugün'kü şartlar içinde, 
kabinenin çekilmes~ uygun olm1-
yacaiım söylemittir. Gösteriler 
yapıldığı ve poliı l'efinin yaralan
dıiı bildirilmektedir. 

Kırol l' orlri bul(iin Pnri~e 
varıyor 

Puis, 13 (A.A.) - Yunan kı
ralı Y orgi yarın öğleden sonra 
Londradan buraya ıelecek ve am
cası Prens Y OC'1fİnin misafiri ola 
caktır. laval ile görütecek •c cu
martesi günü cumur başkanı B 
Löbrön'iin töleninde bulunacaktır 
Kıral, cumartesi akıanu halya 'va 
hareket edecektir 

İnebolu vapuru 
facia~1 

(Başı 1. ınci say/adı) 

ln7.ılay ve tecim odası, lzmir bAaı 
m ve amerikan konsolosluğunun 

çelenklerile İnebolu zabıtan ve 
mürettebatı ve biliimlllll yabancı 
ve ulusal vapur acentaları ile Pola 
vapru acentaaı, resmii ve hususii 
kruu.mlar ın çelenkleri ve bunu ta
kiben süel mızıka ile çağnlılar •e 
halk ve yanlarda asker, jandarma, 
poliı ve uray İfyarları olduju hal· 
de tören alayı Nihatbey cadde
si - Kıtla meydanı . Dolma pasa· 
port - Cucnuriyet alanı - lsmetpap 
bulvarlarından Gazi bulYann• 
gelmit ve böylece tören sona er
miftir. Bundan sonra cenaze ara
balan ölüleri asri kabristanlığa 
götürmii1 ve çağnlılann pek çok
ları otomobillerle cenaze araba· 
larını meazrlıia kadar takib et
mişlerdir. 

Şimdiye kadar bulunanlann 
aayısı 123 diri ve 10 ölüdür. 
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BERLER 
Habeşler hazırlanıyor 

-·-
Harba giı·ıııiyen 200,0JO kişi yeni ital

y an laarı·uzuııu hel\:Jiyor 
Adisababa. J3 ( A.A.) - Ha

beşler faaliyetle harba hazırlan
maktadırlar. Ras Gektaçu 40 bin 
kiti ile demiryolunun fİmal böl
gesinde mevzi almıştır. Ras Dan
taz da 35.000 kiıi ile demiryolu
nun cenub sırtlarına yerletmitlir. 

Habet kumandanlığı Danakil
dcn ilerleyen italyanrara karşı 
Sultan teja'yı koymuştur. Bunun 
kuvvetleri 30 bin kişidir. De.sie 
bölgesinde bulunan Raa Kabade
in 40 bin ve veliahdın da 50 l>in 
askeri Vd(dır. halyanlarm taar
ruzlarına kartı Habeıiatanm ha-

zırladıf'ı kuvvetler iıte bunlardır. 
Bu kuvvetler timdiye kadar haa·· 
ba girmemişlerdir. 

l' nıi t,mrruz nt•red<!rı olaca/.-? 

Roma, 13 ( A.A.) - Havas ay• 
tarı bildiriyor: Gelecek İtalyan -
habeş çarpışmasının Tigre cenu
bunda olacağı sanılmaktadır. Söy-
lendiğine göre italyımlar muha
rebe tf!masmı f'lde etmeğe çalıta
caklardn·. Bugi;oJerde habqlifer, 
taarruz için İtalyan hattının zaif 
noktasını aramak tabiyesini takib 
ederek toplanmaktadırlar. 

llahcşlcriıı orijinal hir t~dhiri 
Aımara, 13 ( A.A ) - Burada çıkan 

bir habere gore, son günlerde Sııiwen 

kanalından geçen muhtelif voapurhlr. 

Lyprite'den yapılmı' Uoııl denilen bır 

mayi yüklü idiler Bu vapurlann yukle· 

rini yabancı bir devlet sömürgesi liman· 

lanndan birine çıluırdıldan n oradan 
dlı hunlann habe, toprakl.rına nakledil· 
diii söylenmektedir. 

Sanıidıima .öre. habcş orduw bu 
mayii itııılyan gruplarının yürüyüşüne 

2orkık çıkannak için toprağa dökecek • 
lerclir. 

llal>PS kuvvellt~ri nin bir zaferi 
' 

Adisab. b:ı, 13 ( A.A.) - Ogaden cep

hesinde. Aııeıa mevkı.nde hab.~ ..._v -
1fetlerınııı kaLan~ıgı zı.trer. reı;mı kıy • 

naktan teyid cdılmekıt-dtr HabcJ er hu 

muharebede 6 tan1' e.e geçırmıtlerd.r 

ltalyanlardan 12 kışı ö!müş \•e 1 00) 
ıomalili a k r es·r edılınitlir 

Resmi tebliğ habe.,· erin Gorahai ve 

Dagabbour'a dai;:na hakim bıılunıtukla
rını ilave etmekıediı. 

Ras Oestan'm Kenya 11nırı boyunca, 
B'o'daki İtalvan mevzi'"r'nin ('P.rtubun 
da, hatta italvan somalİ<ıi ıçındc ilel'le 
d ği şayİ:t!lı do1aşrnaktad r. 

Haı·rar'ciaki habeı telıi:ıı ietal]'onu 
yeniden itlernektedir. 

Habeşler, Ciciga bölgeainde cereyaa 
edec.ek muharc~ye hazır! k olmak üze • 
re bu rmevkiin cnc.ıbundaki mevzilerinl 
tahkim etmektedirler. 

Külliyetli miktarda ailih ve mühim· 
mat geldij-i için, habeşlerin •İmdiki du 
rumlııınnın dıtha iyi olduğu lraydolun • 
maktadır. 

Bugün. ıon sistem 5.000 mitraJvöz ile 
swhhive levazımı vl'! tüfek ve mitrnlyöz
lerin tamiri için 12 adet makine gelmit· 
tir. 

* :/- * 
'1<ılmll.-rle }lJ/nltın ııç"I' mt•wlmıı 

Makalle. 13 (AA) - Habeşler, Ma 
kalle'yi tcrketmeden Önce it ı,.an ııça1c. 

larını inerken haı:ır.a uğratmalı kaıdıle 
büyük çukurlar açnuşlar ve bwrlan ort· 
müılerdir. ltalyanlar burada büyul& bir 
uçak üssü yapılıncaya kadar lc sllanıla 

cak bir ucalc meydanı vücude getirmek 
tedirler. 

A.mara. IJ (AA.) - Kooı Vinci'

den batka, Adiaababa'daki İtalyan el
çiliii İ•varları Cibuti'den buraya ıel· 
mitlerdir. 

Yeni ltıırıılan fllelvf•ler 

Adiubaba, 13 ( /\ t\.) - Y ak .. dA 
400 000 ga:ı maıkıeıi 1elme11 tt.:klenmelc
le-dır . 

Tüfek ve mitralyöı tami.;ne- mahsuı 

"telyelerle 4 aenar aahra atclyesıne 

aid levaznm ihtiva eden 181 sandı!. bu 
raya gelmiıtir. 

Bu atelyder. e:.ki Viyana pofiı mu 
ı,.ttiıi B. Hrunner i•e bir avusturv•lı ,...j. 

ralay ve bir ıİsYİçreli mü'izunm nezareti 
altında k ınıtacaktır . 

,4 "·""' ~ult.1ını iıalytınlar<ı ge~ ti 
Roma, 13 ( A.A.) - Hav-. ·~!ara 

bildiriyor· Auua ıult11ı"' Moheıned G04 

hal. 5 000 askerle İtalyanlar tıırahna ııeç• 
miştir Bunlar, derhal faaliyete ıeçmit
lerdir Dıaai vadisinde 300 habeti mai
li.tb etmi,lerdir 

Bu iltihıtk hadiıeai çok öaemlitlir ve 
General Santini ile Mariotti'ye, General 
Gra,.iani ile hirlefiaciye kadar ilerlemek 
imkiönını •ermelctedir. 

General Graziani taranndan takib 

edilmekte ola" habet kuvvetleri, İngiliz 
aomaliaine ııecmek İatemiflene de 
İngiliz karakol .. n tarafından Cec:iıra'1a 
dotru tardedilmişlerdir. 

Mohamed Gohal'in adamlan mem. 

1.-l<etin her tarafutı dolatıırek •eyyar OJ'• 

malcla,., İtl\lyanlar lehine ka-.-fa ça• 
lıımaktıuhrlar. 

I nuillı•rrılen llf>l~n lıa11t.ane 
l.ondra, IJ ( A.A.) - HabetistN1'• 

ııönderilecl'Ji olan ilk İngiliz kır basta • 
nesi heveti cumartesi cünü ve Berbera 
voluyl• Harrar'a eıtmek üzere vapura 
bi"e«lctir. 

l'in~ıon ~Hrçil ve uilu lt••·u~Üu• ı Japon nle hturlıiı devam eder~ 
uğradı. gerginlik art.ocak. 

Londra, 13 (A.A.) - B. Vınaton Tokyo, 13 (AA.) - Bugün dıt it-
Çurçil ile oğlu Randolb Çurçil dün 1eri bakanlıtı. japon aleyhtan hare-
llktam Livet"pul'da balkın tecavüzüne keti idare edenlerin yeniden faaliye-
uğramıtlardır. Otomobile latlar atıl· le seçmeleri takdirinde Japon • Çin 
mıt ve B. Viıuton Çarçil batından ya· gerginlijinin daha ziyadel•teeeiini 
ralanmıştır. B. Randolf Çurçil, kız bildirmittir. Japonyarun diplomatik 
karclefi ile birlikte yeniden miting'e mümeaaileri, Nankin'i bu japan .a-
d0ndükleri zaman otomobilleri yeni· le1htarı harekelerden dolayı ikaz et· 
den halk tarafmdan abluka edilmİf· mek ve bu hareketin yeniden basb-
tir. Tezahürcülerden biriainia atlliı nlmaamı istemek için emİ1' ahnışlar-

bir laf, otomObili hasara ujratmıfbr. dır. 
Cenç Çarçil, bu temhürabn i~ı Japon gazeteleri, Moakovadaki 
partiaine mensup aleybtarlan tara- Çin elçisinin Sovyet Raayaya ve BiT-
fmdan yaprlmıf olduğunu aöylemiıtir. letik Amerika dev1etlerine, Japonya

Mıaır secri uulbirlere ~ıirak eııi. 
Cenevre, 13 ( A.A.) - Dominilıa 

cumuriyetiyle Mı11r hükümeti zecri ted
birlere iıtirak ettiklerini tebliğ etmitler· 
dir. 

nm Çinde ve bütün uzak prktaki nÜ· 
fuzu aleyhine bir gizli anlqma te• 
min etmek hususunda gayretler aar .. 
fettiği ,ayiaunı birinci aayıfalarmda 

kaydetmektedirler. Gazeteler aynı za 
manda lngiltereye de çatmaktadırlar. 



Hava babisleri: 

Tiirl{ havacılığında 
devrim' 

Son teşrinin ilk gününden beri, 
türk havacılığı büyük bir devrim ça. 
ğma atılmıştır. Türk milletinin, hava 
ordusuna hayatı önem vermesi birgün 
evel ma lrle !eştirecek işlerin başına 

geçmiştir. 

Havl ordusunu hakikat yapmak 
dilegi e ve varkuvvetimizle çalışmağa 
koyıılmuşuzdur. Havacılığın, karbüra. 
töre su, radyatöre benzin dolduran
larla cevrildi~i günlerden hızla uzak. 
laşıyor uı. 

