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Kahire'de kanlı hadiseler oldU. 
Ot1ız l>in . kişilik. nıitingde verilen k.ararlar -Nahas Paşanın ~öy
]{·Vİ ·Şişe ve taşlarla polise hücum - il{i yüz<len fa:r.la yaralı-lhıi
Yer~i lelilerin grevi · l(argaşalıkJar vilayetlerde de var- İııgiliz-

ler kavgaya k.arışmadılar - Hadi~eyi [-'ondra nasıl karşılıyor? 

Gfüulelik 

VEUGtı~ER tJZERlNDE. . . 

Kemal ONAL 
Türk maliye-si; reJımm, yur

du koruyan ve ilerleten çok duy
gulu bir manivelasıdır. Bu mani
vela ; ulusal şartların her değiş
mesinde kendine yeni bir istinad 
noktası bulmuş ve göreceği işe 
göre yeni ölçüler alarak yurdu 
korur ve baymdırlatır bir güç le 
işlemiştir. 

Cumuriyet büdceleri, ekono
mik icabları sadakatla kovalayan 
bir kavs üzerinde, sağlam ve ve
rimli olarak ilerlemektedir. Onun 
buhranlı yıllardaki inişile kalkın
ma devrindeki yükselişi, türk ma
liyesinin ulusal hayata uygunluk 
kudretini gösterir. _ 

Bu uygunluk kudretini ver.gi 
sistemlerimizde de buluruz. Re
jim, a!ar gibi en geri bir usulü 
~nemlekette bırakamazdı. Bunu 
bir hamlede irkilmeden kaldırdı 
ve yerine konan vergilerin yurd 
menfa.atlarına en uygun bir hale 
gelmesi için de süre~li bir çaht
ma devresine girdi. Her yıl bu a-

. landa yeni bir ilerilik vardır. 
. Cumuriyet, vergiler üzerinde 
yalnız ulusal ergelere doğru ted
bir alır. Yeni bir seçim kuvveti ka
zanmak; haksız da olsa, milletin 
bir zümresi.1in hotnudauzluğun
dan çekinmek birçok memleket
lerde vergi tedbirlerine aykırı yön 
vermektedir. 

''Kanun karşısında saltık bir 
cıitlilc kabul eden ve hiç bir ferde, 
hiç bir ayleye, hiç bir klasa ve ce
maata ayrahk tanımayan,, halkçı 
rejimimiz; vergi tedbirlerini, yal
nız, halkın ve devletin menfaatleri
ne en uygun olan bir yönde, ve ge'.. 
rekli olduğu zamanda abr. 

Vergi tedbirlerinin en yakını 
olarak şekerle tuzun ucuzlatılma
sını hatırlayabiliriz. Bu ucuzluk 
en çok vergileri indirme yoluyla 
yapılmıştır. Bunun halkı hoşnud 
etmekle kalmıyarak yoğaltımı ar
tıı·dığmı da hepimiz öğrenmiş bu
iunuyoruz. 

Hükümet on beş gün önce, ye

( Sonu 3. cü sayı/ada) 

Kahire, 14 ( A.A.) - Röyteı- ajansı 

bi.ldiriyc.n·: Dün akşam 30 bin kişinin ı ş

tirakiyle yapılan biiyük bir mitingde 
Vefd lideri Nahas Pa~a İngilizler a !ey
hinde şiddetli bir söylev vermiş ve bu ~ 

nun üzerine halk şişe ve taşlarla polis<! 
hücum etmiştir. Polis de silahla muka • 

bele etmiştir. Yeniden bir çok ölü ve 

yaralı vardır. Saat 19,30 dan itibaren 

bütün hastaneler yaralıları tedavi ile 

meşguldü. Akşamki karışıkhklardan ön
ce hast anelerde gündüzden 70 yaralı te 
davi olunmuştu. 

Bu mitingte 3 maddelik IHı· k rıu· 

~ureti kabul olunmuştua·: 

l - İngilizlerle katiyen bera ber ça
hl}ılmaması , 

2 - Nesim Pa~ kabinesi. ulusa l biı· 

vazife olmak üzere istifa e tmelidir . 

3 - İngilizlerle teşriki mesai edecek 

herhangi bi•· kabineyi bütün millet bov
kot etmelidir . 

Y<ff<ılan<mforrn ~"Y'·"' 
Kahire, 14 (AA.) - Vafd paı·tisinin 

neşrettiği bildiriğin, halk arasında ln
giltere'ye kartı husule getirdiği tehey -

yüç son derece ~iddetliydi. Büyük biı· 

mitingten sonra, Nahas Paşa, Vefd !>ftr
lisinin merkezi olan halkevine giderı·k 

ken çarpışmalat· olmuştur. Ahali, parti 

merkezinin önünde " kahrolsun lngilte"'.:' 

re'' "ya~sın ihtilal'" diye bağu-mı,tn . 