Yeni ve genç sınıf, harb ba.kımm. 
dan dejcrini arttırdıkça, karışık ve 
anlaşT!ması güç bir öz almaktadır. Çe. 
kirdekten yeti~emiş, uçmamış ve uç. 
masrnr bilmiyenlerin anlayacağı ve 
üzerinde fikir yürüteceği bir konu 
olmaktan çıkmıştır. Böylelikle, genç 
adamın bilgisi aksaçlr ve görgülü 
adamı yenmektedir. 

Uçakcılık, yenilikler kaynaşan bir 
İıncslck oldu. O kadar ki uçmanın bile 
İf yürütebilmesi ve güven vermesi 
için, okuması, görmesi ve yenilikleri 
tro~laması bir mecburiyet olmuştur. 

TUr.k havacılığımn atıldığı devri. 
illin, başarıya varacığma bizi inandıran 
uçmanın bilgiye değer ve yüklendiği 
çetin ulusal işe önem vermesidir. So
yak tUrk uçmanlarmm kahramanlık. 

larr kadar bilgilerine de inanabileceği
mizi söylemek lazımdır. 

Bununla beraber, türk havacılığının 
kendisinden beklediğimizi büyük işleri 
görecek bir kerteye irişebilmesinin, 

onun tam anlamda, öteki memleketler. 

de olduğu gibi, başlı başına çalışan 

bir varlık haline getirilmesine bağh 

olduğu bilinmelidir. Japonya'dan in. 
~tereye kadar ciddi bi..r havacılık 

yapan bütün memleketlerin hava teş. 

kilatı ve bu teşkilatın geçirdiği deği. 

şiklikler dileklerimizin doğrulugunu 

görmeğe yeter. 

Parlamentolardaki hava encümenle. 

rinden hava bakanlarına bağlı yüksek 

şuralara kadar göze çarpan öcnemli 

kııırullar, havanın başlı başımı ele alın. 

11uui1 ve incelenmesi gerektiğini goste. 

riyor .. Havaya ayrılan milyonların iyi 

ve doğruya · harcanmasından doğan 

ağır soravlar, hayatı önem vermeğe 

mecbur olduğumuz hava ordusunun 

bütün meselelerini dikkatle ve yeni 

~a§tan gözden geçirmek zorunu ortaya 

atmaktadı.r. Bir silah, onu kullananın 

liyakalile ·değerlenir ve bu liyakat an. 

cak o silahı tanıyanda bulunabilir. 

Hava o.rdusunun, Türkiye için, er. 

başta gelen koruyucu ve saldırıcc bir 

kuvvet olduğu kanaatı doğru ise. mil

letce:: fedakarlık ölçümüz kadar, ç'.\hş. 

ma sistemini de değiştirmek !n kat'i 

bir zarurettir. 

Karbüratöre su, radyatöre benzin 

koyarak havacılık yapılan devirler ar. 

tek unutulmak lazrmdır. Kafaların ko. 

tayca kavrıyamayacağı kadar çok hayatı 

bir mesele olarak karşımızda duran 

havacı,lk, bir tehlike kaynağı olduğu 

için değil, denizi ve karayı az para, az 

zaman ve az adam ha.rcıyarak yenebil. 

diği için önemlidir. 

Türkiye'nin kara sınırlarının, dün. 

yanm en şanlı ordusu olan kara ordu

muzla arzettiği aşılmazlığı, kara sınır. 

larımızdan daha uzun olan denizlere 

de kazandırmak zorumuzun barı§ şartı 

olduğunda kim şüphe edebilir ? Mata. 

hanlardan bu yana kalan bütün Akde. 

nizi Türk denizi yaparak saldıracak. 

lara, kaıaya ayak basmadan açık deniz_ 
terde yok etmek ne güç, ne imkansız. 
dır. 

İşte hava ordusu dileğimizi mad. 

deleştirmek sonucunu sağlamak için 
söylediklerimiz, dünyanın tuttuğu ça. 
hşma yollarım toplayıp ortaya koy. 

maktan başka birşey değildir. Türki. 
yenin cuğrafya du.rumu, hava silahının 

önemini arttırmaktadır; ve son arsı. 1 
ulusa) hadiseler bunu açıkca göstettne-
ğe yaramıştır. Şakir Hazım Gökmen 

ULU.S 

aç HABERLER 
lST AN BUL TELEFONLARI: .. .. 

Gayri mübadillerin işle
rinde f esad yapan biri 

yakalandı 
İstanbul, 13 - Emrnk im.nisyoncula· 

rm !an Kazım adın ' a biri gayri müba -
dillet·in devrolan enı k · ı m "izayedesi

ne fesad karışt rm<ık, bazı kimselerin 
müzayededen çeki"ıne!er;nj zorlamak ve 

bazı kimseleri d :.lve~·ek sa'onundan çı • 
karmak su çiyle ve h ~ki-ıı k 1rariyle tev· 
kif edilmiştir. 

Vapurdaki malların 
değeri 

lstarıbul, 13 - Batan !neı...ohı vapu

rundaki tüccar mallarının değeri 400 -
500 bin lira arasında o1cluğu tahrrıin e

diliyor. Reasürans si'!orta d irektörü, 

Bay Celal Bayar'a bugün 200 bin liral·k 
kıymetin sigortalı olduğunu söyledi. 

Millet mPktebleri 
lstanbul, 13 - lstanbul kültür direk

törlüğü bu yıl yeniden açılacak millet 
mektebleri için inceleır.e!ere başladı. 

Af yon tohumlarının 

ıslahı için 
lstanbul, 13 - Afyon inhisar ida· 

resinin, afyon tohunılarmın ıslahı için 
İnspektör ve ziraat uzmanlarından 

mürekkeb olarak Anadoluya gönder

diği heyet Afyonkarahisar, Malatya 
ve Merzifon'da birer nümune tohum 
ıslah tarlası yapmıttır. Bu tarlalarda 
yetİ§tirHecek tohumlar gelecek yıl 

köylüye dağıtılacaktır. 

Tütün alan bir romen 
heyeti 

lstanbul, 13 - Tütün satm almak 

için bugün lstanbula bir romen heye• 
ti gelmi§tİr. Heyet lzmirde ve lstan
bulda mübayaa yapacaktır. 

İspanyaya kontenjansız 
girecek mallarımız 

İstanbul, 13 - l ıpanyanm bundan 
önce kontenjanla ithal ettiği İpek ko· 
zası, İpek ipliği ve ham ipek ithalini 
serbest bwaktığı haber veriliyor. 

İ talyanm sorduğu fiatlar 
İstanbul, 13 - ltalyadan; fazla 

mikdarda ot, mısır, yulaf, nohut, do
mates konservesi ve sabun için fiat ve 
mikdar sormuşlardır. 

Sanayi heyetimiz döndü 
İstanbul, 13 - Ekonomi Bakanhğı

nın tetkikat için Avrupa'ya gönderdiği 

sanayi heyeti l stanbal'a döndü ve bu 

akşam Ankara'ya hareket etti. 

Buğday fia tı 
lstanbul, 13 - Buğday fiab dünkü 

gibidit·. Şimdiye kadar olan fiat dü~ük
lüğü henüz una tesir yapmamışbr. 

Yangın kulelerinin 
işaretleri 

lshnbul, 13 - Beyazıd ve Galata ku
lelerindeki yangın İşaret sepet•eri itfai

ye müzesine gönderildi. Bunların yeri

ne kulede yangın i~eti olarak gündüz 
bayrak gece el~ktrik lambası as•l .. caktır. 

Düyunu Umumiye 
Başka tibliği 

Düyunu un:umiye komiserliği 
başkatipliğine bir müddettenberi 
bu vazifeyi ifa etmekte olan hazi
ne hukuk müşavirlerinden B. Ek
remin vekaleten tayini kararlaş
mıstır. 

Mobilyalı, mobilyasız 

kiralık daire 
Yenişehir'dc otobüs durağında dört 

oda banyo bütün konforu havi bir ev 
möbleli möblesiz kiranktır. Telefonla 
1415 No. Ya müracaat. 

Ü zilin piyasasının son 
durumu 

Türkofise gelen haberlere gö
re, Ege bblgesinde son hafta için
de üzüm piyasası sağlamlığını 
muhafaza etmiştir. Bazı numara· 
larm fiatJarında yeniden bir mik
dar yükseklikler kaydedilmiştir. 
Satışlar hararetlidir. Fiatlarm bir 
az daha yükseleceği kuvvetle u
mulma!da.dır. 

1935 yılı ürünlerinden, mev
sim başlangıcından, bir hafta ön
ceye kadar İzmir borsasında sa
tılan üzüm mikdarı, 376.031 çu
val ve 2974 torba, yani 53.565.920 
kiloya varmıştır. 

Üzüm kurumunun pıyasaya 
çıktığı tarihten birinci teşrin so
nuna kadar, satın aldığı üzüm 
mikdarı ıse 21.036 çuval, yani 
2.987 .112 kiloya b~liğ · olmuştuı:. 
Fiatların son durumu şu suretle
dir: 

No. 7: 8-8.25, No. 8: 8.50-8.75, 
No. 9: 9-9.50, No. 10: 11.75-12.25, 
No. 11: 13.75-14.25, No. 12: 17-18 

Yeni bir kanun projesi 
Ekonomi Bakanlığı, endüstri 

genel direktörlüğü, çikolata, bis
küvi, un gibi mallarımızm ihraca
tında bu maddelerin amilleri ta
raf mdan verilmiş resimlerin geri 
verilmesini temin eden, Drav back 
kanunu projesini hazırlamaktadır. 
Proje yakında bakanlık makamı· 
na verilmiş bulunacaktır. 

Fındıklanmız iyi · 
satılıyor 

Hükümetimtzin muhtelif milli 
ürünlerimizi korumak yolundaki 
tedbirleri bu ürünlerin piyasala
rında çok iyi tesirler bırakmıştır. 
Fındık kongresinden sonraki gün
lerde,, İstanbul fmdık piyasası 
çok sağlam bir durum arzetmiştir. 
Fiatlar fop Karadeniz iskeleleri 
46-47 kuruştur. 

İstek fazladır. Arz azdır. Po
lonyaya hususi takazla mal gön
derilmektedir. 

Samsun bölgesinde fındık fi. 
atları iyidir. Trabzon borsasında 
kabuklu 22, iç 47; Giresunda ka
buklu tombol 23.50, kabuklu siv
ri 21, iç 48 kuruŞtan satılmaktadır. 
Havalaruı fırtınalı olması yüzün
den son hafta içinde ihracat evel
ki haftalara nazaran az olmustur. 

Hukukçular cemiyetinin 
toplantısı 

Hukukçular cemiyeti önümüz
deki cumartesi günü f ev kala de bir 
toplantı yapacaktır. Bu toplantı
dan maksad cemiyeti hukukcular 
cemiyeti olmaktan çıkararak hu
kuk ilmın' yapma cemiyeti haline 
koymak arzusudur. Bu maksadla 
cemiyet nizamnamesi değiştirile
cektir. 

Ekonomi Bakanlığında 
muhabere kursu 

Gelecek ay baımda Türkofis bat· 
kanlığmca tesbit ve dayrelere bi.ldi • 
rilecek saatlerde Bakanlık binasında

ki konferans salonunda fransızca, İn
gilizce, almanca muhabere kursları 

başhyacaktır. Bu kursa Ekonomi Ba
kanlığının bir kısım işyarlarınm de -

vamı mecburi olacaktır. 