Polis, silah kulJanmağa mecbın· ol
muı ve halkevini hücumla İfgal etmiş -

tir. Polisin atlıg ı kurşunlardan 30 ki ~i 

yanlanmış. göstericilerclen biri ölm üş - · 
tür. l 

Aynı zanrnnda birçok polis1e r de ya· 
ralanmıştır. Kahiı·e"de ;ki tarnftan ya -

ralananların sayısı 100 e, T antah 'da 70 c 

( S onu 2. 
0

ci sayrfada) 

~~~c.iiP.~i 

G().ııyönl{uru 1 u 
kı slık: 1ion f erans .. 

' 
)arı planlama ){a-

rarıı1ı verdi 
C. H. P. Genyönkurulu haf

talık toplantısını yaptı. Parti 
işleı·i konuşulduğu sırada bu ~ 
yılın kı~ konferansları konu~u 
üstünde durarak bu işin bir 
halta içinde planlanması kara
rını aldı. Bn kış Parti Genyön
kurnlu iiyeleri.nden, say/avlar
dan ve Parti yö.'tkurul başkan
larile pai' ';lil,.rde~ı m "'r v e ilçe- ' 
terdeki halkevleri.ne konle- ~ 

~ ransçrlar çıkacaktrr. 
~AA "'-" 

Trakya içi~ kalkınma 
plinı hazırlanıyor 

- - .... ~··· ...,___. 

Hazırlanan--plana- göre Tralcyaııın eliono
mi, tarım işleri. l(ooperatifler - Peyııirci -
lik - İpek böcekçiliği - Arıcılıl' - Hayvan -

cılık -Edirııe llir turist şehri olacal{ 
Hükümet T rakyanın bayındır

lığı ve göçmen işleri üzerinde bir 
program hazrrlaınaktadır. Genel 
enapektör Kazım Diriğe ana hat
ları üzerinde gereken direktifler 
verilen bu program, Trakyanm 
kalkınmasını temin edecek kadar 

geni' esaslar üzerine hazırlanmış
tır: 

E'lwrwm il.· /.·al li m nrn 

936 ve 937 yılları içinde açıla
cak tohum üretme çiftliklerinin 

· (Sonu 5. İnci sayfad,. ı 

( 

TrakJ•ada yap1lmakta olan yeni göçmen evleri vegöçm c.•n köyler; 

"Ulus,, un dil yazıları 
·v 

Her - r - Ge çi 
W· 

g 
~~----~~~~ 

"Her, ~ğer · ger. eğeı·çi · geı·çi" 
sözleriııin etinıoloji, morfoloji, fon etil~ 

hak.ıınından aııalizi 

H E R 

Kel imenin et imlojik şekli : 

( 1 ) (2 ) 
(eh er) 

(1) Eh : Köktür. Burada manas l 
''çokluk" tur. (Kamuğ kelimesi
nin kökü olan "ak" gibi ; "eğ" de 
ol~bilir). 

(2 ) E r : (. r ), ektir. Manayı, 
kat'i bir noktada, bir mıntakada 
fark ve temyiz ettirir. Ya ni kökün 
mefhumu olan "çokluğa, genişli-

- ğe'' ait tek ve umumi b ir mana 
yaratu. 

Eh ~ er eher - . , her 
her: çokluğun umumi ifadesidir. 

_ Mesela " her ev'' dediğimiz zaman 
bütün evleri birden ve fakat te
ker, teker düşünürüz, ve ''her ev
ler" demeyiz; çünkü evlerin hep
sini birden (her) ifade etmekte
dir. Fakat "bütün evler" deriz. 

Görülüyor ki~ her - birer ola
rak, cümlesi., teker teker hepsi 
demektir. 

Not I : (Her) sözü bazı Türk 
lehçelerinde yalnız (er) il' eklinde 
kullanılmaktadır. Sözün orijin 
şekli: 

Eğ + er dir. Kaynaşarak eğer 
er olmuştur: Er her [ 1 J 

Not 2 · (Her) sözünün kökü 
olan (eh) veya (eğ) de, "hareket 
ve faaliyet" anlamı da vardır. Bu 
anlamda köke gelen (. + r) eki , 
kök mefhumunun kat'i bir nokta
da, sahada hareketini gösterir. Bir 
noktaya bağlı olan hareket, tabi
atiyle tekerrür ve tevali eder. Me
sela "her gün; her ay; her yıl v .s.'' 
gibi ifadelerde (her) sözü şimdi 
işaret ettiğimiz manadadır. 

Pekarski, Yakut Dili Lugatin
de, kelimenin manasını §Öyle an
latır: 

Er (her): ( 1) Birbiri ardınca, 
birer birer. 

(2) Bir hareket ve faaliyetin 
aynı olan diğer bir hareket 
ve faaliyetin uzun bir müd
det zarfında cereyan etti
ğini ifade eder. Bu izah 
"her gün v. s." misaliyle 
pek iyi kavranabilir. 

(3) Başlamak üzere olan faali
yeti gösterir. ''Her işinizde, 
her adımınızda dikkatli ol
malısınız" misali, başlana
cak olan hareket ve faali
yeti izah etmektedir. 

Not 3 : Er (her) sözünün kö
künde "eımek ve olmak" mefhu
ınu da vardır (*]. Kök bu mana
siyle düşünüldüğü zaman eki olan 
(. + r ), "ermek ve olmak" fiilini 
kat'i, mu:ıyyen ve müspet b~r nok
tada farkettirir ve mefhumun "ol
.muş olduğunu" ifade ede!-. · Yan! 
(her) i "olmuş, kılmmış olan ob
je veya edici ve kılıcı olan süje'' ·yi 
gösterir. 
Hatıra: Farsçada (her) kelimesi , 
şu anlamlarda kullanılmaktadır : 

Ferhengi Şuuri'de: Her Bir 
k elimedir ki manayı umum ifade 
eder v. s. 

Burhanı Katı'da: Her Bir 
kelimedir ki umum efrat manasını 

[1] Radlof. I "Krrgız lehçesi" 
[*] Pekarski: Yakut Dili Lu

Kati 

ifade eder . Pehlevi Lugatinde: 
Her = Edici ve kılıcı demektir. 

Görü lüyor ki (her) kelimesi, 
Farsçada, Türkçe anlamlarmın 
:hemen ayni olaı-ak kullanılmak~ 
tadır . 

E(;ER 

Kelimeyi etimolojik parçalara 
ayıralrm : 

(1) (2) 
(eğ t er) 

( l) Eğ: Köktür. ''Esas, gerçek'' 
anlamlarmadır. 

(2) Er : ( . -t r) , ektir. Bilindigl. 
- gibi, kökün mefhumunu muayyen 

ve kati noktada gösterir ve fark 
ve temyiz ettirir ve onun olmuı 
olduğunü veya olacağını ifade &-

. der. O lialde: 
Eğ + er - eğer: "Esas olmUf 

oldukta; gerçeklik, hakikat olmut 
oldukta" manalarını ifade eder. 

(;ER 

(Eğer) kelimesindeki kökün 
vokalfoin düşmesiyle ha11J olmuı 
kelimedir. Manası onun aynıdır. 

Bu söz unsuru, Türk dilinde, 
bilindiği gibi, bir takım kelimeler 
türetmiştir. Meseli.: 

1 - Gerçek -- Hak, hakikat, 
muhakkak, vaki, 
doğru 

il - Gerçeklemek -= Tahkik et
mek, teyit et
mek 

Ec; ERÇI - GERÇi 

Kelime, bütün anlamiyle ''ger4 
çek" demektir. Bu üç kelimenin 
etimolojik şekillerini alt.alta yaza
lım: 

(1) (2) (3) (4) 
Eğerçi : (eğ + er + iç + iğ), 
Gerçi. : (eğ + er + iç+ iğ) 
Ger~ek: (eğ + er + iç + ek)'. 
BÜ kelimelerin, görüldüğü gibi, 

kökleri ve birinci ve ikinci ekleri 
aynı şekil ve anlamdadırlar ve ay
nı rolleri ifa etmektedirler. Son 
ekler ise aym kategoriden vokal 
ve konsonlardan başka bir fey de
ğildir; yani onlar da birdir ve ay
nı rolü ifa etmektedirler: 

Eğerçi, gerçi = Vakıa, demek
tir. 

Pekarski'nin Yakut Dili Lôga
tinde kelime şu ,ekilde görülmek~ 
tedir: 

( Kir~ik, Kırçık); mana11: "ha
kikat, hakiki, doğru, doğrulukp 
hakkaniyet, tam doğru, muhak
kak v. s." demektir. Keİimenin 
muhtelif Türk lehçelerinde, bil
hassa eski Türkçede ve Orhon ya
zıl~rında aynı anlamda (Kirdik, 
Kırdık. Kertü) şekilleri de vardır. 

Bu eski ve ~u~hhar .şekille!"İ 
yanyana g~ti rirsek, anlaşılır ki 
."el - t'! evveldir:· "s'' kateı:ırorisin
den olan "c - ç" mua~hardır. 

1 - Radlof ll. "O~manlı leh
çesi'': Kamusu Türk i v. s. 

il - B iyanki Lii.gati 

!Beşinci Dil Anke· imizi l 
1 

üçünciı sayf cıda ( 

L~~ ol~uyunuz . .. « · J. 
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SON DAKiKA 

Harrar düşecek olursa 
Halleş orduları susuz mu kalacaldar? 

Roma, 14 (A.A.) - Süel eksperlerin 
tahminlerine göre, İtalyanlar, Hanar ce
nubunun suyu bol olan yüksek yayla -
lanna vannca, babe§ler Ogaden cephe
aindc ciddi bir malravemet gösterecek -

Jerdir. 
Garrahei ile orada bulunan kuyula • 

nn İtalyanlar tarafından almroası habeş 
mukavemetine önemli bir darbe te~kil 

etmektedir. Su lııamyonlan ile müceh -
lu~2 ohm itıtlyaa bYTetleri garba doğnı 
ilerlerken, Gorrahei almalıdan beri ıu • 
aruz kalan babe§ askerleri, msuz}uk ve 
erzak yokluğu büyillc toplanmalara ma
ni teşfn1 ettiğinden, ancak meVDİ air 
malıavemet gösterebilmektedirler. 

Y etkl1i çevenleriııı düşündüğüne ıö · 
re İtalyan ilerleyiıi Harrar'a kad.r ko · 
laylrlıfa devam edecektir. f'alrat bu nok
ladatada habcşler, Adisababa - Cibuti 
tren yolunu konmak için ellerinden gel
diği kadar mukavemet ve Somali ile E-

ritre'de İtalyan OYdulannın birteşmele· 
rİDe mani Glmals İçin bütün güçlerini 
sarlecleceklerctir. 

Temizleme hwekeıi devam 
ediyor. 

Asmara, 14 (A.A.) D.N.B. nin 
hususiğ aytarı bildiriyor: 

Makalle civarında ve Aksum 
ile Adaunm cermbnoda yapılmak
ta olan temi3.leme hareketi pusu 
kvrmut olan düşman gruplannı 
yerlerinden çıkarmak içindir. Bu 
hareket, aynı umanda ileri hare
ketine hiç bir afüoprize mlU'UZ. kal· 
madan devam edebilmek için de 
lazımdır. Habeş lutaatının Makal
le cenubunda Ambaalagide ta
baftüde vakit bulup hulamıyacak
lan meselesi, İtalyan ileri hareke
tinin çabukluğuna hağlıdu. · 

~lak.aile bölgesin de habeşlerin 
ani bir baskını 

Adiaababa, 14 (A.A) - Makalle 

ltölgainde. bu tehri.ıa §imalinde ~ere
yaa eden muharebeler mWıferid ha • 
weketler ma)üyetini almaktadw. Çia
lrii italyanlar cepheden taarruz etme
mektedirler. Bir habeş k1J:111aDCl.anı 

dün akşam, Makalle fimalindeki ital

~·· lutaatmm gerisinde bir irtibat 

hattına hiiıc:mn e~tir. Habeşler, 

81 katır, mühim mifcdarda miıhİID • 
mat ve 100 yeni tüfeği ihtm eden 
bütün bir katar ele g~İ§1erdir. 

Taarruz o kadar ani olmuştur ki, ka-

l 
beşler bir tek zayiat bile vernıemiı • 
ler ve İtalyan iate kotu, bir ~ok ölü 

bırakarak kaÇMrtlır. 

Kahirede kanlı hadiseler oldu 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

fdunalttadn. Şimdi flikôn hüküm aür • 
mdıtedir. 

Fakat hülriimet, kanşıldıklarm bu • 
gün devam rimesinden ve vılayetlere ıi· 
raye6ndcn korkmaktadlr. Bütün vab1e
ıin emniyet direktörleri, kesin emirler 

brdır. Bütün Mmr üniversiteleri 

tarafından ilan edilmiş o.'an grev, devam 
elmcktedr. Genel olarak hükürnetin çe
kileceği sanılmaktadır. 

fstikbaJ. mübhemdir. Bun-unla bera -
ber, M sır'daki hadiselerin, Akdeniz an

laşmaz ğı üzerinde aki:aler doiıırmaın -
na ihtimal verilmemPktedir. 

Sopa ı;e ağa~ dollari!e hiici.ım 
Ka..~ 1 4 ( A..A.) - Röyter aja. 

smdan: Sopa ve ağaç dallariyle Gizeh. 
dea K.abjre üzerine ilerlemekte bıı!unan 
1.500 JöFlilı bir ballı kütlesi. palis kuv • 
vetJeri tarafından durdaruhn~. Bu

- iizet"İııııe p.ldetli ~ışma olmut bir 
in:iliz subayı. atq edeftk 4 kiJiyi öl • 
dünmiştüır. İngiliz polislerinden birp~u 

yaralanmqm. Pou. lr.rçok defa&. ... 
&alıa miracaat ZGl"\lnöa kalmqaa da bir 
netice elde edemeıniştir. 

Soauoda, gÖstericiltt 11ac;mı..ı- ve 
felİs tarafından takib edilmisl«d.;. 

.'tüel kuvv~ılerin yardımı 
Kahire, 14 ( A.A.) - Alman istihba

ra& bürosundan: Dünkü kanşlk.lılıdar ea
nurn talebe polis memıırlar.nm ai!ab
larım almışlardır. Birkaç polis memuru 
ingjliz kışlasmın attı metre yijkseklikte 
olan d.""anndan aşaın atılmqbr. Fena 
muameleye maruz kalan polll şe6 ingi~iz 

aakerlcriniu nmannetini istemişlerse 

de İngilizler kavgaya mü.clahalr dme • 

mişlerdir. Nahas Pqa tarafmdan dü" 
akşam davet edllen bir Vefd toplaatıst 

.W kuvvetler tarafından çevr'lmi,tir. 

* "' • 
Lendra, 14 (A.A.) - Kahire'den 

aon gden haberlere gÖTe Tantadan baş
ka Kahire'den 125 kilometre mesafede 
Nil üzerinde bulunan "'Beni Süven"' şeh
"-"e de lcanşıkhklar ofmaş ve burada 
da polis silah kuHanmağa mecfrur hl -
mı§hr. 

ıltı!Cır kabinesi 
Kahire, 14 (A.A.) - Saat 15: MısıJ' 

lmbine!'İ, durumu incelemek üzere, ba 
saatte İçtima halindedir. 

lıalyan prupa1,-andasının 
tesiri mi var? 

Londra, 14 ( A.A.) - Kahire' deki 
durum. Lonöra'nın dikkatini Mınr'd.ı 

yap11an •t.aiJan prepaı; lllldası u:ıcrinc 
çekmektedar. Sıyasai çevenler. bu ıı.adi

&elerın gcrııinliı,ıi aı-thrabiıeceğini t.ab -

..Un ediyorlar. 
Loncira, 14 ( A.A.) - Hapas aj<ınsı 

aylarından: Sıyasal çevenler, italyanJa
nn Mmr'daki taaiıyetine karşı, gittikçe 
artan bir asabiyet gnstennektedirle:r. Bu 
asabiyet, Kahire'delci kargaşalıklardan 

sonra, 9GD delini bulnuqlm. 

Ayna çnenleria hkriaıe ı:.ör~ Mıur 
daki galeya , iagiJiz - ital'f&A ilgileri 
merinde tloğı-...a. ~ tesiri YU -

9. Vefd partiüaia idare dliii cueyan, 

UZUD yıllardaAheri Mıur'da meuuttm. 
Pabt yetkiliı 'newkı iD kwatinoe gÖft. 

ctaa bu cereyaam bir Witilom ifad"e e

den bidiada, italyanlann lli«9 üzerine 
J'lli dökm~• kafııirm~ea yapbldan pırcıpa
gandalann .ticaih. Ay;m çnentu, 
Kahlre'u flala.aaa 50.000 ilalya.'ın, 

lıtag'dafli -.m --~ manen 
yardımı dokunduğu kanaatindedir. 

HaırM a.i-a Qtanaıa öj:rend-iine 

göre, ingifü hüıru.-ti,. ım.!i ltalya'ya 
kas:p daha metin ı.ir sıyasa tam.hm az -

metm4til- . 
Slr Erik o .... ~. Bari telsiz is -

tasyonu ıarafmd.ı anb dilile lngiltett 
.leyhinde nqriyat yapdıııar19 ve Mun 
ve Filitotia'dc lqiltere'ye ~ propa -
gandaya devam fllilmesine~ iaciliz hükii· 
metinin tlalıa. wma müda'" ta.hmnmü1 
edemiıyeceğini b~ idue, Romn 

liikü~ö nezdinde t.eşel.IM.We hulun · 
malı ic;in emir alacafd..ır. 

A.ym ~ · f11rrİDe göre, Akde. 
niz meselesi l.eltlmada .,.apda görüşme 

Jerin neticesi, şimdi Mısır'daki gale"a -
nıo menşei balı:kmda yaıp•lacak R:erçnai• 

vereceği s~~ ~lıd-r. 

Mııra ltnbirıai çekilecek ırıi? 
Kahire, M ( .A:.A.} - D. H. B. &a;. 

diriyor: Gece ...e !Mı sabaha riikiinetle 
reçmiştir. Yeni larqıtirldar f) fc'enme. 

mektedir. Vefd pınıtisinin ing:ilizlere lar· 
§1 açtığı mi'cadele selleıiyle Nesim Pa
pnm istifasma İnl'İzar edilmektedir. 

KalUre, 14 ( A.A.) - Diila baı cöa -
teren karııa\Ahklaw, lliikia. bWu.yv gibi 
görünmektedir. Hükümet, duruma k"r· 
§• ıelmeie haZD' oldağunu söylemiştir. 

Dünkü hadiseler sırasında, birkaç 

dükk'n yaiam edilmiş, tramvaylar dev
l'i!miş ve f ngiltere lconsolosluiu hina"1 
tahrib olunmuştur. 

Kahire,. 14 (A.A.) - Hiilriıınet, ta -
lebe bo ubeıh denlerine ı.aş1amadığı tak· 
dirde, üniversiteleri, bir hafta müddetllt ı 
kapatmağa karar venniştir. 

ULUS , 

Yunan kıralı Atina 
yolunda 

Londra, 14 ( A.A.) - Yunan kıralı, 

At.ina'1a dönmelc i:aere, sa.al 11 d;ı Pa
ris' e mütevecc:l"hen buradan barekel et· 
miıtir. Kıl"aı, İııtasyondn İngiliz veliahtı 

ile dük ve dütes. de Yodr. ve dulc '1e 4\i . 
ıes de Kent tarafından uğurlanmış, aytl· 
ca ballr. tarafmrlan da allaslanrn tır. 

Yıınım kıralı: ln~ltereye 
ce.,ekkiir ediyor 

Lotacba, 14 (A.A.) - Ysnan kı~ar.. 
hareketinden evvel, demi§ tir ki: 

11-Harelcetim ifgisile, menfada bo-
hırrduğum müddetçe ""na gösterdiii 
misafirperverlikten dolayı, in,i1i2 uhı11a 
ita tqetc•ür ederim. Büyük Britanya ve 
orada gördüğiim iyitik ve yWlaek te....hıi

,.e, daima lıııatınmda y:qayaıaılıtır. 
BüyüJc Bntanya ile Y 11naai.stan arıı-

11ndaeci bağlar taril,idir Ru bağfa.-ın, 

-reçmişte oMn~u Jracfar gefeeekfe de ıtı.f 

lllm ofacalıhnna eminim.,, 

FUi:Jtimleki arab p<n-Iİlf>rİ 
lrirleşi) orltu 

Kudüs, 14 ( A.A.) - Fifü.tin arat, 
partilerini kendilerine örnjtk a'an Suriye 
ve Lüblan'ın sekiz arab partisi de teli 

bir cephe laa6ntle birle:tmitkr ve fran • 
sız dış bakanlığına dört maddelik bir 
muhtıra •ermİ1lcrdir. RunJ.a• Suriye'ye 
muhtariyet verilmesini, bütün Suriye-. 
nin tele &n. ınyaıal &irlik halincle toplan· 
raasmı. uyual bir af; ç kardrua..-,m ,,. le.ıj
tcilab esasiyeye dayanan hi7 hüfciimet 
kurulması-. İ•te~ktedirler. 

.. 
Fi/ipin fufol.t.ırrna mı.ılttnriyet 

t'eriltli. 
Va4ington, 14 (A.A) - Curnm· 

başkam B. Roosevelt Filipia adaJa -
rına meşruti bir idare altında mub -
tariyet. veren bir beyannameyi imza 
etmiştir. Bu muhtariyet oa yıl sonra 

verilecek olan lam i~tiklale doğru il'k 
adımı teşkil etmektedir. Yeni hükü ~ 
met idaresi, resmen yarın Amerika 
BirJeştk Devletleri sü bakanı a Dern 
tarafından tôı-enle açılacaktır. 8. 
Roosevelt aynı zamanda yeni muh • 
tar memleketin ilk başkanı B. Ma -
nuel Guezena bir kutlama telgrafı 

yollamıştır. 

Bi, deniz nıwıevras~ 
San - Pcdro ( Kaliforai.a) 14 ( A.A.) 

- 100 •art. ıremisi ile 400 açall, .. u 
açıklarmda vt sizli hıtulaıı bir noktadn 
yapılan mane...-a!ara ~ etmektedir. 
ler. Hücura manevralanna mniral Baa . 

nig, müdaafa man.evralanna <fa Via-a"'._ 
ral Hepburn kumAnda etmektedir. 

Gemilerin muharebe kabiliyetini 
rahne ve yaralara rağmen muhafa.,.a el 

mek için tatbik edilecek yeni b'r Uwte · 
min tecrübeleri yapılmıştır . 

Frmuuz _ alnwn wı~nw~ı 
lwkkm<fo bir ycızı 

Berlin, 14 (A.A) - Bir fransız -
alman anlaşması hakkında Cermenia 

gazetesi diyor ki : 

••Fransa Almanya ile kolfektif · -
tem içinde müzakerelere girişmek ar

zusundadu-. Halbuki bu sistem, ne 
italyAD • habe.ş ihtilafında ne de di • 

fer meselelerde müessir olamamq • 
br. Almanya uluilar $0Syetesinden 

bir kı:agınldt netice · ele •J"nlİm! dıiıt
iiJdir, Ahaaıaya,, m uı_,..•~ ..... 
..... bahk..._~...,~ 
._ tallip etmek İltftfiii ..aı .,....._. 
- ut el -- cm..a,ciııl. Ahı ,. 
Fraw ilec lanapsa:lltaa , • .,.. ıyor, 

alm &aa iabJus~ Fabl ~ 

t.ir ka.aŞ1ROUUD liııis- &etiıe.eP .., -• 
içia er iki tara&aı da. ayaı ....__. 

aolltasmdaaı ~ faatWnalan 
laXllUılfa _ 

24. ıCIGlla bir. rilğyginı ~il. teri 
~alda 

Madrid, 14 ( A.A.) - Terme! vilaye
tind-:? son 24 saat içinde ltUtiib kiliseler 
soyulmuthır . 

15 ::>v:"Ti:.ŞRIN l::t 

• 
lngilterede seçim başla ı 

----·-· 
Bütün netice lı ı al<~am IJe li olaca 

Londra, 14 ( A.A.} - lngiJfa intıha

batı normal bir tekifde ve had~aeai2 n 
reyan etmektedir. Hiç bir uhrik5t ve 
galeyaa almaın~b:r. BÜf'o!ar r l'kSam ,..... 

at 21 e kadar açık bulunacaktır. Birçol'i 
memur vıt ameleıı.ia. •eylerini işlcıoindeN 
çılıtıktan 11on.-a verecekleri an1 ,JmııT.t~ 

41.r. 8 . Ba dm. in. Ye"J "ereAJer •ası• 

dadır. 

loncil"a, 14 ( A..it.) - 232. cmr.enin 
intiha-hat neticesi bu ıtkşam geç valf r ,,.. 
14 daire mifttesna oftm\fc lWE'.l't! bütün 
ıteficeFer yann ..... ~ f,efJi' ofacnfrflr. 

.İ\P(İntı ınm bi1 sükii n i.;inde 
11ef;iyor 

l.emlı-a, 14 (AA.'f - IAgıheı-.,.... 

bu ""'8fmdan gefie.n hıakrlere fOl'e', s• 
çim ha yerck r.- bir .a.an içinde ır~ 
mi,tiY. lLm edile.. illl 1tclicel-er, rmdııı. -
fazakiTların. l :zandıfi:1-t mmtıofc;1ta,.tfa, 

ekseriyet nisbetferinin nalctttr- ıösın

' et&tediw. 

Eski Başbakan 8. Makdonafd LcM • ı 
dıra'ya dönmeye tranwr vel'mi~tİM". l !Çİ 
mehı:ııfili, bu kararı eski basbakınun k'!n · 

di seçim dayresi olan Se.ahrun'da kazan · 
ınadığını hissetmiş olduguna bir · net 

terl\l'tki etmektedir . 
Saat 22,30 ela taaaifi biten daynfer

de l3 muhafazakar ve IG işçi, 4 liLernl 
ve 3 tniict.aka s.aylavın ka:ıaru:hğı anla -

~ılmı~tn. 

Leaıııtn, 14 (A.A.) - Saat 23,39 ela 

ıllınan sonuçlar: Muhafazakar: 42. Li
beraf: 7. Miistdcil: 6. fşçi: 23. 

S"eçim neticeleri, muhafazRk ; l"lar içi., 

bir gerileme ve liberalter için k11.yıplar 

göatenneLı~dir . 

l.encka~ 14 (A.A) - Seçim büro

lara sabah saat 7 d~ ~e baıtamq ve 
s...,.n 21 de lr.ap&n.nıMŞlardır. 

Htikmtıet merkezİllde tam t.ir .Ü .. 

kin lftilrüın sirmiiştür. 

L1ıdb se~ile.. milulan llioç: bw 
unıa• k k•dar mübiim bir fuli.U. 
.. nnamıştw. Bu ~f-1'1ıı:i milrdal' 31 
rni1yen 350 hindir. 

B. Baldvin ilk oyunu ver~nkr a • 
rasındadır. Halk bu esnada mufla.fa· 
zakar partisi fJderPıi alkışlamıftır. 

Zecri tedbirlere karşı 
İtalyan pro eslo~una 

•~eva fl ını 
Berlin, 14 (A.A.) - Londra~ 

da·Jl alman habutere gör~ İngil
tere, İtalyanın protesto nota.sına 
zecri tedbirleri tatbik eden bütün 
devletlewin kollektif c.evab vume
leTini teklif efıniştir. 

Paris, 14 (A.A.) - İtalyan 
notasına miişterek cevab verilme· 
si hakkında İngiliz gazetelerinde 
intişal' eden tekliflerin icabında 

letkifı edileceği bifdirilmektedir. 
Bununla berabeıo, bunun bir İtal-
yan allsüla.a:ıeli tevlit etmesinden 
endqe edillnekte Ye müıterek ce--
9abm 18 ikinci teşrinden evel ha
zırlaruna:.tmdaki zorluklar aöz ö~ 
nüne afmmakfacfır. 

ıynMıl görfi-tmelP.r bı;a11ı ediyor 

Loncfra:> ı.c (A..A.) - lncıl e
renin Romadaki hüyü1' elçisi Sir 
Dnnnmond & MUsolini ile dün 
yapltğt mülakat hakkında hükü
mete maliıma •eımiştir. $dahi
yettu - giln çe.11eııtoinde ~r iki 
laraf'm da MF an aşmaya •armal 
a.r:ıusunda ol<fulduı ~e g · e
terin devam deccği: teyid edi 
.melded;r. 

Roma. 14 ( A.A.) - B. Muso-