Halkevinde tecim kursu 
Bundan bir müddet önce Ankara 

Halkevinin tecim li.sesi bakaloryası

nı vermek istiyenler için bir kurs aça· 

cağını yazmıştık. Salı akşamı saat 19 
da bu kurs açılmış ve derslere başlan
mıştır. Bu müna.sebetle Halkevi baş

kanı 8. Ferid Celal Güven, evin halk 
dershaneleri komitesi başkanı B. Sa
lahaddin ve kursun idaresini Üzet·İne 
alan tecim lisesi direktörü B. Şevket 
Süreyya ilk derste bulunmuşlar ve B. 
Şevket Süreyya talebelere kursun e
hemmiyeti ve faydası hakkında bir

kaç söz söyliyerek kendilerin~ ba~a
rılar dilemiştir. ilk dersi riyaziy e öğ
retmeni B. Enver vermiştir. 

Kursta haftada be§ gün üçer ders 
verilecek ve kurs yedi ay sürecektir. 
En aşağı orta okuldan çıkmış bulu
nan talebeler bu kursta hazırlanarak 
tecim lisesi bakaloryasını kolaylıkla 

verebileceklerdir. BB. Enver (riyazi· 

ye), Fethi (bürokommersiyal), Nus

ret Namık (ekonomi), Nizameain 
(emtia, fransızca), A vnülrefik (kim· 
ya), Ali (fizik) okutacaklaı·dır. 

Kurs açmak suretiyle muhim bır 
;ksiği lamamlıyan Halkevinin çılış· 
kan başkanına ve idareyi ele a!an le · 
cim lisesi direktörüne, de frerli o;;ret
menlere ve diğer müteşebbisleı-e, ta

lebelere başarılar dileriz. 

Türe fakültesinde güven
lik direktörlüğü 

talebeleri 
Fakülteden çıktıktan sonra güven· 

lik genel direktörlüğü teşkilatında 

çalı§tırılmak üzere Ankara Türe fa. 
kültesinde bir kaç talebe okutturula· 

cağını, bunun için bir de smaç yapıl

dığını bir ay Önce _Yazmı~tık. Kültür 

Bakanlığ'mca smaçların neticesi alm

mış ve kazananların adları . güvenlik 

genel direktörlüğüne bildirilmiştir. 

Bu gençler beş kişidir. Adlarını ve 

çıktıkları liseleri yazıyoruz: Tevfik 
(Kayseri), Ali Ulvi (S1vas), Ömer 

(Kayseri), Necmeddin (İstanbul, Yü
ce Ülkü), Şevket (Kayseri). Güven· 

lik genel direktörlüğü, bu vasıflarda 

daha Üç dört gencin alınmasına ka -
rar vermiştir. 

Yeni nikel paralar 
Finans Bakanlığına gelen malU -

mata göre darbhanede yeni 1, 5, 10 
kuruşluk nikel paraların nümune ve 

kalıbları hazırlanmıştır. Bu paralar 

25 • 50 kuruşluklarm basılması bek
lenmiyerek basılmağa başlanacaktır. 

İmralıya gönderilen cezalılar 
lstanbul hapis evinde on beş seneye mahkum cezalrlar, çiftçilik, 

balıkçılık gibi üretim işlerinde çalıştırılmak üzere lmralr adamına gön
derilmektedir. 

Aşağıdaki resmimiz, bunlardan bir örnek elbise giydirilerek yola 
çıkarılan ilk kafileyi ve içlerinden birinin arkadan görünüşünü gös
tP.r'11ektedir. 

SAYIFA3 

Sözün gt!lişi: 

Ağaç demel{ ,.fürkiye 
demektir! 

Bir İngiliz gazetesi, "lngiltere 
demek olan ağaçlar,, başlığı altm
da bir başyazı yazıyor. Tıraş edil
miş bir yüz gibi kazmmış bir 
memleketin ne kadar çirkin dura
cağmı, günde iki defa tıraş olan 
bir İngiliz, bu yauda ne güzel yaz. 
mış, bir görseniz. 

Bu makale, ataların daha çetin. 
daha düşüncesiz sanılması gere
ken baltalarmdan zarar gö.rmiyen 
uzun boylu ağaçlann yurda asır
ların armağanr gibi kaldığım an
lattıktan sonra büyük bir meşe 
ağacma rastla;·an yolların nasıl 
krvrıldrğmı söyliyor. Bu yazar, u
zun boylu ve bol yapraklı ağaçla
rı kırları, ovalan ve yaylaları süs
/iyen birer ye~il buluta benzet
mektedir. 

Dünkü ingilizin bu ağaç say
gısr karşı:;rnda Riçmond'daki şar 
kurulu 011 doklız büyük at;7cı kf' <:
tirmek kararrnı vermi~ b•ılm;..!
yor. Biiyiik hir İngiliz ga ' P!csi i 
büyük f:>ir r e e'i<;İİr ve ıstrra b'a d •)
lu bir ağaç makah•"i yaz111 ğ~ sii 
rükliyen, işte b•ı karard11. 

On dvhu7 ai aca balta '\Ürmek 
k aran, bir _va7ar için büyük bir 
heyecan ~ebebi, bir gazetenin baş
yazısı için bir konu olmu.ştur. 

Vatan, bir centilmen değildir: 
ona tıraş yaraşmıyor. A talartmı
zın kaba baltalarmdan zarar gör
memiş olan ağaçlar, bugiinkü tes
tere ve balta önünde can verme
melidir. Birçok ağaçlar İngiltere 
demektir Eskiden olduğu gibi bii
yük bir mc..1~e ağacının önünde 
yollar lwnrlmalrdtr. diyorlar. 

lngr/,'z yazanmn teessürünü 
burada k endisine bırakarak kendi 
ağaçlarrmıza, k endi yurdumuza 
dön€'brliriz. 

Biz, bir İngiliz gibi yakın ata
lanmızrn ağaca derin bir saygı 
beslediğim düşünerek teselli de 
bulamayız ve bugiin bir taraftan 
balta, bir taraftan ateş, elimizde 
kalmış güzel ormanlarda biT Jc.1-
ran rolü oymyor. 

Nasıl ağaç, lngiltere demekse 
öylece ağaç Türkiye demektir ve 
bir türk yazarı için on dokuz ağa
cın değil, bir tek ağarm bile ke
silmesi bir heyecan sebebi olmalı, 
bir yazı konusu olmahdır. 

Ağaç demek Türkiye demek-
tir.. M. N. ARTAM 

Dil hakkında 

Etimoloijk ve Morfolojik 
-------- - ---~---

Vinci Anket 

l -Tane 
2 - Kepek 
3 - Kepenk 
4-Kap 
5-Kafa 
6-Kapak 
7-Kapı 
8 - Kapmak 

1) Y ukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kdimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmu~tur '! 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, ve, 

B • Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

Yukardaki bqinci dü anketi
mize okurlarımızın verecekler: ce. 
vablcu~ gazetemiz yazı qleri di
rektörlüğüne gönderlemini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız 
cevabları •ırıuiyle koyduğumuz. 
gibi bundan böyle de koyacağız. 



SAYIFA 4 

U us'un Anketi 
Aııkarada ınesl\:en nıeselesini ııa ı 1 

halledebiliriz ? 
Cıımuriyet hükümetinin An· 

karada mesken meaelesinin halle
dilmesine ne kadar önem vermek
te olduğunu biliyoruz. Emlak ve 
Eytam Bankfllı yeni meskenler 
hakkında tetkiklerde bulunmak
tadır. 

Anhara'da bulunan memurla 
rı yerle§tirmek, yalnı:ı onlara bir 
hizmet olmakla kalmıyacah, An
karanm Bayındırlığını ve nüluıu· 
nu biiyük bir hı:r.la artıracaktır. 

Bu mesele ile az çok ilgili o
lanlara birkaç mal yolladık. Ce-
vablanm neşrederken, birçok kro-
lriler de basacağız. 

Bu suretle bu İ§le uğr~makta 
olanlnra ve Ankara'ya küçük bir 
yardımda bulunmak İ•tiyoruz. 
Yolladığımız mailer fUnlartlir: 
Arzu eden herkes bu mallerden 
birine veya birkaçına kendi ceva
bını ela yollcıvabilir: 

1 - Devlet memurları mesken
leri: 

a) Memur meskenleri bahçeli 
evler halinde mi, büyük aparlt 
ınanlar halinde rni yapılmalıdır? 
Fayda ve mahzurları. 

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

c) Evler makama mı haarol ~. 
malıdır. Fayda ve mahzurları. 
Yoksa Memurlara temlik mi edil
melidir? Fayda ve mahzur! rı. 

2 - Yapı Kooperatifleri: 
a) Yapı kooperatifleri haJliıi 

umıurlar için faydalı olabilir? 
b) Yapı Kooperatiflerinde itti

r ak ıermayeıi ve yardımcı serma· 
ye nasıl temin olunmalıdır? 

3 - işçi meskenleri. 
Aileli ve tehirde devamlı otu

ran işçiler, mevsim i~çileri, bekar 
İşçilere göre İfÇİ evleri hakkında
ki düıünceleriniz? 

Selrizinci cevaıı 
lki yıldanberi (Ulus) da, mesken 

buhranını inceliyen yüze yakın yazı 
basıldı. 

Geçen hafta (Anlmra'da mesken 
meselesini nasıl halicdebiliriz? ) &U· 

alile açılan ( anket ) de, herhalde 
yÜzlcrce ve belki binlerce cevapla 
karşılnnncak ve bu yüzden, en başta 
Ankara olmak Üzere, bütün yuı du 
ilgilendiren, meslıen meselesi, iyice 
incelenmiş ve aydınlatılmış ola

caktır. 

Gerek bu anketi açtığından do
layı,gereks bundan evelki sürekli 
ilgisinden dolayı Ankaramızın biri
cik gazetesine teşekkür etmek ve 
suallerine cevab vermek Ankaralı

lar için hem bir ödev hem de seve 
seve yapılacak bir igdir. 

Ancak, çok derin ve Önemli olan 
bu mevzuun, ne de olsa birkaç yazı 
ile tam payını vermek kabil olamıya
cağmdan, ve bu yÜzden esas fikirler 
zayıftıyabileceğinden, yazılarnnm bı· 

rakacafr bo§lukları doldurmak için 
ufak bir Bibliografi vermek lüzumu
nu duyuvorwn : 

A - Türkçe eaerler 
1 - Yapı kooperatifleri: (çıkaran 

Türk kooperatifcilik kurumu 1934) 
2 - Büyük tehirlerin içtimai çeh

resi: (Prof. Dr. Kesler. İstanbul be
lediye matbaaaı 1934) 

3 - Ankara bahçeli evler yapı 

kooperatifi hakkında derlenmit bir 
kaç 1axı. Aııkara Devlet matbaau 
1936). 

4 - Belediyelet' dergisi aayı 2, 
ucuz otru ev kooperatifleri ve tehir

t ( çıkaran: Ankara belediyeler 
..... nkası). 

5 - (Ulu&) un 1934 ve 193C 
kolleksiyonları. 

B - Fransızca eserler 

6 - Traite Pratique des Habita
tionr. a Bon m.-.rche 1929. 