1ini dün öğle.den sonra bansrz bü
yük elÇisi B. Şamhrün'ü kabul et
miştir. Görüşme, genel SıyMa haJC-
kmda olmuştw-. lta.lyan mahfille
ri, bunu lngiltere. F ra.nsa. ve ftal .. 
ya arasında g&üşmeleı-in devamı
na delil telakki etmektedirler. 

Paria, 14 ( A..A.} - f ransaAll\ 
İtalyan notasına. cfoğrudan doğruı-

y-a; cevai) vermiyesek m~erei 
ce-nı. iştira ~eği: l>ildirilmeli
k&. 

lNttyan bank ı &~o 
a:enaiyorlar 

Roma~ 14 {A..A.) - Lyte11 a
janu aytar.oıcla.ıı: 

Birçok mabfillercf~ gerd it'aJ!. 
yan devlet ba.nb ~e gerd İl-
talyan uziııesiııi • 'lik lliç~ 
bilinç01 oqrefmiyeceğiı sa11dmaA-.
tachr. 

lwl~·" /rumuz mlllları iizeriıul,•n 
amlJargoyıtı kcddirıyor 

Paris. 14 (A.A.) - Matin ga-

devletler müş ere], 
verecel<ler? 
te~~ a Laval ale italyao büyük 
elçis~ CeruUi aruındaka görüşme
den bahsederken fUUlan ya21nak
ta Trl 

"ltalyan büyıil< elçisi, geçen sa .. 
h günü, fransız mallarının balya
ya: itllali hakkında konulan mem
nuiyetin, aynı akşam Romaclaki 
Fransız tecim miimessilinin le!;e~ 
büsü ii:ıerine kaldırıldıiını biWir
miftw.u 

lıalya sınırlurııu lwıHllıyor 

Roma, 14 (A.A.) ~ Giornale 
Ditaf,a: yazıyor: 

1tafya, zecri tedbirler latbı& e-
den Lütün memlelutlere sıkı ıua-et 
te. kapanacak ve smırlaT üzerin 
bu memleketler ta~af daıı ysp1-

lacak idhalitı ta en imkansız 
bırabcalt bir demir perde inecek
tir. Yalnız ilk günleı zarfında la~ 
len yolda. Lulunan maUar- halyaya 
girebilecektir. 

Fnınsll ltalyoya ayn ceMb mı 
ve.ree~k? 

Paris, 14 ~A.A) - 8. L.aval bu sa· 
hah İngiliz büyÜk elçisini kabul et • 
miştir. iyi haber alan maMeDere gÔ 

re, mülakat eımasmda, İtalyan nota
aına verilecek cevap meselesi görü • 
ıülmiiştür. franaanın, evveli lngil • 

tere ve alakadar dii'er devletlerle an 
laşmayı istemekle berabel", ayrıca 

cenp vermeyi tucih ettiği anlaşıl • 
maliı:tadll'. Buna gör~ cevabmm met 
ni aynı olacak ve fakat ayn ayrı le,,.. 
di edilece.Jltir. BU cenbın İtalyan liü
lt\imet.m. 18 ikiociteşrinckn sonra 

" ... ilec.eii :uınnectillnekt.dir. 

Şın.-Aay ~ etrnf uuUı 
f.oad\oaı l.f (A.A) Şlıagaydan Ti1111P 1a 

actiesiae tiilclirildiifnıt sin, hpoa ajan. 

dlıtıımm, •ulumw4'W'an M<lia edilen ha· 
cliMlerı lmlilandalııi ıayial&n yaymalan 

v:aırine dunan, aal[İnlqmiştir. 

General T eai.-e CÔ"e. japonl9r Nan kin 
ii:ıerine tazyill. yapmall içio yeni ıebeb. 

ler. aranaaitadttlar. Şehir pofisinin şar 

kurulu aleyhinde şiddetli l»r mücadele;, 
ye: giri,mekte ve çinfı.!ori samimiyelliz -
Jilcle ittiham etmektedir. Durum, bu lca

dar önemli ohnıuıaydr, bu ittiham berhal· 
de gülünç olurdu. 



) tın - Sl)U~ li 

~ en i~i değil 

1 ar~ılığı 
Bizim bazı işlerimiz eğer ol

Jukforı halde bırakılacak olurlar
sa b:zi hi.ç bir zaman ne tatmin 
e<!. rler ne de dışarıya karşı yü
zumtizü ağartırlar. Bunların çoğu 
zaten, tcp:.ı i11sanın insanı her §ey
den onc~ kılığı ve kıyaf elinden 
tam ası gibi, T ürkiyenin dı§ yö
rünu~ü hollhında yabancılara iyi 
yahul kötu bir fikir veren İ§lerdir. 

B!ınlardan örnek olarak ikisi
ni e. alr 1• "7: Otelcilik, nakliyat
çılık 

Otelciluı b :zde, oldukça eski 
bir zanaattır. Başka memleketler
de olduğu gibi, bizde de bu zana
at, hanctlığın inkİ§alı şeklinde 
ileri gidebilirdi. O zaman, han'ın 
kar11ısında otel tıpkı el tezgahın
da dokullmu§ bez'in kar§ısında 
fabrikanın dokuduğu kumaf gibi 
dururdu. Fakat o zaman da, Tiir
kiyenin bütün ortaçağ mefhum
ları, müesseseleri ve maddeleri, 
tabii ve organik bir inki§al genel 
kaideleri dahilinde bünye ve ıe
lril değiştırerek modern türk dün
yasını en küçük detaylarına kadar 
yaratmıf olurlardı. Fakat o zaman 
Ja, osmanlı İmparatorluğu gerilik 
ve der1Tini anlamamak yüzünden 
yıkılmaz, aksine, üç kıta üzerine 
yculadığı imparatorluğa uygun bir 
emperyalizmi bugüne kadar ya
fabnlf olurdu. 

imparatorluğun geriliği ve 
deori anlamamtf olması, birçok 
mJhumlann oe kurumların tabii 
ue organik bir İstihale yapmaları
na mani olduğu gibi, bizim ''han'' 
da bir türlü "otel,, olmanın yolla
rın• bulamamııtır. 

Ôyle ki, eğer bizde "otel,, ve 
"otelcilik,, in bQfka memleketler
de olduğu ve genç Türlriyenin dı
ıarclaki ıöhretine yarllfhiı gibi 
meydana gelmesini istiyorsak, 
kendiliğinden hasıl olan ''istihale 
mucizesi,, ni bu iıte de inkar ede
rek bQfımızın çaresine bakmalı
yız. Çünkü Türkiye, genif bir öl
p; üzerinde turizm yapan bir 
medJeket olmasa dahi, ••nİf bir 
turizm faaliyetine tabiati IJe 
arkeolojik seroetleri itibariyle mü
sait bir memlekettir. Bu diifünce
ler Jqıncla ela, nihayet devrimler 
yapm•f ve memleketi lıaf'lf karlf 
ileriliğe )'ani temizliğe IJe güzelli
ğe kavuıturmak İstiyen türk mil
letinin gelip kentlisini görmek ue 
tanımak istiyenleri, otelcilik ba
kımından ela elbet gerektiği gibi 
ağırlamak İster. 

Otelcilik eleyince, bırakalım 
ulak tafra kasabalarımızı, lstan
bul ve Ankara bile birkaç birin
ci derecede müesseıe müıteına, 
a~lanacak bir haldedir. 

''Otelcilik" imizi düzeltmek o
nu hakikiğ bir meJek haline getir
mekle kabildir. Bunun için de: 

1. Otelcileri bir teıkilat etra
fında toplamak 

2. Kredi temin etmek 
3. Mesleğe zarar verenleri, 

memleketin muayyen ıehirlerinde 
olsun meılekten çıkarmak 

4. Otelciliğin meslekçe öğretim 
ve yayım kurumlarını meydana 
getirmek 

isler. 
Nakliyatçılık İfİ de bQ§ka bir 

durumda değildir. Orada da önü
ne gelen bir anb r kiralıyarak 
nakliyatçılığı, gerek ücretler ge
rek ise bu işin teknik İncelikleri 
bal.ımından bir bela haline getir
me ~e ~ ndi,.,i serbest görmekte
,ı·, 

B•.ın/a,. hdbuki bir memleketin 
y::ı .ayısında öyle varlıklardır ki, 
'yalnız ev sahibi ve misal"r'in sı-
1:.aı c;e mizacını temin ile kalmaz
lar aynı -zamanda memleketin ge
nel kültür seııiyesini tayin etmek
fo bcqlıca rolü oynarlar. 

Oteldl k ilP- ne.kliyatct!ık bu
~;:inkü ş11:kil1P.rinde, bu iki zanaa 
tın kendisi olmak söyle dı•rsun 
karsılıiiı bile değildir. Halbuki 
yoıa.Jı basıncı türk otelinde yahuf 
k •to ba.11ma türk nakliyat qlerin
de ;;denen f"atfon bcqka memle
ketlerin liiks tarifrlerinde bile bu
lamaumı%- Burhan BELGE 

ULUS 

iÇ H A BERLER 
iST AN BUL TELEFONLARI: 

Sermayesi olmıyan 
komüsyoncular 

lstanbul, 14 -Ticaret odasının 
son toplantısında sermayesi olma
dı 81 halde komauyonculuk yapan 
ve fakat tacir adını alan komsu
yoncularm vaziyetlerini konuttu 
ve teamülü teshil etti. Azadan bir 
kısmı teamülün tanınmaması diğer 
bir kısmı da ticaret organizasyo
nunun sarsılmaması için tanınma
sı lehinde bulundular. Bu ihtilaf 
yüzünden karar gelecek toplanbya 
kaldı. Bu komsuyoncular köylünün 
malını bankaya koyarak mukabi
linde para almakta ve itlerini bu 
para ile görmektedirler. 

Kuduz vakaları artıyor 
lstanbul, 14 - lstanbuldaki 

kuduz farelere ve ev hayvanlarına 
geçti. Bugün; evde beslenen bir 
sincab bir doktor karısını, bir fare 
bir kadını, bir köpek de bqka bir 
kadını ısırmııtır. İstanbul beledi
yesi bu ay köpeklerin öldürülmesi 
için yeniden tahsisat vermi,tir. 

Bir gazete aleyhine dava 
lstanbul, 14 - Cumuriyet bay

ramı günü Eminönü kaymakamı
nın gazetecilere hakaret ettiği 
hakkındaki yazı üzerine kayma
kam Tan gazetesi aleyhine dava 
açb. 

B. Celal Sahirin 
hastalığı artıyor 

lstanbul, 14-Bir müddetten
beri hasta olan Zonguldak aaylavı 
B. Celil Sahir Erozanm rabatsrı:
lıiı biraz f azlalAfb. 

Almanyaya elma 
gönderiyoruz 

lstanbul, l 4 - Almanyanın 
son zamanlarda elma ahım mühim 
bir rakama çıktı. Son temaslarda 
üç partide bir tanesi 25 kiloluk 
11 bin sandık mal gönderilmel\ 
kararlaıtı. 

Nümune Hastanesi 
uzmanları geldi 
Sailık ve Sosyal Yardım Bakan • 

himın, Ankara Nümune haıtanui 
için getirbneie karar verdiği uzman• 
lann üçünün geldiklerini önce yaz • 
mıttık. Bir uzman daha gelmit ve 
hepsi itlerine batlamıılardır. Bunlar· 
dan batka bir de operatörün getirtil· 
meainin dütünüldüğü söylenmektedir. 
Gelen uzmanlar ıunlardır: Würzburg 
ÜDİHrsitesi tıb fakültesi İç hastalık -
ları ordinaryosu, Praf. Dr. Magnua· 
Alaleben, Düueldorf üniveraiteai ço -
cuk aeririyatı ordinaryosu Prof. Dr. 
A. Eclutein, Würzburg üniversitesi 
kulak, boiaz, burun hastalıkları pro· 
feaörii, Prof. Dr. Max Mayer, Berlin
de Virchow hastanesi eMıtr:k ve me
kanik tedavi uzmanı Prof. Dr. Laqueur. 

Bunlardan batka Haydelberg Ü • 

niversitesi ltakteriyoloji ve hıfsızzıh -
ha profesörü ve Haydelberg hıfzıs -
sıhha enstitüsü direktörü Prof. Dr. 
Cotachich, Ankara merkez hıfzıaaıh -
ha enstitüsü direktörlüüne, Viyana 
de•let serum ve aıı kurumu direktÖ· 
rü Prof. Dr. Bacher merkez hıfzıs • 
aıhba enstitüsü serum ve atı ıubesi 
tefliğine, Tübingen üniversitesi pro -
feaörlerinden Prof. Dr. Pulewka mer

kez hıfzıssıhha enstitüsü biyoloji fU· 

be.i tefliğine, Rokfeller kurumu tef • 
lerinden Dr. Collins Ankara merkez 
hıfzıaaıhha enstitüsündeki hıfzıssıhha 
okulu direktörlüğüne seçilmiı ve atan 
mıtlardrr. 

Bu uzmanlar bulundukları mem -
leketlerde bilgi ve ihtisaalariyle ta • 
nmnut, değerli ıöhretlerdir. Her biri 
bir it batında iken memleketimize ge
lip çalıflllayı memnuniyetle kabul et· 
mitlerdir. Profesörlerin doktorları • 
mızla el ele çalıtmaları memleket 
için herhalde çok faydah olacaktır. 

Yeni Sıvas valisi 
Açık bulunan Sivu valiliğine Kütı.h 

ya valisi Bay Hazım Türegün'ün tayini 
Cumur Batkanlığmca tasdik olunmut -
tur. 

Dil, tarih ve coğrafya 
fakültesi açılıyor 

Ankara Dil, tarih ve coirafya fa· 
kültesinin aplma11 için hazırhklara 
batlanmıım. Fakültenin ne güni açı • 
lacaiı n açılma töreni hazırlıktan 
bu.gün Kültür Bakanlığında toplana· 
cak husuai bir komisyon tarafından 