Par f. Lederc 

7 - Uno Politique du Logemcnt 
1928. Par J. Richard et J. Let!que 

8 - L' Urban isme 1928. Par 
Prost et Monsarrat. 

9 - Lcs Habitations a Bon Mar
che, par L Bonnevay 1912. 

10 - Laa Cite Jardin 1934 par 
Georgea Benoit Levy. 

11 - Le Souci dı I' Habitation 
a l'egard des Emloyes d'Etat. 
Prague l 929. 

(Çekoslovakya b4yındıtlık bakan• 
lığı tarafından bastırilmıştır.) 

12 - Revue de la Banque Nationale 
de Pologne. Decembre 1934. 

13 - Raportl du Conseil Super:eı.ır 
des Hnbitaticns a Bon marche au 
Prcsident de in Rcpublique Frnncaise 
(1928 - 1933} publ'e par le ınin"•tere. 
de la rnnt~. 

14 - L' Urbaniııme et )' Habita
tfo, dans tous lc.<ı Pays par Bruoo 
Schwnn B"rlin 1935. 

C - Almnncn eserler 
15 - Deutsclıtt B:ı.uvcreins Ka

Jender ıs~o - 19.,5 

16 - Wörteıuuch der Vollu

wiuenschaft. 
17 - Der Groase Brockhaus. 
18 - Siedlungııhauı v. Franz 

Schuııter. 

19 - Rationelle Bebauungsweiaen 
1931. (Herausgcber: lntemationate 
Kongrease für Neueı Bıtuen). Stuttgrat 

20 - Haus und Raum (Julius 
Hoffmann Verlag ). 

• 
Yazılarımda bu listedeki eserler· 

den iktibasta bulundukça sadece tııra 
numarasını kulanmakla iktifa ede

ceğim. 

* • 
Mesken meaeleainin önemini an· 

latrnağa koyularak uzun uzun yaz
mağa lüzum yoktur. 

Büyük Önderimizin bu ay başın
da Kamutayda ıöylediklerinin bir 
parçaamı tükranla hatalıyabiliri.z: 

(O.zerinde öaemle durmak iate
ditim bir ciheti de bildirmeliyimJ 
Türk ülkeli içinde köylere varıncaya 

kadar küçük büyÜk bütün tehirini· 
mizin birer ıe11JiJı ve bay11uhl'lık aa. 
reyi olmaıı ö11de tuttuğamu IN«Mf· 
lerdendir. 

Türke ev bark olaa ıa. yer •i• 
hi111t telDialiğİla, ciiz•lliiia, modenl 
lriiltüriin örneii olacakbr. 

O.vlet kurumları JaAmda do~ 
daa dolnaya i>u itlerı. ilıin olu 
ura7ların bu aöriDüt Ye d\itiinith 
çalıtmalanm iıtiyorum. 

Şar bayların deYlet merke:ılİllde 
toplanıgı bu itin sonucu deiil b•r 
langıcıdır. ) 

• * * 
Türke •• bark olan her yer, aağ

lıjın, temizliğin, güzelli~in, modern 
kültürün Örneği olacaktır. 

Bu hedefe en kısa yoldan varmak 
için ilk eaa•, daiınık ingaattan, toplu 
in§anta ıeçmektir. 

Toplu intaat, rasyonel ve verimli 
çalışmayı mümkün kılar. Bu yüzden 
de birçok tasarruflar elde edilir. 

Bu tasarrufların, yiiade kırka ka
dar vardmldıiı ıörülmü,tür. Böyle
ce yapılan kazanç, temizlik ve gü
zelik yönlerinden yapılması gereken 
masrafları karıılar. 

Keza, ev, bir mahalenin ufak bir 
parçasıdır. Bu parçalar tam bir a
henkle sıralanırsa o mahale, süzel 
bir mahale olur. Bu güzel mahalle
lerden de ğüzel bir tehir doğar. Bu
nun için de, inşaatın toplu olmaaı 
ı•rektlr. Toptan ve planla yapılmış 
bir mahallenin tek-tük l yapılan ev
lerle dolacak mahalleden üstünlüğü 
apaçıktır. 

• • • 
Toplu inşat nasıl elde edilir? 
Ya devlet ve belediyeler tarafm

dan veya büyük kapitalli sosyeteler 
tarafından veyahut kooperatif kuran 
ortaklar tarafındnn, genit ölçüde ve 
büyülc:çe kapitallerle dayanan yapı
larla •.. 

"' .. 
Bu üç knldan temin olunan ~chir 
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l Y aba~~-$'~z~telerd~_ oku~~kl~rımı~, 
Sovyetler Birliğinin Ek:oııomili Tek.aınülii 

Sovyetler Birliğinin, bugünkü rejimin temeli olan teşrin ihtilalinin yıldönümünü iz ıtlar.ır'} 
o!duğu bugünlerde, ekonomik bllkımdan yaptığı tekamülü gözden geçirmek faydasız ol
maz. 
Bu yıl içinde, Sovyetler Birliğinde ferdin rolünü ön plana koya_n ekonomik, ııyasal .ve sos~·al 
birçok kanuni tedbirler alınmıştır ki, bıınlar arasında ekonomık olanlarının gayesı, halkın 
yQ§ayış aeviyeıini yükseltmek ve şahsiğ teşebbüsü teşvik etme~tir. O,~op Nuvel_ . dcrgiain~en 
aldığımız Cıfağıdaki yazıdo., ekonomik bakımdan alınan tcdbırler gaz.den geçırılmektcdır. 

Batı demokrasileriyle Sovyet reji
mi arasınlaki başlıca farkın ne olduğu. 
nu birkaç kelime ile anlatmamı benden 
isteselerdi, bu far.km, fcrdle devletin 
münasebetleri hakkındaki anlayı ta ıı. 

raştırılmasının lfızımgeldiği cevabını 

verirdim. 
Filhakika, demokratik memlek1!tler. 

de ferd, devletin çok kudretli o\u~una 
karşı muhafan altındadır. Sovyetlcr 
Birliğinde ise halk devletin organik 
ve çok ufak bir parçasını teşkıl etme«
ttdir. Süslü bir formill kullanılmak ie

tenilirsc şöyle denilebilir: Sovyetler 
Birliğinde ferde, devletin inkişafını 

temıne mahsus bir vasrta gözüyle bakı. 
Iabilir. Avrupada ise ferd, başlıba~ına 
bir gaye'dir. 

••• 
lmdi, birçok emarelerle de görülü

yor ki, içinde bulunduğumuz yılın baş
langıcından beri Sovyetler birliği ye. 
ni bir yola girmiştir ve yavaş yavaş fer. 
din batıdaki anlanışına doğru ilerle
mektedir. Yeni temayüller, kanuni ted
birlerle gerçekleşmelerine kadar, zaten 
ten reamiğ söylevler de meydana çık. 

mışlardı. 4 mayısta Stalin tarafından 

Moskovada verilen söylev', bu bakım. 
dan bilhassa manalı olmuştur. 

StaJin demi§ti ki: 
"- Eskiden her şeyin tekniğe bağ. 

lı olduğunLI düşünüyorduk. Fakat tek
nik, bunu hükmü altına alacak insan ol
mayınca, hiç bir şey değildir. İnsanlar 
tarafından kullanılan teknik, mucize. 
ler yarata bilir. Her şey ''kadro., lara 
bağlıdır ... Bizde henüz insanları değer· 
lendinnek i~i öğrenilmemiştir. Anla· 

mak lazımdır ki, dünyada bulunan bü
tün değerli unsurlar, en deierli serma. 
ye, insandır ... ,. 

Ferdin rolünü ön plana koyan bu 
yeni anlayış tarzını teyid etmek için, 
bu yıl içinde birçok kanuni tcdbiıler •· 
lınmııtır ki bunlardan bir kıamı, • ek. 
mek vesikaaı uıulünün kaldırıllbuı gi. 
bi ~ ekonomik; bir kısmı - bir dereuU 
seçimin kabulü gibi - aıyas-1: •e bqka 
bir kıll!U da _ ayleyi kurtttlenditmeJr 
için yapılmıt boşanma hakkındaki ka
nunlar, yahut da hük~t tarafında11 
memurlara büyük bir nezaketle hareket 
etmeği tavsiye için açılmış enerjik aa
vag gibi • eosyaldir. Bugünkti yunnm 
da bu noktalara basredeceğiz . 

Ekonomik bakımdan alınan tedbir. 

baymdırlıiı geliıi giizel ve urf kira• 
ya vererek çok kazanç temin etmek 
hedefil~ tek-tük yapılar yapman 
ufak kapitalistlerin türeteceii tehir
den üatüııdür. 

Bu bö7le olduğu gibi, tehirin hü
kumet ve uraylar, kooperatifler ve 
sair sosyeteler tarafından yapdmaaı 
takdirinde de, birbirine göre ayırd 

edilecek üatünlükler vardır. 
Bundan başka, büyük ve küçük 

apartunanlar, tek, iki:ı ve birkaç 
tanesi birbirine biti§İk fakat mÜs· 
takil evler meselesi de ayrıca ince· 

lenmeai gereken mevzudur. 
Bunları birer birer araştıracağız. 

• • * 
Not - 5 tarihli (Uluıı) da anke

tinize ikinci cevabın (3} üncü sayı
ıında ( d) fıkrasında: (Yapı koope
ratifi fikri, Ankıua'nın ve mutaaav
Yur azaların arzettiği ıartlara göre 
aak~t ve teknik itibarile knbil milda· 
f aa ve tav siy d •iildil" ) denilmek· 
tedir. 

Yazı imz aız bıuıılmıı oldujundan, 
eahibine bat vurarak dü4Uncolerini 
etraflı bir surete (iğrenmek kabil ol
madığından, ( yapı kooperatifi fik
rinin neden aaltat olduğunu)? Ye 
( teknik itibarile kabil müdafaa ve 
tnvaiye olmayışı ) sebcblcrini açık· 
ca anlatarak, bu İ§e sArılmıı olan 
yÜzlcrce kooperatiEciyi aydınlatmak 
lütfunda bulunmasını dilerim. 

N. Uzcören 

]erin bağlı::a maksadı, halkın hayat se
viyesini yükseltmek ve şahsiğ tcşebb\i.. 
sıi te~ci etmektir. 

Bunlardan ba~lıcalarını biribirı ar

kasısıra gözden geçireceğiz: 
a) İo.şe vesikaları sisteminin k;ıldı . 

nlması; 

b) Yiyecek maddelerinin foıtlarmın 
tekleştirilmesi ve indirilmesi: 

c) Dış ticarette yapılan dcğişııklik. 
ler; 

d) Şahsiğ teıebbüsleri tetci gdyt. 
aıni güden tedbirler. 

la~e vedkasnıın kaldıtılm..wu 
Halkın ~yat "tandardınırı iyileşti· 

rilmesi için alınan ilk tedbir, ı ikinci 
kAnun 1935 tarihinden İtibaren, ekmek 

vesikasının kaldırılmasıdır ki. bu ted. 
birin arkasından, ba~ka maddeler için 
olan vesikaların da kaldırılması gel· 
miştir. Bu yeniliğin çok geniş olan şÜ· 
mulü üzerinde ne )tadar ısrar edilse 
azdır . 

Ekmeğın, 1929 ba§langıcında vesika. 
ya bağlanması, beş yı •k planın kabu. 
lünün doğrudan doğruya doğurduğu 

bir sonuç olmuştur. Bu planın tatbiki · 
ne başlandığı tarih, 1928 yılının son. 
)arıdır. 

Şunu da hatırlatalım ki, o zamanlar 
da, eksilmiş topraklar mesahasının he· 
meı• hemen hepsi henüz köylülerin e. 
linJe idi. Bunlar. Sovyetlerin tesbit et
tikleri Hatların düşüklüğü dolayısiylc, 
her çareye baş vurarak, ellerindeki mad. 
d!:leri vermemeğe çalışıyorlardı. 

Onun i~ir, Sovyetler Birliği hüki.i
meti beş yıltrı. plan için çalışan çok 
büyük işçi yığının ve bunların aylele:-i .. 
nin (1928 sonunda 50 milyon, 1934 so
nunda 74 milyon kiti) yiyeceiini i~e· 
ceğlni bulmak işini kendi Üzerine aldı. 

İşte o uman hükümet, tarımı kollek. 
tifleştirdi ve ekmek vesi kası sistemini 
kurdu. Bu ıistemln mekanizması göıo. 

termektedlr ld o zaı:rıanlat f~rdlo bü. 
yUk bir kıyrt1etf yoktu ~e onun değeri, 

yalnrt •e yalnrz beş yıllık plSnın tat. 
bi·kine yaptıiJ yardımın faydasiyle öl. 
~ülüyotdu. 

Fllhaklka. şehirlerde oturan halk üç 
kıttegoriyt! bölUMtüştU: 

1) İiÇiler, ki bunların günlük tayın
ları herkesinkinden faz ta idi; 

2) Sotyet trıemurlan, ki bunların ta. 
yınları biraz daha eksikti; 

3) HaJkın geri kalan kısmı, ki bun
lara ancak kendllerine yetecek kadar 
yiyecek veriliyordu. Styasal hakların
dan malın.mı olan ve ""erimsiı., kim. 
seler sayılan ''Lişentzi,, lere ise hiç bir 
şey verilmiyordu. 

Bununla bero.ber, üretimi te§ci et. 
mek için, ötekilere örnek olmak üzere 
çok çalışan ve mikdarları değişen 

"choc,. işçileri için munzam iaşe vesi. 
kalan da yapılmıştı. Böylece, bunlar, 
hususi imtiyazları olan bir kategori 
teşkil ediyorlardı. 

Tarımın yavaş yavaş kollektifleştı. 

rilmesi sayesinde hUkümetin büyük 
buğday stokları elde etmesi (1934 so
nunda 24 'milyar kilo buğday ve 115 mil. 
yar kilo başka hububat) ve devlet nıa· 
ğazaları, kooperatifler ve kolhozlar gi
bi sovyct ticaretinin, yavaş yavaş husu. 
si ticaretin yerini tutması ve hlikilme. 
tin piya:;anın ıtıutlak hakimi olması do
layısiyle, devlet geçen yılın sonuna 
doğru, ekmek vesikasını kaldırmanın 

zamanı gelmiş olduğunu dilgündil. 

Yi)'ecek madcleler fiatlarının 
teldeştirilmesi ve indirilme!ii 
Ekmek vesikası kaldırılınca, Sovyet. 

ler Birliğinin toprHkları sekiz bölgeye 
ayrıldı. 

Başlangıçta (7 ilkkanun 1934 tarihli 
kararnar • ıJe) her bölge ve her mad .. 
de fçin bir tek fiat tesbit olundu. Bu 
sistem buğday ve çavdar ekmeğiyle un. 
bulgur, arpa ve fasulyaya şamildi. Ta
rım bölgeleri için en ucuz fiatlar göz 
önünde bulunduruldu; buna karşı. ta. 

şıma masrafları :folayısiylc, doğu k.ı

zayı Siheryası için en pahalı frntl.ıı 

tesbit edildt. 
Ekmek vesikasının arkasındıın. Pc!· 

tatcs v. s. ıçin olan vesikrılnr d..ı k:ıl. 

dırılclı. Nihayet geçen 25 t'yH'ıl tarihli 
kataname ile vesika si t ı..mi büsbu

tUn ilga edildi. Bundan bıışka aynı ka
ranamc ile ekmeğin \'e 1.ıa~lıca yiyecek 
maddelerinin fiatl::ıı ı ıııdiriliyor ve 
Sovyet!er Birliği topr .• .. ında h<.'r mm'.L 
de için bir tek fiat t:sbiı ediliyordu. 
Bu fiat indirilişi. bölgelere gbre, ek .. 
mek için yUzde 6 ile yüzde ıs. buğdııy 

unu için yilı-:de 10 ile 35, makarna ve 

4<1ire için yüzde 10 iJe 20. bulgur için 
yUtde 10 ile 15, tereyağı içirı yüıde .?O 
ile 30 ve ıt için de aşağı yukarı yilz· 
de 40 raddcgindedir. 

St>vyet gtır.eteleri bu me&eleye hns. 
rettiklerl yıııılatda bu indiri§in hiç bır 

tecıadüfi mıd:lyeti olm&dığma oncmle 
işaret et'T'•c;lerdlr, Fiatların bu azalışı, 
tarım iiriinlcrintn boyuna artışının ~o
nucu olup hilklinıetin, halkın hayat se· 
ui\.•c-sirıi artırmak yolundwki isteginden 
dc·~muştur. 

B. Baldvin İngilterenin 
barba gireceğini açığa mı 

vurdu? 
Deyli Meyi gazetesi a§a

ğıdaki yazrsrnda, 8. Baldvi
nin, lngilterenin uluslar SOSJ 

yelesi uğrunda harba girebi
leceğini itiraf ettiğini iJclia 
eylemektedir: 

Lord Sesil öyle btr adamdır kl u
falt bir çatıfJTJ&ntn dnilne geçebilmek 

için bütUn clUnyada genel bir barb s•
karmek istiyor. Kendiıi, ingiliı ve 
fransız donanmalarının İtalyaya karır 

harekete geçmesini istemiştir. 

Bu sıyasa harb demektir ve bu yüz
den bizim gençliğimiz yurdlarından 

koparılıp tıtete ve ıipe~ atılacak de. 
mc:ılrtir. 

Bu böyle demektir; çünkü İtalyayı 
karşı yapılacak herhangi bir harb, yal .. 
nız oraya mahdud ve münhasır kala
maz. Almanya, Cenevrede olup bitenle. 
ri, göz kulak olmut, seyretmekh!dir. 
Bunun İngiliz durumu üzerindeki tcsi. 
ri de henüz açık olarak görülmiyor. 

Bu nokta, Vinston Çurçil'in yazısı
nı kır~ı yapılan protestoda kendini 
gliıterdi; fakat ne sona vardı. orasını 
bilemiyoruz. 

Memleketin büyük şehirlerinde ve 
tarım bölgelerinde bulunan gençler, u. 
)uslar sosyetesi yüzünden harbe gitme
ğe ve yUksek vergiler ödemeğe mi 
mecbur kalacaklar! 

Durum, gayet tchlikcliJir. Bizim, 
ingilizlerden başka hiç kimseyi duşün. 
memekliğimiz gerektir. 

Oeyli Mf'yl gazetesi ne İtalyanlar. 
dan, ne dr habeşlerden yanadır. 

Fakat hiikümetimizin bu işte, 100 sene 

harblarırıda tutulan yanlış yolu tutma· 
ğa doğru gittiği görülüyor. 

Genç uçmanlar, herhangi bir deniz 
filosunun kuvvetli bir hava filosu kar. 
şısında dayanamıyacağını söyliyorlar. 
Ve onların kanaatına göre İngiliz do. 
nanması Akdenizin doğu taraflarında 

tehlikeH bir durumda bulunmaktadır. 
... Uluslar Sosyetesi ufrunda ingi. 

tiz mcnfcıatlerini kurban etmekten hü. 
tün 11yasal önderlerimiz soravlı bulun. 
maktadırln. 

Bay Batdvin, artık açıktan açığa, 

İngilterenin Uluslar Soıyetesi üyesi 
olduğu için bu uğurda barba gircbilecc· 
ğini itiraf etm:ştir. 

Kendisi 4 ilk teşrinde dedi ki: 

"Şurasını söylemekten geri dura. 
marn. Günün birinde bazı devletler, U. 
luslar Sosyetesine karşı olan yükcnle· 
rini yerine getinniyecek olurlarsa ora.. 
ya bağlı olanlar, bunları zorla yerine 
getirtmek yükümünde kalacaklarchr.,. 
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Irmak - Filyos hattı 
nasıl açıldı? 

Zecri tedbirler kanunu KamutaJ· 

(Başı 1. inci sayfada) 

teabit eden bu nutku yanlqsız olarak 
ıekrarlamağı laydalı bulduk. Bay 
Ali Çetinkaya'nın değerli nutku §U· 

dur: 

Sayın konuklarımız, sevgili yurd

daşlarımız : 

Bugün büyük ulusumuzun zaman
lardan beri özlediği en önemli men
zillerden biri olan kara elmasın, kö
mür hazinesinin kapısına dayanmış 

bulunuyoruz. 

Eyi bilirsiniz ki, bu zengin maden 
hazinesine bizi ulaştıran demiryolu": 
yurdu demir ağlarla örmek kadar, 
tüten bacalarla da süslemek azmin
de bulunan yüce Başbakan lsmet ln
önü'nün çok uzakları gören dütünce 
ve isabetli demiryolu siyasetin.in de
ğerli •e mesut bir neticesidir. 

Bu kömür yolu daha bugünden, 
Anadolu yaylasmda yer yer kurulan 
ve kurulacak olan ağır endüstrimizin 
ve günden güne artmakta olan demir
yollarımızı besliyecek enerjinin ~ 
damarıdır. Bundan dolayıdır ki yo
lun takip ettiği istikamet de ancak 
bu gayeye vanlmak için aeçilmittir• 

Diğer bazı hatlarla bu hattın fen
ni mürakabesi 7. Şubat. 1927 senesin· 
de İsveç ve Danimarka grupuna ve
rilmiş ve inşaat malzeme.inin kolay 
nakledilebileceği dÜ§Üncesile inşası

na 13. Haziran. 1927 tarihinde bu 
noktadan (Filyos' tan) batlaml§ ve 
bu suretle şu önümüzde görülen iske
le ve sair tesisat kurulm.uttur. 

Fakat, aonraları Sıvaıı hattmm 
ilerlemesi ve nakliyatın kara tarafın
dan yaprlmasmda kolaylık huıl o
lunca bu taraftan baflamıt olan İnf&· 
at Eskipazar'da durdurulnuq ve bu-

na kartı hattın diğer ucu olan Irmak 
istasyonundan Çankın'ya doğru İD§&· 

ata devam olunmUJ ve Çankırı'ya ka
dar l 05 kilometrelik kuma 23. Ni ... 
1931 tarihinde itletmeie ~tir. 

Bu uralarda bat göst• .. iktuadi 
darlıklar ve engeller dolaynile İlap.at 
durgunluğa uğradıiı halele her Ur• 
şrlaştığı gÜçlüğü yenmekte Wyiik bir 
zevk duyan cumarluk idansi işin 

tempo911 aiırlafN da araaau ........ 
sizin Claima ileri abbtlarJa M71ece 
aona erdirmeie _.affak oı-.ı-. 