kararlattınlacaktır. Fakülteye gire -
cek 40 leyli talebenin kayıdlan ya • 
pılmıttrr. 

Yerleri değişen 
doktorlarunız 

Ahlat hikümet doktoru B. Mu"l•· 
fa Orhan Hopa hükümet doktorluğu· 
na, Niğde hükümet doktoru B. Sala· 
haddin Gebze hükümet doktorluğu· 
na, açıkta operatör B. Haaaa Tahsin 
Malatya memleket hastanesi opera • 
törlüğüne, Malatya hastanesi opera • 

törü B. Avni Çorum memleket hasta· 
neai operatörlüğüne, Ankara Sıtma 

mücadeleaiaden B. Rifat Mut bükü -
met doktorluğuna atanmıtlardrr. 

Finans Bakanlığının Av -
rupaya göndereceği 

talebeler 
Finans Bakanlığı yüksek mektep

lerden diplomalı memurlan aruında 
Avrupaya aitaj yapmak için 10 kiti 
göndermeie karar nrditini bundan 
eni yazmıtbk. Bu imtihanlara 33 ki· 
ti girmit ve bunlardan ancak 14 il 
tifahi imtihanlan kazanarak yazılı 

imtihanlara girmek hakkını U... • 
mıftı. Oteycün yapdan yazılı imti • 
hanların neticesi bugün anlaplacak -
tır. Finam Bakanhfı bu yamb im • 
tihanlara sirmit olan 14 talebeden 
10 tanesini Mçecektir. 

Yeni bir kanun 
. . 

pro1esı 

Kültür Bakanlıimca Dil, tarih ve 
cotrafya falriilteailMleki dekan ka • 
tibliiinin kaldmlmaNB• ve omm ye
rine bir yönetim direktörlüğii kanal • 
ması baklanda bir kanun projesi ha • 

zrrlanmıthr. 

~~---------------·--------------~~-• lnebolu vapuru faciası 
Vapur kaptanı tevkif edildi· Denize dökülen e~yalar sahillerde 

toplanıyor . Kızılay yardıma koştu 
İzmir, 14 (A.A.) - Bütün mem

lekette ıstırab uyandıran deniz fa
ciası tahkikatına adliyece devam 
edilmektedir. ine bolu suvansı 
Mehmed Ali Kaptan tevkif edil
mittir. Dalgalar, vapurdaki hamu
leden ve qyadan pek çoğunu Ur
la yalı kahvelerinden Kilizman al
tına kadar olan sahile atmııtır. Bu 
sahil bir panayır yerini andırmak
tadır. Bu eıyalar jandarma ve 
bekçiler tarafından muhafaza e
dilmektedir. Foça ve Karaburun 
ve Sef erihiaar sahilleri tarassut 
ettirilerek çıkacak malların mu
hafaza altına <llınması emredil
miştir. Burada toplanan eşyaların 
lzmire nakli için deniz yolları iş
letme idaresinden nakil vasıtaları 
gönderilecektir 

İzmir, 14 (A.A.) - İnebolu 
kazazedeleri kızılay taraf mdan 
giydirilmittir. 

iç bakanlığı taraf mdan bunla
ra yardım icin bjn lira gönderil· 
miştir. Bu para llbay tarafından 
dai!ıtılacaktır. 

Felakete u ğrıyanlardan bir 
kısmı bugün .şehrimizden ayrıl
maktadır. Bunların gidecekleri 
yerlere kadar yiyecek ve yol mas
raftan deniz yolları idaresi tara· 
fmdan verilecektir. 

E~kononıi bakanlığının resnai 
bildiriiiinden : 

Ankara, 14 (A.A.) -
13.11.1935 tarihli tebliğde a

cantalardan almmıt malumata is-

tinaden lnebol ugemisinde 103 
yolcu, 43 gemi adamı bulunduğu 
bildirilmitti. Mersinden yedi kiti
nin de gemi dahilinde bilet almak 
üzere bindirildiği polisce bildiril
miş olduğundan gemideki yolcu 
sayısının 11 O o1duğu ve 43 gemi 
adamiyle birlik!e kaza anında ce
man 152 kişinin bulunduğu anla
'ılmıştır. 

Bu mikdardan 127 kişinin sağ 
olduğu İzmir ilbayhğınca teshil 
edilmittir. 

Şimdiye kadar 1 O ceset bulun
muş ve törenle defnedilmiştir. 

Bu neticeye göre 16 kitinin a
kibeti henüz meçhuldür. Bunlar
dan Mersinden bilet almaksızın 
binmiı olan 7 kişinin lzmirden e
vel herhangi bir iskeleye çıkmış 
olmaları da muhtemel görülmi1•
tür. 

Facimla iill'lıler 

ı - Karadenizin Unye kazası
nın Kaynar pınar köyünden Ati 
oğlu Ali - terhis efradı -

2 - Aslan giritli olup Tarsus si
cil nüfsuunda kayıtlı 286 doğumlu 
lsmail oğlu Ali 

!K.;~T~ 

3 - Rumeli muhacirlerinden 
Zülfikar kızı 30 yaılarında Mür
vet. 

4 - lnebolu vapuru ikinci kap
tanı Besim, 

5 - lzmirde Servili tepede 9 sa
yılı evde oturur giritli Sayit oğlu 
Muzaffer • 6 yqında çocuk -

6 - Meninden lstanbula nakle
den polis Necmeddin oğlu Ali 

7 - Ezinenin Pınarbaıı köyün
den Çavuf oğlu Ahmedin kansı ve 
Bekirin kızı 50 yqında Fatma 

9 - Hafizenin 3 yaımdaki ço
cuğu Ekrem 

1 O - Urla iskelesinde oturan 
Ali 

lzmir ~llrlmymın /Hoslwvad<lk·i 
tetkikleri 

Moskova, 14 (A.A) - lzmir tar· 
bayı doktor Behçet Uz, Sovyetler Bir
liği daimi inıaat sergisini gezmiş ve 
teşhir edilen bir çok mevzular ara -
aında ezcümle Moskova genel imar 
planını saatlarca tetkik etmittir. 

Şarbay bundan sonra (Dinamo) 
spor alanmı ziyaret etmiıtir. 

Balosu 
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SAYIFA3 

Dil hakkında 

Etimoloijk ve I ~orfolojik 

Vinci Anket 

l -Tane· 
2 - Kt·ıw'. 
;~ - Kc•nt••ık 

4 - Ka•t 
5- Kafa 
t• - Kapak 
- K • - aJll 
8 - Kaı>mak 

1) Yukardaki kel1melerin ilk • t 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler na~1I teşekkül 
etmitlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etme'< 
için köke ilave olunan eki r 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmustur'! 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, ve, 
B - Türk dili ekleri, ve 
C - Türk sözlerinin teı.ekkü

lü hakkında bir kaide cı
karmak mümkün mü dür? 

Yukardaki beıinci clil anketi-
mize okurlarımızın verecekler ce 
vablar, gazetemiz yazı İfleri di
rektörlüğüne gönder/emini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız. 
cevablan sırasiyle koyduğunuı% 

gibi banJan böyle de koyacağıs. 

Gündeli1.

VERG1LER VZERINDE ..• 

( Bll§ı ı. iaci sayfada) 

o i çalıflD& devresine giren Kamu
tay& birkaç vergi üzerinde yeni 
indirme tekliflerinde balunmut
tur. Bunlardan sayını vergiıi, ha,.
van değerinin son yıllardaki da
ıüklüiüne uygun bir derec,ye in
mektedir. Bu versideki yüzde ,.ir
mi bete kadar İnİf, hayY&nlarmu
:ı ın aay11ını çojaltacak ve dıt pa
zarlarda da aabtını artıracaktır. 

Bina vergileri üzerinde de yüz. 
de yirmi bet nisbetinde bir indir
me vardır. Bu ftrgi, her on yılda 
bir yapılan umumi tahrir sırasm
da, binaların komisyonlarca biçi
len geliri üzerinden alınır. Malive
miz, 1930 yılındanberi yurdda ~e
nit bir bina tahriri yapmaktadır . 
1932 yılı sonuna kadar yapılan 
tahminlerin, son yıllardaki hakiki 
gelirden oldukça yüksek kaldıaı 
hemen her yerde görülmüştür. Ge
lirlerin düşmesinde ekonom ·k 
buhranın etkisi çoktur. Yurdda 
yapıların artmış olduğu da bir ha
kikattir. 

1930 dan 1932 sonuna kadar 
gelirleri ölçülen binaların verg1-
leri yüzde yirmi beş indirilmekte
dir. Bina vergisi daha birçok ver
giler için de bir ölçudür. Bu ölçu
nün ınıtı devletin ve uraylarm 
halktan aldığı daha birçok vergı
leri de indirmit olacaktır. 

Bütün bu inme tedbirleri, bizi 
cumuriyet büdcesinin ''denk ve 
yeter olması,, prensibinden uzak· 
la§lırmıt değildir Türk büdcesı; 
her zaman, arsıulusal duruml 1 

her ,artı içinde yurdu koruyau k 
ve genlik, bayındırlık yolunda' i 
hızları eksiltmiyeccktir. Rejimin 
bu kuvveti, ikinci teşrin başındaki 
Kamutay açılıt söylevinde şöy 
hulasa edilmiştir: 

"Vergi inclirmelerini hazine
nin karfılıyabilmesi, ülke cko,.,..,
mi kudretinin yüksekl:ğine • r 
belgedir.,, Kemal ÜNA' 

= 
Japonyada tiirk tütünü 

Japonyadan ilgili makamlara ge • 

len malU...ata göre, japon çiftcilcı i 
türk tütünu yeti,tirmek için çalıt • 
maktadırlar. Fakat elde edilen üruırt
lerin kalite ve nefaset itibariyle tü -

tünlerimize uymadığı temin edilmek
tedir. 

Norvf>.{ ae/iri 
Norveç Sefiri M. Bentzon, eıi 

1 

ve kızı lie beraber çıkbğı Filistia 
ve Suriye seyahatinden Ankar&J& 
dönmüf, sefaretteki T&Zifeıine 
başlamıflD'. 



SAYIFA 4 

Ulus'un Anketi 
-

Aııl{arada mesken meselesini na ıl 
halledebiliriz ? 

Cumuriyet hükümetinin An
karada mesken meselesinin halle
dilmesine ne kadar önem vermek
te olduğunu biliyoruz.. Emlak ve 
Eytam Banka•ı yeni meskenler 
hakkında tetkiklerde bulunmak
tadır. 

Ankara'da bulunan memurla
rı yerleıtirmek, yalnu onlara bir 
iliz.met olmakla kalmıyacak, An
karanın Bayındırlığını ve nüfusu
nu büyük bir hı:zla artıracaktır. 

Bu mesele ile az. çok ilgili o
lanlara birkaç ~ual yolladık. Ce-
8'ablarını nqrederken, birçok kro
kiler de bcuacağu. 

Bu suretle bu iıle uğrCl§ma.kta 
olanlara ve Ankara'ya küçük bir 
yardımda bulunmak istiyoruz.. 
Yolladığımız sualler ıunlardır: 
Ar.zu eden herkes bu suallerden 
birine veya birkaçına kendi ceva
bını da yollayabilir: 

1 - De-.let memurları mesken
leri: 

Sekizinci 
Dünkü yazıda, toplu ve toptan 

İnfaabn üatünlüğünü ileri sÜl'lllÜJ ve 
bunun da ancak devlet veya ıirketler 
larafmdan baf&J'ılabileceğini gör
müştük. 

Yurdumuzda büyiik ölçüde inıaat 
ile mahalleler kurarak. evleri kira
ya vermek veya takaitle satmak 
iizere her nedense ıirketler kurul
mamaktadır. 

Sigorta firketimiz için de en -
lreauı olan bu alan her nedense 
fimdiye kadar bir ilgi uyandJrama
ml§tır. 

Şu halde İf, bükiımete ve yapı 
koopera tinerine kalnııtbr. 

•• * 
Mealı:en meaeleainin çözümlenmeıi 

için hükiımetin yardlllll batlJC& üç 
türlü olabilir : 

- Yid41e yiU para koymalı -

1: • - Doirud- clojruya kapi
tal koyarak kendi laeabma evler 

W)'a apartaaanlar J"•Ptırmak "" 
"-lan kiraya ...._ek. 

• - YiBe kendi kapitali,le .,,._ 
,. ....... takatle •lmak. (Yem ..._ 
... ilk ........... içim ol ..... siW) 

- Yüacle IO ••anıi -

2 - Kooperatif ve,.a anoaia tir· 
kederle, h&JD' müetıHıleri tarafm
.... (hükümetia aaptala,.acaja uaa
lara uygun olarak) J'apdacak İllfaal 
İçİD, iham olaD pualum _.. fa
ble ve kola~hlda .,.,._, ... a-i
..., laülriımetin veya .. ledi,.&eria, 
infaat hedeJinin yüzde tlol.w•me ka
w kefil olmau. 

- Amme menloah .ıaymoA -

3 - Hükiimetin aaptalayacajJ çer
çeve içnde çalıtacak ve İn§at yapa
cak olan - yukarda adı geçen - ku
rumların: « Amme menfaatma hiz
met eden > müeaaeselerden aayıl

maaı için kanunlar çıkarmak. ( Bib
liyografi 8- sayfa 27 ). 

"' * •. 
Fransanm 1928 tarihli kanunile, 

1919 denberi gittikçe tekemmül eden 
Çekoslovakya lranunlan ile ve bun-

lardan baıka Alnıanyada, Poloeyada 
ltalyada, Portekizde kanun kuntile 
laviçrede, lneçcle kanunii ve idarii 
teıvilderle elde edilen sonuçlar ayn 
ayn incelenmeie değer. ( Düakü ya
zıdaki Bibliyografinin 6, 13, 14, nu
maralarma bakda.) 

... * 
Genç türkiyenin halkcı hükiimeti, 

halkm yalnız batına bataramaclığı 
itleri, sıraya koyarak birer birer 
yapmaktadır. Birinci planda gelen 
yard işlerinin en önemlilerinin bata
nlmıt oldut;i.lna bi.iyoruz. Şimdi) e ka
dar yapılanları göre., aörmeaini bi
len her yurddat meaken itİDİll de 
en uygun bir tekilde baf&l"alacaima 
inanır, buna süvenir. 

• * * 
fit" ·-'·;nı , ........ "ken meselesinin de 

1 

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

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

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

2 - Yapı kooperatifleri: 
a) Yapı kooperatifleri hanıi 

unsurlar için faydalı olabilir? 
b) Yapı Kooperatiflerinde işti

rak sermayesi ve yardımcı serma
ye nasıl temin olunmalıdır? 

3 - İtçi meskenleri. 
Aileli ve fehirde devamlı otu

ran İtçiler, mevsim itç.ileri, bekir 
ıtçilere göre i~i evleri haldunda
ki dü!Ünceleriniz 

t 11evap : 2 (*) 
hallinin sırası gelmit olduğunu bize 
müjdeliyen if&retler karııaandayız. 

Parti programında. belediyeler 
kongraaanda ve büyük Onclerimizin 
söylevinde bu meaele üzerinde önem
le durulduğunu sevinçle öğrendik. 

Yüz yıllardan beri baJumaız ka
lan yurdumuzda me.k.en meaeleainde 
de eski rejimlerde dokunu1mamıt ol-
maunı tabii buluruz. 

Türlri,,ede yurddQf yuaJG sahibi 
olacalr : 

formolünü hepimiz habrlanz. Y eai 
battan J"apılmakta olan yardmnazda 
bu üatünlük de olacaktır. 

Çünkü mesken meselesinde iki 
önemli nokta vardır. Biri: Şehir, köy 
veya kasabalar, iyi meskenlerin bu

lunnıaaı, öteki de, bu meakenlerin, 

irad getirmek maksadile yapılanlar
dan ziyade içinde oturanlarm öz 
nmh olmaaıclır. Yani, bir m•hallede 
kiraa niabeti mümkün mertebe k~ 
ve oturcluiu evin aahibi olanların nisbeti 
büyüle obnahdar. Bu pek önemlidir. 

A vnapanm birçok memleketlerine 
kart• mwen aıyaaaauadald ütüali
iiimüzü : ( Her yurddqm keneli 
meskenine aahib olmaamı temin yo
hmda almecek t......_.. elde ecle
ceiiz. ( Bibliyografi 4, sayfa 64 ) 

N.U ...... 

(•) Bali.>o...-i cu.ı-. iPn 
IJ iJıiıtei fefriıul• ~ il,,~ 
balrınıa • 

ölüm 
Ölmüş Tokat Saylavı Bekir Lutfü'

nün klZı ve mim müdafaa ve'kileti as. 
kerlik adliye şubesinde askuf hakim 
binbaşı Hamdi'nin ~i Necmiye Hamdi 
ölmüştür. Cenaz~si bugün saat on iki. 
de Hacı Bayram camiinden kaldırıla. 

caktır. 

Ankara radyosu 
19.30 Çocuklarla konutına 
19.45 Plak 
20.JO Şiir 

20.15 Ajana haberleri 
20.30 Orkestra 

İstanbul Radyosu 
18.- Dana muailrisi 

19- Konuşma 

19 30 Avnapaclan tranamisaio• veyrt 
plak neıriyab 

20.- Konferans. Operatör Doktor 
Doçent Kiznn lama:ı tarafın
dan. (Bünye balmnından Tirk 
rrlc n•n vaadlan) 

20.30 Stüdyo orkestraaı 

21.- Radyo caz ve tango gr•ıp1an 

21.35 Soa haberler. BorNJar. 
21.50 Profesör Ferdi Ştatser (Piya

no - aolo) 

ULUS 15 SONTEŞR1N 1935 CUMA 

1 r Yabancı gazetelerde okuduklarımız J. 
~ - - ~- ~- - -- -

Sovyetler Birliğinin ekonomik tekamülü 
Sovyetler Birliğinde ferdin rolünü ön plôna geçiren bir takım yeni tedbirleı alındığı

nı anlatan yazının, iQfe vesikuının kaldınlması ve yiyecek maddeler liatlarının tekleıı i
rilip indirilmesi hakkındaki teJbirlere aid kı•mını dünkü sayımızda ne§retmiıtik. Bug"in 
de, dış ticarette yapılan değifiklikler ve fQl..i lqebbü.leri teşvik için alınan tedbirlere 
aid kısmı koyuyoruz: 

IJıf ıicaretinlkki deiifiklkler 
Yiyecek vesikalarının kaldırılması, 

aovyetlerin dış ticareti üzerinde yan. 
kılar yapmakta gecikmedi. 1935 ydınnı 
ilk yedi ayındaki sovyet ithalat ve ih. 
racatına aid rakamlarla, 1934 ydının 

aynı devresine aid rakamlar karşılaştı· 
rılınca hükümetin dış ticarette güttüğü 
sıyasanın verimini direktiflerden, ya. 
ni halkın hayat standardını yükseltmek 
kaygısından ilham almış olduğu görü. 
lür. Rakamlar şunlardır: 

İthalat 
İhracat 

(milyon ruble) 
(İkincikanun- lkincikanun. 

temmuz) temmuz) 
1934 1935 

129 
222.3 

131,6 
186,1 

Buna göre. ithalatın hafifce artma
sına karşı. ihracatın geniş ölçüde azal
mıs olduğunu görüyoruz. 

İhracat hakkmda yapılacak dikkatli 
bir inceleme. bu işte büyük değişiklik. 
ler yapılmış olduğunu gösterir: Apğı. 
daki tablodan da anlaşılacağı ü:zere, 
yiyecek maddeleriyle dokumacılıkta 

kull nılan ilk maddelerin ithalatı art
ını tır. 

Balık 

Cay 

(Milyon ruble) 
(tkincikanun. (İkıncikanun. 

temmuz) temmuz) 
1934 1935 

1,8 2,1 

3,3 3,4 

İşlenmiş kürk 3,2 4,0 

Kösele 2,7 3,7 

Yün 4,4 5,6 

Pamuk 3,8 9,7 

Buna karşı, makinaJarJa endüstride 
kullanılan bazı illı: maddeler ithalatın. 
da duyulur bir azalış görulmektedir. 

... Fakat, Sovyet Rusyanın yeni te
mayiıllerinı görmek bilha&aa ihracatı 

gözden geçirmekle kabil olur: Sovyetler 
Birligi yiyecek maddeler ihracatını bü· 
yük ölçüde azaltmıştır. 

İlk maddelocle yan işlenmiş mad· 
delerin ihracatı için de hal böyledir. 

Buna karşı, mamul eıya ihracatının 
arttığı görülmektedir . 

İhracatı azalan yiyecek maddeleri a. 
raıında bilhassa buğdayı kaydetmek 
gerektir. Geçen yıl 10,2 milyon ruble. 
lik buğday ıhraç edilmişken, bu yıl 3,3 
milyonluk buğday ihraç olunmuftur iri 
bu, yüzde 67 ,5 nisbetinde bir azalış de 
mek olur. Bu azahş. doğrudan doğru. 
ya ekmek vesi.Jrasmın kaldırılmasınm 
bir sonucu olarak görülmemelidir ... 

Nihayet ve bilbuaa. Sovyetlerin bat
bca ihracat maddelerinden biri olan ke
reste ihracatının d~ önemli surette • 
zalmı! olması üzerinde de ısrar etmek 
gerektir. Geçen yıla göre bu yıl 7 mil
yon ruble daha az kereste ihraç olun
n •1ştur. 

Kereste jbracatınn bu azahşı bılhas 
sa büyük merkezlerde yapllmakta olan 
yapı işlerinden ileri gelmektedir. Sov. 
yeller Birliğinin her tarafında ve hele 
büyi.ık endüstriyel merkezlerde mesken 
buhranının önemli bir mesele haline 
girmiş old Jğu hrelı:esçe bilinm kte idi. 
Hayat seviyesinin yükseltilmesi yolun. 
daki temayül, işçi evleri yapılmaıu su. 
retiyle kendini göstermişti. Sovyetler 
hükümeti bu mesken sıyasası dolayısiy. 
le kendine çok muhtaç olduğu yabancı 
dövizlerini ~etiren kereste ihracatını 

reda et~ğe katlanmıştır. 

ŞahMi ıetebbiüleri '~"ik ~in 
nlınan tedbiri.er 

Halkın g.!nel yapyış seviyesini yük. 
aeltmek gayesini güden tedbirlerin ya. 
nıbaşında, şahsiğ teşebbüsteri ve para 
biriktirmeyi teşvik edici bir takım ka
rarnameler çıkarılmıştır. 

a) Her şeyden önce hükümet bütün 
devlet kurumlan için, bunların kendi 
hatlarına idare olunmaları sistemini ka
bul etmiştir. Bundan sonra bütün ku· 
rumlarm kendi masraflarım kendi vası. 
talariyle karşılamalara gerekmektedir. 
Devletin bugüne kadar bu kurumlara 
yapmakta olduğu ve büdcesine ı;ok a. 

gır basan yardımlar yavaş yavaş kaldı
rılacaktır. 1935 ikincikanundan beri bu 
yardımlar dŞağı yukarı 400 milyon ruh. 
le nisbetinde azaltılmıştır. 

Bu gayeye daha çabuk varmak için, 
parça hesabiyle çalışma ve üretim prim. 
!eri sistemleri geniş bir ölçü içinde tat. 
bik olunacaktır. 

Bundan başka, kurumun karının bir 
kısmı, buna bağlı olan mühendisler. iş

çiler ve memurlarca dagıtılacaktır. Şah

siğ siyi daha çok teşvik etmek için bu 
karlar fabrikanın muhtelif kısımlarına 
verilecek ve bu kısımda da, herkese. 
verdiği randınıan nisbetinde kar dağı
tılacaktır. 

Karum kendisine plan gereğince ve. 
rilmit olan itten futasını başardığı 

takdirde, kurum işçilerinin böylelikle 
elde olunan kar üzerinden önemli bir 
pay almağa hakları olacaktır. 

b) Hükümetin olan ticaret kurumla. 
rında da buna benzer bir prim sistemi 
tatbik olunmaktadır. Aylıklar, malların 

satış mikdc.rına göre olacak ve öte ta· 
raftan da, kurumun umumi masrafla. 
rma göre nisbet edilecektir. 

c) Nihay!"t, gene aynı zihniyet için. 
de hareket edilerek, devlet bankasının 
ticaret kurumlarına yaptıgı kredi için 
yeni kaideler konuhnuıtur. 

Kurum umumi masrafların ı azalt. 
maga muvaffak oldukça ona daha geniş 
ölçüde -kredi yapılacakt1r. Bugun orta
lama olarak cironun yüzde 11,5 gunu 
bulan masraflar, çok yüksek görülmek
tedir. 

Plan 1935 yılı için, mikdarı şimdiye 
kadar Sovyet ticaretine verilmiş mik
darm en büyüğü Qlan bır krediyi göz 
önünde bu!undurmaktadır. 

Hakikaten, bu kurumlar ıiezirnde 

yapılan çok sıkı kontrol sayesinde, 
devlet bankası tarafından 1935 yılanın 
ilk altı ayı içinde verilen krediler, 1934 
yılanın aynı devresine göre 1 milyaır 

ruble daha az olmuıtur. ~ 

Son günlerde, hükümet devlet ban. 

İngiltere 

kasının, kontrolunu daha sıkı bir tarz. 
da yapmasını istemiştir. Banka bundan 
sonra, zararla yahut verimsiz bir tarz
da çalışan kurumlara krediyi kese İl!". 

cektir. Fakat buna karşı. daha geniş 

krediler vermek suretiyle, normal bir 
şekilde inkişaf eden kurumları tew ik 
edecektir. Plan gereğince vermeleri ge. 
reken randımanı aşan kurumlar ıçın 

bankanın güdeceği sıyasa bilhassa gc. 
niş olacaktır: Krediler arttırılabilecek, 
vadeler uzatılabilecek, hatta baz ı hal
lerde faiz ucuzlatılabilcc ktır. 

d) İş hacmi üzerinden alınan ver
gide aynı şeyler goz önünde bulundu
rulmuştur. Kurumun iş hacmi huyu. 
dükçe, bu vergi de azalmaktadır 

e) Ekonomik kurumlarla kolhozla. 
rın ve iKilerin para biriktirmelerini 
tefVİil için de tedbirler alınmıştır. l 
ilı:incikinundan 1 birinciteşrin 1935 e 
kadar, tasarruf sandıklarına yatırılan 