H•ttın Irmak ile Fibw ........... 
ki uzmtluğu 391 ldlaaMIMdir. Ua. 
rinde 27 istasyon, 1388 ..ı.t -f•z 
ve köprü, 8800 metre ............. 
37 tünel vardır. Büyiik ft llMİf .. 
rülerin her biri ve bele ..... _. 

leket demiryollarmdaki tiaelleria -
uzun• olan 3440 metrelik (Bablteli) 
tüneli türk eli ile lıandmat bir f• 
ve sanat örneğidir. Bu hattm İnfUl

na deYlet hazinesinden aarfedilea pa
ra 45 milyon liradır. 

Hattın geçtiği yerlerde nüfuaun 
ki\labalık, toprakların zengin, or
m a n larrn güzel ve verimli madenlerin 
çok olması dolayısiyle yakm bir ge-

lecekte hat boyunca kurulacak olan 
fabrikalarla, buralarda bir kat daha 
bayındırlık ve refahın artacağı tabii
dir. 

Filyos, son bir menzil değil, kö
mür hazinesine girmek için bir kapı
dır. Hat şimdiden Zonguldağa, Ereğ

liye doğru uzanmaktadır. Pek kısa 
bir zaman sonra bu töreni Zongul
dak'ta da yapmakla büyük bir u.a
det duyacak, bahtiyarhğımız arta
caktır. 

Tabiatin yurdumuza verdiği bu de
ğerli hazinelerin mahsulünden ilk bir 
vagon kömürü beraberimi%e ahp yur

dun kalbi olan Ankara'ya götürece· 
ğiz ve ilk armağan olarak Cumurluk 
Ulularına takdim edeceğiz. 

Bu ulusal ve çok önemli hizmetle
ri takdirinize ıunarken bu hayırb i~ 
lercle fikir ve bilgilerile ağrqaD kü
çük, büyiik İf arkaclaılarıma ve bu 
yolda çalışan vatan çocuklanna te
tekkürü ve aynı zamanda doğru.lak 

ve bilgi ile hareket eden ..-e itin ba
faralmaıına muvaffak olan lsveç ve 
Danimarka gruplanna ve Müdürleri 
her K A M P A samimi memnmôyet
leri.mizi bildirmeii ödev bilirim. 

Ulusal amaçlarımızdan biri olan 
fU değerli eseri görmek arzusu ve 
manevi zevki ile davetimize icabet 
ederek gelmit olan saym konuklan
mıza saygılar SWl4lnm. 

Sevgili Yurddaşlar: 

Milli mücadelemizin eu parlak za
ferle neticelenmesinden sonra inkıla
bmıızm öz realitesini yapmak için 
Önderimiz Atatürk'ün sevgili mille
tine göaterdiği her yol iıte bugün kı
yısında bulunduğumuz bu deııiıı ka
dar genif, engin, temiz ve hür alan
lara çıkar. 

Türk milleti bugiin ve yann da 
inkılabm bu gibi değerli eserlerile 

daima gurur ve iftihar duyacaktır, ve 
bu da terefli bir hakkıdır. 

Arluulaılar: 

Buaiin aoaauz bir ae~e lnıtla

dıjmuz ba açılma bayra1111DJ fil b~ 

kaç sün içinde garhta, ADadohm
Akcleaiz loyılarma bakan .bparta .. 
Burdur yaylalarmdaa, tukta kaNet 
illere demir lrel aaJac:ak olan Diyar
IMlür ............. kopacak temlik .... 
lerİllİD .. ll1dl1I ba~ ........ 

aacaı- ....... --~ 
.. ha)'lrlı bayraml.vm ~ .... ........ ,...,....._ .. ,..... .. " .... 

oWata...,. cwwluk ifkaiaiıııı ._ ..._ 
mada .a-m .... affUrqet._ 
_...affaluyete -ittirmeie maYaffak 
olan yiee Atatirkümiiz ile GD1ID ..... 

riai ialHttli ve bapnlı bir irade ile 
dmap dinlenmeden takip eden :rük· 
sek BatM.ka..-n lanet lniai'nillı 
daima ileri.mi ,.... ,.aluelı baairet 
ve zekilu-ma borçluyuz. 

tür~~ türkün ıöz bebeği Kamil Ata· ı 

Karadenizin bu gÜzel kıyılarmdan 
da sana binlerle minnet ve selam ••. ,, 

(Başı ı . i nci sayfada) 

versin. Bundan maada halya ile akdet
tiğimiz t icaret muahedesinin vadesi hu
lul etmiştir. Zecri tedbirlere i,tirakimiz 
bittabi bu muahedenin tecdicline bir ma
ni teşkil edecektir. 

B•z LJluslar kurumumın karal"ana iş

tirak etmek suretiyle. 1 ta]ya ile cari o -
lan ticari münasebatmuzı fe1ce uğratsak, 

acaba uluslar kurumu, bu fedakarlığa 

karşı. bize, ne gibi maddi ve ameli 
' 'compansation.. temin edec.,ktir. 

•·Compaaution,, meselesini '"küçük 
antant,. iyeleri ve Romanya murahhası 

B. Titülesko en evvel uluslar kurumu 
konaeyinde mevzuu bahsetmitlerdir ve 
alloşlammflardır. irtibat komitesi bit' 
takım vaitlerde bulunmuştur. fta.!ya'ya 
ihracat yapan bit' devletin zararını tela
fi etmek için ciddi ve ameli bir tedbi r 
alınmamıştır. Şimdi'ik "inşallah i1erde 
bir çare buluruz, rnisi11u yaldızh vaitler 

den başkıt bir ciddi tedbir 9Ureb göre 
raİyorum. 

Be-.. llilıılijim lııir teY ..,_._ o da, 
zecri teAiıı be iıtirü ederken, ticare

timizi eektedar etmek iı.tiıımali .......... 

A. Trapt cliplomalisi esrareaciz bir 
,.......,,,..chr. Olabilir ki, yum lnciltere 
ve F.....a clnletıeri Jtalya i1e nlatstu· 
'-ve bizim. alelacele zecri tedbirlere it
tirakimiz bizim ticari Ye he'k · de siyasi 

menfutimize dokunsun . 7 lııinamua.ni -
de Fransa ile lta!ya uasmda aktediJen 
dostluk mua~edes·ni un tmeya}ım. 

Acaba zecri tedbirler iı·nde bitaraf 
kalmak mümkün değil mi idi? Bitaraf 
kalmanın mabzu.ru nedir? Ben, ltalya' -
ya tarafgirlik etmeli idik demiyorum. 
ltalya, sulha ihlal etti, anndusal dUJ"ll· 

ma karp büyük bir IDıHliliyet altına air
di •e bence çok ağır bir bata işlemi, ol
du. Fakat bu sırf kendisine aid eııefli bir 
i•tir. 

Herhalde baıkasınm malına göz dik
mek menfaat için başkasının yurdunu 
istila etmek, hukuku düvele, hulruku mi
lele mabalif hareketlerdir. 

Maaleıef, uluslar lmnmıu harbm ö
nüne geçeme~ • Şimdi zecri tedbirlerle 
b.rbt durdurabilecek mi? Zecri tedbir -
Jerin umumi bir hart» doianbi1ir diyen 
cliplomatfar vardır. 

Bazı Mletlerin ••ai mn' .. b ica
hmdaa ola Mai tedlıirleır. bizi De de -
............... eder wlıa? 

....... Jetler wri .... lw ..... 

-- itlirAlı .. ,.. .. ..,, bea ..... ..... ._ ......... ,. ..... 
.. "lieaNt" ... -.. llıelD • tıi7w-

...... Mwawall ... ~ .... 
mu 11111 MI?., ~---

Ei• ,..._,_ •- ........ ww 
i7e.i oh t - ...... ._,;,, •• le

" iftirik ...... .. • ,.. .. laitanılh
ii ten:ila .- llir W •• ....-.. Ban
._, • ,ete- lıllllai ı ıU Ml ~" ( ... 
.. ,.........) ................... etmiılftir. 

Hali-. iaeeleuıwi li2lln selen nok· 
talar ,..... ... : 

e - Zecri tedhirlere iıtirilimiz ti • 
caretimizi iticle ne derece mutazarrır e
decektir? 

b - lttiralômize binaen muhtemel 
zararlarımıza kartı "Coınpensation,. 

vesilesi sağlam surette temin edilebi
lecek mi? 

c - Ademi iştirakimiz halinde 
mahzuru ne olacak idi? 

d - "Covenant,, ı imzalıyan fakat 
ııecri tedbirlere i~tirak ebniyen dev
letlerin Uluslar Kurumuna karıı va
ziyetleri ne olacaktır? 

e - Zecri tedbirlere iıtirak etmek 
Uluslar Kurumu Üyeleri için cebri mi, 
yoksa ihtiyari bir vazife mi te§kil e

diyor? 
Sayın arkada~lar, ben srrf yurdu

muzun alakası noktai nazanndan Jah
si mütalealarımı arzettim. Verilecek 
karar yüksek Kamulaya aiddir. An
cak, mesele oldukça önemlidil". Bina
enaleyh, meaeleyi etraflı surette ta· 
mik ve tetkik etmİJ olduğunoza ve 
yüksek kararınızı ona göre vereceği

nize eminim. "Bravo se$leri,, 
Berç Türker'den sonra sö2 alan 

Dq lıleri Bakam Tevfik Riiştö Aras 
aşağıdaki diyevi vermiştir: 

Dl§ I ıleri Bakanımızın diyen 
"- Arkadaılar, 
Anıuluaa.l c:hırumun ne kadar 

önemli bir zamanında bulundu
ğumuzu daha birkaç gün eve), Bü
yük Şefin, salahiyettar ağzından 
itittiniz. Atatürk, bu söyle•inde 
Türkiye dıı aıyasasmın, ana hatb
nı, birkaç kelimede en toplu ve en 
açık olarak çiziverdi. 

Uraylar kongre.sinde, birinci
miz "Memleketimiz için sulh i
çinde, intızam içinde ya~amanm 
en güzeJ bir nümunesidir.,, dedi. 
İnönü bu sözüne şöyle devam etti: 

•'Enternasyonal hayat huzur i
çinde değildir, büyük vakalar mil
letleri çok meşgul etmektedir. Biz 
bu hadiseler içinde memleketimi
zi gailelere kaptırmamak için, cid
di bir surette itina ediyoruz. Sulh 
içinde yaşamak, ciddi bir sulh po
litikası yapmak, siyasetimizin esa
ııdır, bu sulh hayabm temin et
mek için Türkiyenin bağlandığı 
muahedelere dikkatli bir surette 
riayet etmek ıia.rımızdır .,, 

Sayın arkadaılanm, 
Bugün ıizden tanibini diledi

iim kanun liyilıuı, itte bizim bu 
tradisionel tianımzdan doimUt
tur. 

Azumdan olduğumuz Ulualu 
Soeyetai. yakın malimunuzdm 
ki, IOD aylarda, Jtalya • babef • 
tilifiJle uiraftı. Bb ha me1ele ile 
ancak Milletler Cemiyeti karula
nmn lriai mecbar ettiii &lpide it
tiıal ediyona. Banan chpncla tam •n- bituallıi• riayet eclerell ite 
karqmak ~ ltaı,a ile 
mftneeebatmaa, eTelki p, OD .... 
aublan, bitaraflık " dostluk ... 
üedeai ~-.esi içindedir ve 10D 

ııamanlarda daha iJiletmqtir . 
Habe,iatanla münuebetimiz 

normal biı haldedir. 

Araıulwal durum N Türkiye 

Hükümetimiz, kendisini ajır 
mesuliyetlerle kar!ı karşıya bulun
duran bu günün vaka]arını bir ta
raftan balya ile iyi münasebetle-

rimizi dığer taraf tan uluslar sos
yetesine karşı olan vai.zf el erimizi 
göz önünde tutarak dikkatle takib 
etmek mecburiyetindedir. 

Arsıulusal alemde bir intizam 
unsuru olan Türkiye genel sulhun, 
kollektif emniyet tedbirleriyle, 
Milletler cemiyeti ve Kellog mi
sakı çerçeveleri içinde yapılan 
mıntakavi misaklarla, zihniyetler
de sulha karşı mütemadiyen bes
lenilecek muhabbetlerle, milletle
rin herhangi bir tecavüz önünde 
kuvvetle karşı koyabilmek kabili
yet ve vasıtalarını ihmal etmeme .. 
leriyle, "e hundan silahlanma mü~ 
ıaba.kası çıkmaması için silahların 
adilane tahdidine çare aramakla 
en iyi korunacağına kaildir. Tür
kiye ulu.siar cemiyetinde, Balkan
iar anlaşına.s.ın.da ve umumiyetle 
komşularile •e diğer bütün de-.let
l~rle kar1JhkJı koruduğu münase
betlerinde bu kanaatla çalıpnak
ladır. 

Boi<Uların durumll 

Memleketimizin müdafaası ek
sik ve uıil ıaaite tabi olan yerle
ri ihninde hepimizin dikkat ve 
IHısHııi,,etinin böyle huzursuz za
manlarda daha mtmış olacağına 
fÜphe yoktur. 

Ba sözlerimle Boğazların oozi
yetine qaret ettiğim derhal lİ·l· 
sek dikkatinizden kaçmamıştu . 

Müdafaa kudretimizi tam m
lamak ihtiyacını her münasebetle 
ve her yerde anlatmıya çalışmak
tan bir an geri kalmıyoruz. Bu sa
mimi dileğimizin Jost ve alôk r 
dea../etleı tarafından iyi anla ıla
cağını ve memleket müdalaasm a 
aiJ bu eksiğin tamamlanacağı gü
nün çok uzak olmayacağını ümid 
etmek İıteri:z. Herhalde herh i 
bir tehlike mü~aheclesi önünde bu 
hauuta icab eden tedbirleri al
makta hükümetimi:ı tereddüd et
miyecektir. 

Tevfik Rüştü Aras'm sık sık ve 

ıürekli alkıılarla karıılanan bu beya
natmı müteakib "Akvam Cemiye ti 
heyeti amumiyeaince teıkil olunan ir
tibat "coorclination., komitesinin mi· 
aalua 16 mcı ... ddeai mucibince Ak-

• 
vam Cemiyeti azalarma terettüb eden 
vecibelere aid olarak kabul eylediği 
İllba.ti ve mali tedbirlerin cemiyet 
asaeedaa balwn Türkiye Cımauri-
79ti tarafatdaıl tatbiki buaQMlllda 

icaiı••• makarnratm ittihaızma Ka
mata7 tuafmdaa icra Vekilleri heye
tiae ~t ,...... kanun liyiha11 

,.,.. kollularak kabul edilmiftir." 
K.a.ataJ'.,....... toplaaacalıtır. 

Kömür alınacak 
Hallcevi bafkanlğından: 

Halicvi için (130) ton kok kömürü 
ve (9000) kilo kuru gürgen odunu alı
nacağından vermek istiyenler 15.11.935 
cuma günU saat 16 da eJlerindP bulu. 
nan malların nümuneleril e bir likte 
Halkevi Satın Alma komisyonunıı gel-
meleri rica olunuı. 1-'i027 

u / ,lJ s· un romunı: Tefrika: 34 ğe geliniz. Üzerinizde paçavralar, yoksul, 
hasta, ölüm halinde, Yesu'un hayali gibi, 
uzun yollarda dolaşınız ve şöyle deyiniz: 

Bunları söyledikten sonra Şulet, orta
sından bir saman çöpü geçen uzun ve kıv
rımlı italyan purolaı ından bir tanesini yaktı 
ve bundan iğrenç dumanlı birkaç nefes çek
tikten sonra devam etti: 

mıyordu; ve bu, tamit edilmez bir felaketti .. 
Bir Paris dergisi onun şiirlerinden bir;n i 
basım yanhşlarile neşretmişti, ve bunlar hl.i.
yük, çok büyük yanlışlardı. K rmızı Zanbak 

Yazarı · Anatoı FRANSl 
Türkçeye çevıren : Nasuhı BAYDAR 

Kil isenin selameti, on üçüncü Leon'un iste
di ği ve umduğu gibi, İtalyan cumurluğun
dan gelecektir; fakat kilise, bu dindar Ma
kiyavel 'in sandığına uygun şekilde kurtul
mıyacaktır. İhtilal papaya mallarının hepsi
ni kaybettirecektir. Ve selamet işte bu ola
caktır. Malsız mülksüz, yoksul kalacak olan 
papa ku<lret kazanacaktır. Dünyamızın man
zaı:rısmı deği "itİrmiş olan Piyer'lcr, Lin'ler, 
Kle'lcr, Anakle'ler ve Kleman'lar, ilk gün
lerin tevazulu, cahil velileri yeni baştan or
taya çıkacaklardır. İmkan yoksa da yarın, 
Piyerin tahtına hakikiğ bir peskopos, sahi
ci bir hıristiyan g-eçecek olursa gidip onu 
bulacak ve kendisıne diyeceğim ki: "Altın 
mezara canlı gömülmüş bir ihtiyar olma
yınız, oda hizmetçilerinizi, kibar muhafızla
rmızı ve kardinallerinizi bırakınız; sarayı
nı.zdan ve sözde kudretinizden ayrılınız, ko
. !..lma girip ekmeğinizi milletlf'rrlen dilenme-

"Zenginlerin mahkUın olması için ekmeğimi 
dileniyorum.,, Şehirlere girip birer birer 
kapıların ipini çekerek, eşsiz bir ahmaklık
la bağınnız: "Sadeleşiniz, yumuşaymız, yok
sullaşınız !,, 

Zenci şehirlerinde, kötü yerlerde ve kış
lalarda barış ve iyilikseverliği haber veriniz. 
Sizi küçük görecekler, sizi taşhyacaklardır. 
Jandarmalar sizi hapse sürükliyeceklerdir. 
Zavallılar ve kudretliler, yoksullar ve zen
ginler için bir kahkaha mevzuu, tiksinti ve 
merhamet sebebi olacaksıniıZ. Papaslarınız 
sizi tahtınızdan indirip önünüze bir karşılık 
papa çıkaracaklardır. Herkes sizin veli ol
duğunuzu söyliyecektir. Onların doğruyu 
söylemesi gerektir: Sizin bir deli olmanız 
lazımdır: dünyayı deliler kurtarmıştır. İn
sanlar başınıza dikenden taç giydirecek ve 
elinize kanustan asa verecek ve suratınıza 
tükürecektirler. İşte siz bu işaret üzerine 
İsa gibi hakikiğ bir kıral olarak görünecek
siniz; İşte siz bu suretledir ki yeryüzünde 
tanrının kırallığı demek olan hıri stivan sos
yalizmini kuracaksmJ7.. 

- Ve bu pek pratik bir şey olacaktır. 
Dunımlan apaçık görmek müstesna, benden 
her şey esirgenebilir. Ah Madam Marme, 
siz, bu dünyada yapılmış olan büyük işlerin 
delilerce tahakkuk ettirilmiş olduğu düşün
cesinin ne derece doğru olduğunu bir türlü 
anlıyamıyacaksmız. Sanınnısmız ki, Madam 
Marten, Sen Fransuva d' Assiz makul olsay
dı, milletlerin susuzluğunu gidermek ıçın 
yeryüzüne iyilikseverliğin pınarlarını akıtır 
ve sevginin her çeşid kokularım yayardı? .. 

Madam Marten: 
- Bilmem, dedi. Yalnız makul adamlar 

bana her vakit pek sıkıcı görünmüştür. Bu
nu size söyliyebilirim, Mösyö Şulet. 

Yamacı soluk soluğa çıkan buharlı tram
vayla Fiezole'ye döndüler. Yağmur başladı. 
Madam Marme uyudu ve Şulet sızlandı. Bü
tün kötülükler ona birden hücum ettiler; ha
vanın nemi di.zlerini ağrıttığı için bacağını 
hükemiyordu ; bir gün önce, tiren durağı ile 
Fi e7'11 ~ ::ı r:::ı ~mı1:ı k::ıvhnbn canta<:~ buluna-

İnsanları ve eşya ' I kendisine düsman e 
zararlı olarak suçladı. Cocuk, manasız, t 'l

hammüJ edilmez bir in5an halini aldr. Şu1 f't

in ve yağmurun srktı<>-ı Madam Marten, } o
kuşun bitip tükenmiveceğini sandı. Nihayet, 
çanlar evindeki salrma ~irdiği zaman Mis 
Bel, Atd'larm itali~inden vaptlma bir vazl' 

ve altm yald1 z1ı mi.irekkeble bir par <: Örn"'ll 
yaprağı üzerine, o gece bulmuş olduğu siiri
ni yazıyordu . Arkadasmın geldiğini g-öriin

ce, çok güzel gözlerle aydınlanıp vanan çir .. 
kin başrnr kaldırd1: 

- Size prens Albertinelli'yi takdim ede .. 
rim, darling, dedi. 

Prens, sert ve kara bir sakalın kuvvet
lendirdi gene tanrı güzelliğini, sobanın kar
şısında, dört yana saçıyordu. 

- Madam, Fransayı sevmek duyP."u 11 ii
reklerimizde olmasaydı siz onu bize hı • t
tirirdiniz . 

(Sonıı \ ~··) 
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Irmak - Filyos demiryolunun açılış töre 
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' 

Irmak -Filyos kömür yolunun açılış töreni enstantaneleri 
Solda, yukardan a~ağı)·a doğru: Bayındırlık Bakanı 8. Ali Çetin kaya m:ılış tıöylevini verirken. - Esldpazar istmıyonunda R. Ali 

Çetinhayaya buket getiren çocuk for. - Çaycuma istasyonıında treni karşıla)"anlar. - Trenin geçtiği yollartltın bir t:öriiniiş. -
'f'ilyosta açılış takının altında bir ~rup; 

Ortada, yukardan a~ağıya do ğru: Filyosta tiirene iştirak ed enler ve urkada Karadeniz. - Tr,•n bir kii ın·iid "n !!eôyor. -
Hattuı geçtiği yoldan başka bir ~öriinii~. - Filyos isl.·elesindeki vinç; 

Sağda, yukardan aşağıya do ğru: Zonguldak valisi söylev verirke1t. - EskiıJ<ızar istasyon umi<l 'tr.mi kıır.~rlıyi.mlar. - · Hat• 
l&n açılma törenine gidilirken. Tren giderken alınmış iki r.nsttin tene. 

• 

1 ' 
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Ankara ilhaylığından: 
Hususi idare için bastırılacak defter ve cetvel açık eksiltmeye 

konulmuştur. 

İhale 18-11.935 pazartesi günü saat ıs de vilayet daimi encü. 
meninde yapılacakır. 

Tahmin edilen bedeli 1200 liradır. 
Eksiltmeye girmeft istiyenler 90 liralık teminat makbuz veya 

mektuplariyle ihale günü encümene gelmeleri lazımdır. 
Şartları öğrenmek istiyenlerin şartnameyi hususi muhasebe 

Direktörlüğünde görebilecekleri ilan ol :.ınur. (3235) 1-4973 
edebilirler. (3202) 1-4992 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Sıhat ve içtimai Mr avenet Vekaletj 
Ankara Merkez Hıfzıssıhl-· a müessesesi 

direktörlüğündtn: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües. 