paralar 500 milyon ruble kadar artımış

tır. Bu sıralarda finans komiserligi ta. 
sarruf sandıkları şebekesini genişletme. 
ge ve bunların işleyiş tarzını iyilestir. 
m e çalışmaktadır. 

Enerjik bir tarzda tatbik olunan bu
tün bu tedbirler, phsiğ çahşmalan teş

viık için yapılmakta ve hakikaten teş

vik de etmektedirler. Fabrikalardaki 

mühendislerle işçiler, kolhozlardaki 
köylüler, devlet mağazalariyle koope. 
ratiflerindeki memurlar, şahsiğ mczi. 
yellerini göstererek gelirlerini büyük 
ölçüde genişletebilir ve aylelerinin ya
şama şartlarını iyileştirebilirler. 

Kısaca, 1917 ilkteşrinden sonra ge. 
len ve "savaş komünizmi,, denilen ilk 
devreden sonra Sovyet hükümeti her 
şeyin ve herkesin müsavi ve bir olması 
gayesİfli güden bir sıyasa gütmüşr. de, 
bugün itçilere: "Zengin olunuz.. de
mek suretiyle, açıktan açığa bir "rahat 
hayat politikası gütmeie başlamışhr. 

S. M. Teitelbaum 
Orop Nuvel. Paris • 2.10.JS 

ve İtalya 
B. Jak Bordu Lö Kapital rmetaimle çılıan Of'llıJalıi 

ya.z.uınJa son emareler lnriltere ile llalya araıntlaki gergin
liğin kalkacağı zannını vermekle beraber, ltalyanın 7f1plıfı ba
~ yanlqlar ve ihtiyat•ulıklardan dolayı lngiltere ile lıa1'70 tua
•ında bir anlatmaya kolaylıkla irifilaniyecefi ıonueuna uar
ınalılatlır: 

Bir kaç hidiae, dm-umclaki ıer
rinliiin ıevtediti intibamı ••eli ,,. 
M...,lini ba ıeYfeJ'İfi, Lib,.ecle, M.. 
ura kartı tahfid eclibnif olan ÜÇ fır. 

kadaa birini ıeri çekmek S\D"etiyle 
uatalıkh bir tekilde tebaraz ettirdi. 

Bundan da, B. Piyer Laval'm çok 
geçmeden, bir « Habet gÖl'ÜflDeaİ > 

nin dar çerçevesi içinde, ve Londra 
arsıulusal zecri tedbirlerin « civata
aını> arlnştırmadan, hatta F oreyn ofi1, 
bir silah olan ve harb tehlikeleri do
ğuran abluka yofl e tazyrka baş 

vurma İn-kanlan merinde ulualar SOfl· 

yeteai pakt.na saygı göstenniyen dev
letleri iskandil etmeden Önce, bir 
f ngiliz - İtalyan anlaşmasının esaa
lannı bulacağı sonucu çıkarılabilimi? 

Buna cevab vermek için, akaül
amellerin hararetini dikkatle ölçmek 
ve MllDf öteaindeki hükilmetle mil
leti, hemen hemen tek bir hamle 
içinde fatist rejimine kartı ayaklan· 
dll"an kanaatlarm kınvetini birkaç 
tecrübe ile tasrih etmek g.-ektir. 

Bir İngiliz, hususiğ veye mnumii 
bir konllfllla sn-aaında hakkmdan 
emin olduğa ve bir vazifeyi derket· 
tiii zaman, aynca ba hakla bu va
zife onun menfaatlarrna da uygun 
düter ve bir teamülü, adeti tasdik ele 
ederae, onun sarsılmaz mukavemeti 
her gayrete karşı durur. O zaman İn
giliz, Flandr'de ve Pikardi'de yatan 
inatçı piyade askerleri gibi, kendini 
olduğu yerde öldürtür. 

Franaa ve italyamb İateği -u.-rüıe 
ve İngiltere delegasyonunun. '" ok n-

larının ve teluıiayenl..inin ileri aür • 
dükleri miilibazalara rajmen ıaran • 
tisi Habefiataı. da teımil edilen Ce
nevre paktlarmm sayp sörmeaiai i.
temek, inıiliz için bir vazifedir. Men 
faat, bu manevii mecburiyete uygun 
düımektedir. 

ln11ilterenin, diplomatik aabada, 
İtalyanın habeı lopraklaruu ele se
çirmeaine mukavemete hakkı var· 
dır. Filvaki, İngiliz kabineleri uzun 
J'lllar birçok andlatınalarla ltalya n n 
habet toprakları Üzerindeki hakla· 
rını tammıflarsa da, bu andla§llla· 
lann hepsi bir tarafü bir tecavüz ih
timalini uzaklaştırmakta ve hepsi 
de bir İngiliz - itaıl an itbir ıni 

göz önünde bulundurmaktadır. Men· 
faat. bu hukukii mecb..iyete de uy
gun diifmektedir. Bir mandanın 

« paravana :t u veya bir İş rliği 

bahanesi olmaksızın babeşiatanda 

bati.yan süel harekat, a.ıyaaal _ hir 
kargafAhim hüküm sürmekle oldu
ğu Mrınr'da ve yerli y..-lannm 
kaynatmakta olduğu İngiliz impara• 
torlufunda yankılar doğurnıak teh· 
didini söatermektedir. 

İngiliz hükume ti ihtarlarda bu
lunduğu ve faşist hükumeti de ihti
yatsızl klar yapt ı için, ilk p'an· 
daki sıyasal men~aatlar Ü e İ"le 

""ılanmış olan bu hak ve bu vazae
nin yaptlğı teair bilhassa büyük ol
md§lur. 

Daha 1935 ikinci kanununda 
Grandi Muaoliniye, bir istila barbı
nm İngilizlerin mukavemetine yol 
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açac .. ğını yazmak cesaretini göster
mişti. Vakia Grandi, İtalya dış ba
kanlığı memurlarından olup, bir ma
kalede aynı fikri ileri süren bir ar

kadaş gibi, hemen işinden çıkarıl

madı ama, bu ihtar tesirsiz kaldı. 

lngiliz amirallığı birinci lordunun 
7 mart 1935 tarihinde, akdeniz do
nanmasının kuvvetJendirileceğini söy
lemek suretiyle yaptığı ihtarda yine 
tesirsiz kaldı. Bu kararların, Spezya 
deniz harb mektebinde etüd edılen 

tak!ik mevzulara - Malta üzerine ani 
hücum - ve 35,000 tonluk iki zırhlı
nın tezgaha konulmasına bir cevab 
olduğunu anlamamak mümkün mu 

idi ? 

İngiliz kanaatmı, bükülmez bir 
kılıç haline getirmek için yapılması 
ge,ekcn bir tek yanlış kalıyordu: 

Dün uysal bir yardımcı iken bugün, 
iki devletin hakimiyeti çerçevesinde 
tedrici ve mahdut bir « hulül » den 
vaz geçerek denizden Hindistana, 
karadan da cenube doğru iki İngiliz 
yolu arasında bir süel İmparatorluk 
kormak isteyen akdeni:.ı: devletine 
(yani italyaya) kartı gittikçe artan 
şüphe ve çekingenliği, her türlü ihti
yatsızlıklarla tasdik etmek. Bu son 

yanlış, üzerinde metodik surete uçuş
lar yapılan Malta'nın karşısında, Si· 
çilya'da filolar; metodik surette 
içine hulül edilmiş olan Mısırın 

karşısında, üç fırkayı tahşid ettikten, 

şık ve hassas Antoni Eden'i Romada 
sert karşıladıktan sonra yapıldı. O 
kadar ki, gelecek seçimlerden sonra 
İngiliz parlamentosu için yeni bir 
lord Grey olacak olan ve bu karşı

lamşa gücenen B. Edenin, F oreyn 

Ofis'deki bürosuna girdiği zaman : 
« Bu adam bir centilmen bile değil> 
dediği söylenildi. 

Bu kadar kuvvetle sertleşnıiş ve 
bu kadar derinden kökleşmiş ma
neviğ ve hukukiğ, faydalı ve hissiğ 
bir kanaat karfuunda, B. Laval'in 
sebatkar gayretlerine ve Musolininin 
nihayet yaptığı ustallklı jeste, mah· 
dud zecri tedbirlerin yavaş bir sıra 
içinde sıralanmasına ve Libyedeki 
hrkalaa·dan birinin tam zamanında 

geri gönderilmiş olmasına rağmen 

ben, fransa tarafından tam bir cha
bet çerçevesi> içinde pazarlığı yapı
lacak olan bir İngiliz • İtalyan an
laşmasının yakında gerçekleşeceğine 

inanmıyorum. 

14 ikinci teşrin tarihli seçimlerle 
kuvvetlenecek ve 7 yıl iş başmda 

kalmaktan emin olacak olan muha· 
fazakar kabine, Mwolini tarafından 
karşılanılan tehlikeler ve harcanan 
milyarların tavizli şeklinde, avrupa
da faşist perestijinin kuvvetlenmesi 
ve akdenizde İngiliz üstünlüğÜnÜn 

zayiflaması şekJinde tefsir edilecek 
olan bir anlaşmayı İmzaJaınaya -
cakbr. 

Musolininin, fransanm ve küçük 
anlaşmanın yardunıyle, fazla mas
raflı ve tam bir seferberlik yapma-

Trakya için kalkınma 
plinı hazırlanıyor 
(Başı ı. inci sayfada) 

plan ve hazırlıkları Tarım Bakan
lığınca yapılmaktadır. Trakya 
toprağına uygun mahsul tipleri ü
zerinde etüd yapacak olan bu mü
esseseler geniş ve verimli tarımın 
esaslarını hazırlarken, bölgenin e
konomik kalkınması için de Eko
nomi bakanlığır.ca gerekli hazır-

1ar yapılmaktadır. Trakvaya 

kası genel direktörlüğü bu bölge
de geniş ölçüde tatbik edecekler
dir. Bunun için ilk teşebbüsler ya
pılmış ve ilgililere lazım gelen e
mirler verilmiştir Trakyada hay
vancılığın da istihlak ve bilhassa 
satıı imkanı bol bir çalışma saha
sı olmasından dolayı tarmı işleri
le haşhaşa yürüyecek ve bunun i
çır. ' · r plan hazırlatacaktır. Atla-

Trakyada yeni yapclan 11öçmen •oleri 

Genel Enspektörü Kazım Dirikle 
beraber gönderilen mütehassıslar 
bu kalkınmanın dayanacağı esas
ları tesbit edeceklerdir. 

Kooperatifler ve lrcıyvancılık: 
Kredi ve sattş kooperatiflerini 

Ekonomi Bakanlığı ile Tarım han-

dan gerçekleştirebileceği bir işten, 

sağ ve salim topraklarını genişletmiş 
olarak çıkmasını Foreyn Ofis hiçbir 
zaman kabul etmiyecektir, meğer ki 
bunlara karşı bir şeyler elde edece
ğine önceden emin olsun. 

Ne gibi §eyler? Denize ve önce 
amirallığa ait. Ne tarafta ? Akdeniz
de. Her şeyden önce: Hindistan yolu. 
o zaman Londra kendiliğinden pazar

lığa başhyacak ve deniz devletleri 

konferansım toplantıya çağtracakbr. 

B. Laval, yapmakta olduğu teşeb
büslerde, bunları genitletirse muvaf
fak olabilir. Musolini içine girdiği 

işten, teklifler yapmak suretiyle kur-

tulabilir. Gemilerin tonajları ve 
emniyette musavat, « Latin denizi » 
nde muvazene ve müstemlekelerle 
olan muvasalalarda hürriyet için 
fransız • İngiliz anlaşmasını gerçek
le4tiren ve İngiltere ile İtalyayı uyuş
turan formülleri bulmak, velut ve 
muhafazakar olan fransız diploma
sisine düşmektedir. Lokarno'nun Ren 
toprakları hakkındaki hal tarzını ne 
için akdenize de teşmil etmeyip, o
nun sularmda harb gemileri tonajı

nın tahdiJini temin etmemeli ? 
Jak Bardu 

Lö Kapital - PQrİs 

rm ve boz renk sığır ırk.mm ısla
hı, üretme çiftlikleri bu plinm ön 
aafında yer almaktadn. 

Böcekçiliku inkqaf: 

Peynircilik ve mandıracılık 
kurumlarına yardım edilecek, ipek 
böcc>ği, kozacılık iılerine önem 
verilecek ve 936 ilk ve sonbaha
rında koza ve tohum kursları açı
lacak, kredi bulunacak ve koza i
çin ihnak fırın ve makineleri ku
rulacaktır ki, böcekçiliğin büyük 
inkişafı başlıyacak ve köylüyü sı
kıştıran çenberden kurtamııt ola
caktır. Bursa İpek ve koza enstitü
sli direktörü B. Tahire Trakyada 
haztrlıklarla uğraşması için tarım 
bakanlığından emir verilmiştir. 
Bunun gibi an-:ılık ve baJmumcu
luk dahi büyük bir inkişaf devri
ne girecektir. Bunun için Tarım 
bakanlığı genel enspektörlük em
rine bir uzman vermiştir. 

Fidcmcılitı ehenıiyet verilecek: 
T rakyadaki bütün göçmen ev