Gescıi Direktör odalarına mahsus takımla mektep için ahşap mal. 
2eme inşaatı. 

2 - Yapılacak itin tahmin bedeli (6168.-) lira (40) kuruştur. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme sartnameai, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Keşif cetveli, 
E - Resimler. 
htiyenler bu evrakı müesseseden alabilirler. 
4 - Eksiltme 20.11.1935 çarsamba günü saat (11) de Ankara 

;Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktıt . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (461.-) lira (88) 
kuruşluk ilk teminatlarını Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Mü. 
~ürlüğü veznesine yatırmış olacaklardır. Ve bundan başka aşağı. 
faki vesikaları da haiz oluJi göstermeleri lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun istediği vesikalar, 
B - Mefruşat i !erile iştigal eden bir müessese olduğuna dair 

ticaret odası vesikası, 
C - Resmi bir muesseseye en aşagı (10000) liralık ve tesellü. 

mü katisi yapılmış bir iş yaptığına dair vesika, 
D - Vesikalar hakkında karar ittihazı satın alma komisyonu

na ait olup bu hususta itiraz kabul edilmez. 
6 - Teklif mektupları ihale saatından bir saat evelıne kadar ko. 

mi&yon reisliğine verilmiş olacaktır. (3227) 1-4953 

Kuru/ 
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Opera tör - Ü roloğ 
DOKTOR 

Kemal Gülgönen 
Bel soğukluğu, mesane ve böb. 
rek hastalrkları mütehassısı İs.. 
tanbul pasta salonu karşısın. 

da Emniyet apartımanmda 
hastaları ır kabul eder. 1-5115 

Dr TURGUT 
= Ceheci Hastant i Oııerııtörü 

Hastalarını Adlıve garavı 
kc.rşısında H avati apaı tmanın 
da her gün 1 'iden IQ 1a kadar 

kabule tıas1amıstn 

Kiralık apartıman 

dayreleri 
Biıtün konforu haiz olan bu 

daireler dörder oda ve birer hol
den ibarettir. 

Yenişehir dort yolda eren 
mağazasına: 1-5137 

l'oı•Jmrwcle 1"4tanhul Lt 
\azım Amirli!:?i S:ttm 

\ima Komİ~)Ofltl 

llimları 

İLAN 

Harbiye ve merbutu okullar 
için 91 ton koyun eti ve 2Z ton 
sığır eti 27-11.935 çarşamba gü. 
nü saat 15 de Tophanede satın. 
alma komisyonunda kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. Hep
sinin tahmin bedeii 45260 lira. 
dır. İlk teminatı 3394 lira 50 ku. 
ruştur. Şartnamesi her gün koT 
misyonda görülebilır. İsteklile
rin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatrndan bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(6959) 1-5085 

250 METRE MİKABI CEVİZ 
TOMRUC'.'iU 

Tahmin edilen bedeli (13750) 
lira olan yukarda mikdan ve 

cinsi yazılı malzeme askeri fab. 
rikalar umum müdürlüğü satın. 
.ılma komisyonunca 28/2.teşrin/ 
935 tarihinde persembe günii sa-
at 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. $artname parasız ola-
nk komisyondan verilir. Talip. 
!erin muvakkat teminat olan 
(1031) lira (25) kurusu havi tek. 
lif mektuplarını mezkilı günde 
saat 14 e kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 
numaralr kanunı•n 2. ve 3. mad. 
delerindeki vesaikle me1kfır e"n 
ve saatte komisvotı3 müracaat-
ları. (3277' ~104 

Her türlü 
Daktilo ve Fransızca tercüme 

isleri kabul olunur. Fransızca 

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

1-5135 

ZAYi 
Ankara belediyesinden araba

ma almış olduğum 314 No. yı za
yi ettiğimden yeni'>ini alacağım -
dan eskisinin hükmü kalmamıetır 

Azgen mahallesinde Argın 
sokak No. 5 hanede Niyazi 

1-5172 

lmtıyaz sahibi ve Baş.ınu ' 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MildllrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civannda 

l 
i: ~~~· Bmm•vlnd• bmlm•f· 

~ L 

))ainıa genç 
daima giizel 

KANZUK 

Balsanıin l{renıi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve diınyanın her tarafmdil tak. 
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve ta,.eliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me-
hafil inde rağbet görmüş ciddi bir 
kremdir. Çilleri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkalade biı 
cazibe bahşeder. Ruhnüvaz ko
kusu ile ayrıca şöhret kazanmış
tır. Balsamin kremi katiyen ku. 
rumaz. Teninizin latif tazeliği. 
ni, dldinizin cazip taravetini an. 
cak krem Balsamin ile meydana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan başka krem kulla
namaz. Tanıtmış itriyat mağaza. 
larr ile büvük ecza evlerinde bu. 
lunuı 

Kiralık 
Çocuk sarayı caddesinde 70 

numaralı binada müstakil iki 
oda ayrı ayrı ve beraber kiralık. 
tır. Birisinde kalorifer vardu. 
İsteklilerin 2182 numaraya tele-
fon etmeleri. 1-5147 

İsteno Daktilo 
aranıyor 

Fransızca bilir bir isteno.dak-
tilo~·a ihtiyaç vardır. Talip o. 
lanfoı Ankarada Havuzbaşmda 
E.tE. idaresine müracaat etme
leri Hizrmdır. Fransızcadan baş
ka almanca veya İngilizceyi bi. 
lett 1 eı tercih olunacaktır. 

1-5171 

\l illi M iidaf aa Vekalt·lt 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

BİLİT 
Biçilen ederi 1760 lira olan 

altı kalem ambalaj malzemesi 
açık eksiltme ile satın alınacak. 
tır. Eksiltme 26- ikinci teşrin_ 

935 sah günü saat 11 de M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacak. 
trr. Eksiltmeye girecekler 132 
liralık ilk inanç parası mektup 
veya makbuzlarile birlikte ihale 
saatmda komisyonda bulunma· 
larr. (3306) l-5083 

Tir 

İııhisarlar BaşıniidürliiğÜ:ıı(len: 
Birinci taksit miiskirat beyiye tezkereleı inin müddeti J Kn

nunuevel 935 günü biteceğinden 15 Teşrinisani 935 ten itibare:1 
bunların değiştirilmesine başlanacaktır. Tezkerelerin müddeti bit
tikten sonra satışa devam edenlerden tezkere resmi cezaen ık; '.<at 
alınacağından her bayiin vaktinde Başmüdürlük satış şubesine 
müracaatla ellerindeki tezkereleri değiştirmeleri ve gelirken 25 
kurusluk bir pul ite bir fotograf getirmeleri lüzumu billirilir. 

(3331} 1~5130 

Seylıaıı hususi ınuha selle 

l\1üdiirl~«ündeu 
İdarei hususıye ile alakadar devairin Hususi Muhasebedeki 

nümunelere göre yaptırılacak (3629) lira (37) kuruş muhammer. 
bedelli matbu evrakın açık eksiltmesine ilan olunan günde istek· 
1i çrkmadıgından işin pazarlıkla yaptırılmasına karar verilmiş ol
duğundan nümune ve sartnameyi görmek istiyenlerin her gün Mu. 
hasebei Hususiyr Müdürlüğüne müracaatları ve ihale günü olan 
ikinci teşrinin 19 uncu salı günü saat ona kadar O-{ı 7 buçuk pey ak. 
çelcri veya muteber banka mektubu ile vil5yet Daimi Encümenin. 
de hazır bulunmaları bildirilir. (3346) 1-5152 

RE V U E Satı 
eo senelik bir i:ecrübe mahsu•üdür. 

Her nevı kol ve cep saatleri 

Kontorlor, Kronograflar 

Spor aaatlorı 
Beffıca N81Cllffde Htılır 

RIZA TE:VF'IK Saat Tlcaretha,.-1, A"kara, eankal&r Cad. 8 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKE
MESİNDEN: 

1stanbulda Sultan Ahıncttc Terzihaııe sokagında Boyacı hanın
da Boyacı Hüseyin yanında Emine kızı Münevver. 

Kocanız Ankaranm Altun Dağ Mahallesinde (522) sayılı evde 
oturur Çankırılı Ali oğlu Recep tarafmdan Aleyhinize açılan bo
şanma davasının Mahkemesi 27.11.935 ~arşamba saat 14 de icra kı
lınacağından Mezkur gün ve saatte Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulunmanız ve yahut bir vekil göndermeniz 
lüzumu davetiye makamına kaim olm:ık üzere ilanen tebliğ olunur. 

(3363) 1-5166 

Ankara Vilayeti Jandarma 
Komutan lığı odan: 

1 - Ankara İl. jandarma K. lıgına bağlı Keçiörende yeniden 
inşa ettirilecek karakol binasının 20-11-935 günlemecine rastlıyan 
çarşamba günü saat 15 de açrk eksiltmesi Ankara tı. J. K. lığı bi. 
nasında açılacaktır. 

2 - İnşa ettirilecek bu karakolun bedeli keşfi 2210 liradır. İlk 
teminat 166 liradır. İsteklilerin muayyen günde teminat mektup
larını komisyona vermeleri lazımdır. 

3 - Fazla izahat almak istiyenlerin ve pilin keşif varakasını 
görmek üzere her gün tı. J. K. lığında müteşekkil komisyona baş 
vurmaları ilan olunur. (3234) 1-4984 

Dli f). Yollarından: 
Erıl. um hatları hariç Mudanya - Bursa, Samsun - Çar amba 

ve Aydru hatları dahil olmak üzere en çok 70 kilometre içinde bu. 
lunan hPrhangi iki istasyon arasında mektebe devam etmek ıçın 

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

J • 8 ~ilometrelik mesafeler için 
9 - 14 

15 - 25 
26 - 45 
46 - 70 

kuruştur. 

., 

.. 

il Mevki 
150 
200 
250 
450 
750 

III Mevki 
100 
125 
175 
300 
soo 

Bu tarife, mevcut tarifelerden daha ucuz düştüğü münasebet
lerde 1 Birincikanun 1935 tarihinden ve daha yüksek düştüğü mü. 

naaebetlerde de 1 İkincikanun 1936 tarihinden itibaren tatbik edi
lecektir. Ve bu tarihlerden itibaren şimdiki tarifeler lağvolunacak
tır. Tarifenin tatbik şartlarile diğer tafsilat istasyonlardan öğre-
nilebilir (3319) 1-5133 

a 
ge 1 d • 1 

Ekon"nı;k, sıhhi, ucuz, heı yerde yanar. Sipariş kabul yeri 

,. 

Adapazarı 

1Drk Ticaret Bankası 

SİNEMALAR ı 
1 ] 

BU Lüh .,,, • u . 
d - Gary Cooper ve se. 

vimli ku l'İ< sinema yıldız Shirley 

Temple 

HER ŞEY SENİN İÇiN 

Fr .. nsızca sör.lü harikülade filn-inde 

llU GECE 
(KULÜ~ 

Çarlık Rsuyasmda cere} aı c::ueu 
ve göz kamaştırıcı sahnelerle dolu 

SLAV IHTIRASLARI 

Anna Sten - Frederic March 

RORERTA: frene D nne - F. Astaire Ginger Rogers 