leri bir plan altında bu sene ağaç
lanacaktır. Şimdiden bütün mey
va fidanları, ağaçları Tarını ba
kanlığının yardımı ile temin edil
miştir. Ergenen.İn bütün akar su 
vadilerinde bir plan albnda ve bü
yük ölçüde kavaklıklar açılacak 
ve bütün Trakyada fidancılığa, 
planlı fidanlıklara ehemiyet veri
lecektir. Bu işle Macariatanda a
ğaç işi üzerinde ihtisas tahsil et
miş bir genç uzmaaımız uğraş

maktadır. 

Turiat ıehri yapmafl ıstediğimiz Edime'den genel btr görünuş 

Kulkmmanın biiyük temeli.eri: 
Kalkınmanın büyük temelleri 

köycülük iıtine daha geniş ölçüde 
ehemiyet vermek olacaktır. Bunun 
için bölgede metodla uğraşan mü
tehassıslar; ekonomi, tarım ve 
baytar mütehassıslarile birle§erek 
Edimede genel enspektör Generı-1 

edilmektedir. Bununla turk tarihi
nin büyük ve ,erefli Edirncsi llı
rizm bakımından daha z·yade, l:.ü
tün güzellik ve değerli tar h eser
lerile kendini gösterece ~tir. lyi bir 
planla imar edilecek olan F.d"ı-pe 

turistleri kendinden sonra gelen 

Trakyada bir göçmen evi yapılıyor 

Kazım Diriğin yanında buluşa
caklar ve tetkiklerinin neticeleri 
üzerinde umumi bir rapor hazırh
yacaklardır. Peynircilik, sütçülük, 
at, boz sığır ırkının etüdleri, ,ar
bon savaşı hazırlığı, kıvırcık hay
vanlannm daha iyi bir surette se
leksiyonu ve merinos tecrübesi, 
şarapçılık, yaş üzüm ve meyva, 
balıkçılık, arı, koza, kuş yemi, 
yonca, kavak ve fidancılık, gübre
cilik, gibi her biri Trakyanın ta
bii servetleri olup planla iılene
cek olan genit mevzular bu kal
kınmanın esuı olacaktır. 

Edirne bir turist ~ehri olacak: 

1stanbul ve Trakyayı Avrupa
ya bağlayan büyük asfalt yol fa
aliyetle ilerlemektedir. 937 yılının 
sonlarına doğru biteceği tahmin 

büyük türk tehirlerine çekecek hu
susiyetleri taşıyacaktır. 

Göçnıen i§leri: 
Yağmurlar yapı itlerine tesir 

edinceye kadar göçmen evlerinin 
yapımına devam edilmiş ve göç
men işleri müspet ve normal bir 
şekilde devam ebniştir. Son haf
talar içinde dört milyon kilo to
humluk ve yemeklik buğdayın 

sevkedilmesine devam edilmek
tedir. GöçmenJerin mevsim dola
yııiyle sağlık durumları ve ekim 
iıtleri üzerinde gereken tedbirler 
alınmaktadır. Pullukların dağıtıl
masına devam edilmektedir. Ayrı
ca 20 den fazla traktör ekim ve 
sürme itlerine yardrm etmekte
dir. 

V 1.1 l.fıi'ıw romum: Tefrika: 35 Ye~/ ağaçlarr ve baijlarını egen üzüm bağları 
Olduklan; neşeden ıstırap çekip, 

- Oh, elbet, <larling, bizler Yarının, ef
saneler memleketinin kıralı olan Yarının, 
üzerinde çiçekler, yıldızlar ve göz yaşlan 
serpili siyah veya mavi mantosu içinde geti
receklerini bekliyerek yaşamaktayız. Oh, 
bright king To - Morrow ! 

başka hizmetçim olmamakla gururlanırım_ 
Kilise hademesinin karısı çamaşırlarımı ta
mir etmek teklifinde bulundu. Kabul etme
dim. Kendimizin asil bir hürriyetle yapabi
leceğimiz işleri başkaların:.ı, esirmi~ler g"bi 
yaptırmak, pek kötü bir !!eydir. 

-------

rmızı Zanbak 
Yazan A natoJ FRANS 
Türk~·eye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

(Sonu var) 
Kontesle Şulet, yazmakta olduğu şiiri 

Kendilerine okumasını Mis Bel'den rica etti
ler. Mis, Fransuva Villon'dan sonra en çok 
zevk aldığı fransız şairine. bir yabancı ola
rak yazdığı müphem vezinleri dinletemiye
ceğinden dolayı özür diledi; ve sonra o gü
zel, ıslık gibi, kuş sesi ile inşada başladı; 

Kayal:ırrn dibinde, dökülen kaynak 
Bir Nayada gibi, ve gülüp şakıyarak 
Taze kollarım sallayıp Arn'>'ya koşarken 
Güzel iki çocuk, yüziikler alrp vermişlerdi: 
Sevginin mutu akıyordıı göğüslerinde 
Tepe yamaçlarrndaki dere sulan gibi. 
Kr.:m adı ]emnıa'ydı. Fakat sevgilisinin 
Hiç bir masalcı söylemedi adını. 

Günclüz bu masumlar, dudak dudağa verip, 
Katıştırır/ardı genç bedenlerini. dişi keçinin 

uğrağı olan 
Vahşi yatakta. Ve akşama doğru, 
Yorgun işçinin ıhlamurlar altında, 
Dinlenmeye gittiği saatta gafil, dönerlerdi §ehre 
Halktan kimse onlara aldırış etmez, 
Ve onlar, kendilerini çok bahtlı duyarak, 

ağlarlardı sık sık. 

T'e sonunda cın/adılar ki yaşamak zarardır onlara. 

in/iyen dallarını göğün altında büktiikler 
Çayırda acayip, kan kırmızr "·içekli, 
Yapraklan mızrak gibi sivri bir çiçek yükseli

yordu 

Çobanlar buna ad komrıliJardı. susmak otu 

Ve Jemma biliyordu: ilahi ııyku. 
Ve ezeli huzur, sonsuz rüya 
Aköcaktır. bunu ısıranın yua·ğine, 
Bir gün. fidanın altına uzamp gülerken 
Dostunun ağzrna onun bir yaprağını koydu. 
Dostu bir daha uyanmamak üzere uykııya dalınca 
Sevgili yaprağı kendi de ısırdı, 
Ve aşığının ayaklan dibine zevk içinde .-liiştü . 

Kumrular akşam gelip ağladıkır onlara 
Ve onlar artık sevda uykusundan uyanmadı/ar. 

Sulet: 
.:_ Bu pek güzel ve Tüle sisleriyle ha

fifce örtünmüş olan İtalya'ya layık bir şey, 
dedi. 

Madam Marten de ilave etti: 
- Evet, güzel bir şiir. Fakat, sevgili Viv~ 

yan, sizin bu iki masum cocuk neden ölmek 
istiyorlardı? , 

- Oh darling, çünkü kendilerini kabil 
olabildiği kadar bahtlı hissediyorlardı; ve 
çünkü artık baska hiç bir şey arzulamıyor
lardı. Halleri umudsuzdu, umudsuıdu. Siz. 
nasıl olur da bunu anhyamazsımz? 

- Şu halde siz, yaşıyorsak henüz umud 
ediyoruz mu demek istivorsunu7? 

x 
Akşam yemeği için giyinmişlerdi. Mis 

Bel salonda Leonardo'yu örnek tutarak bir 
takım umacılar resmediyordu. Bunları, ko
nuşacaklarından ve nadir fikirleri acayip 
vezinlerle anlatacaklarından emin olduğu 
için ne söyliyeceklerini bilmek gayesiyle 
yaratıyordu. Bunların diyeceklerini dinliye
cekti. En çok. iste bu st;rctle, şiirlerini ya
zıyordu. 

Prens Albertinelli piy;:moda "Ah Lola !,. 
adındaki Sicilya şarkı:>mı çalıyor ve yumu
şak parmaklan tuşlara ançak dokunuyordu. 

Her zamankinden kabl otan ŞuJet, ruba
lannı kendi tamir etmel{ için tire ve iğne is
tiyordu. Otuz yıldanberi cebinde taşıdığı bir 
dikiş takımını kaybetmiş olmasından sr.7.la
nıp duruyordu. Şulet onu, kendisine verdiği 
hatıraların tatlılığı ve ö!7iit1erin kuvveti do
layısiyle pek severdi. 

Mis Bel'e sert sert h~"'arak: 
- Ben, pılı pırtımı ciikerken şiirlerimi 

tertib ederim, dedi. Elierimle iş görmek ho
şuma gider. Odamı süniirürken şiirlerimi 
kendi kendime söylerim: Bunun içindir ki 
şiirlerim, benimkilerden daha güzel olan, 
fakat daha tabiiğ olmıvan eski ciftçi ve iş
çi şarkıları gibi doğrudan doğruya insanla
rın yüreğine d0Jrı•1şturla1. Ben, kendimden 

Prens bu sırada, tenbellik ilh::ım eden 
müziğe tenbe1 tenbel devam ediyordu. Sekiz 
gündenberi, Madam Mannı:· 1Jc birlfüte n:ü
zeleri ve kiliseleri dolac:makta olan Ter z, 
eski resimcilerin yapmış oldukhrı harl~rna 
tanıdığı adamlarla benzerlik bulup duran ar
kadaşının kendisine verdiğı sıkıntıyı ciu · -
ntiyordu. O sabah, Rikard· sarayında , yal
nız Benozzo Gozzoli'nin dı.tvar re~imlerinde 
Mösyö Lagranj'a, Mösyö Şmol'a, Prenses 
Seniavin'e. Mösyö Rönan'~ benzer baslar 
bnlmu~tu. Bütün fikirlerini kolay bir tedai 
ile, hep tanıdığı akademicilerle sosyete 
adamlarına irca ediyordu. Enstitünün her
kese acık toplant1larmı. Sorbon 'daki kurs
ları. ispirtizmacı ve kib::ır alemi mensubu 
filozofların parladıkları toplantı ~ecelerini 
tatlı bir sesle hatırlatıyordu . Kadınlara ge
lince: onca hepsi sevimli ve hatasızdı. Ma
dam Marme hepsinin evine yemeğe çağrı
lırdı. Terez düşünüyordu: "Madam Manne 
cok ihtiyatlı bir kadın. Be:ıi rahatsız ediyor.,, 
ve böyle düşünerek onu Fiezole'de bırakıp, 
kiliseleri yalnız başına görmek kararı
nı verirken Lö Menil'in kendisine öğretmiş 
olduğu biı kelimeyi kullanarak· 

- Maclam Marme'yi t>l-eceo· 11 
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Azat günlerindeki 
futbol maçları 

18 - 17. 11. 935 cumartesi ve pa· 
zar günleri Ankara Gücü alanmda 
yapdacak lik maçlan •taiıda göıte
rilmiıtir. 

ikinci ve genç takımların maçlan 
YaJ'llDf&r aaatten birer aaal oynana
cakbr. 

l - 16.11.935 cumarteai: aaat 14 
de Altm Ordu • Güvenç Spor genç la· 
kanlan. Yargıç Aaım ( G. B.) 

Z - Altın Ordu • Demir Spor ikin· 
ci takanları saat 15,15 de. Yarırıç 

Hamdi. 

3 - 17.11.935 pazar cünü: aaat 
13 de Altm Ordu· Demir Spor birin
ci talumlan. Yargıç Sedad Akça. 

4 - Saat 14,45 de Gençler Birliiİ· 
Çankaya birinci talumlan. Yargıç S.· 
dad (M. G.). 

Boks maçları 
Ankara bolu kulübü önümüz· 

deki hafta içinde amatörler arasın
da bir bokı tetvik 'Dıaçı hazırla
mıfbr. Bu maçlara Ankaranın t&· 
nmmıt birçok boksörleri girecek· 
lerdir. Maçların programını birkaç 
gün sonra yazacağız. Kulüp bat
kanhiından aldığımız bir mek
tupta, kulübe kayıdlı olmıyanla
rın da maçlara girebilecekleri bil
dirilmektedir. Boksörler her ak
pm saat 17 den 20 ye kadar ET
kaf apartımanındaki spor salonun
da çahımaktadırlar. 

Yeni İçtimaiyat 
ki tabı yazılıyor 

Kültür bakanlıjında bundan uzun 
bir zaman önce liae müfredat prosram • 
laruma incelenmesi İçin komiıyonlar ku
nılımat ve yeni kararlar almmıfb. Bu a· 
rada 1111 yıla kadar liselerde okutulmak
ta olu içtimaiyat kitabının kaldmlmaaı 
ve oman yerine devrimimize uygun bir 
içtimaiyat kitabmm yuılmaıı kararı da 
vedmitti. Bu ...kut• dün lıtanbul 
ÜnİYeraİteainden Dcktor Bay Ziyaettin 

Fhri, S.y Hihni Ziya. Doktor Bay Ha· 
lil Fikret febrimize gelmiı ve kültür ba
kanlıianda ite batlamııtır. Yeni çıkarıla
cak içtimaiyat kitabının bu yıl liae•erde 
o&rutulmuı imkkinını temin için forma 
forma dağıtılacaktır. Bütün kitabın ya

zdmaıı ve baıılma11 iti için uzun bir za. 
maıuı ihtiyaç olmadığı yetkiti kimıeler 
tarafından ıöylenmi,tir. 

Para isleri üzerinde etüd 
Para iıleri Üzerinde etüd yapmak 

ve bu huauata Bakanlığa bir rapor 

vermek için getirtilen finana uzmanı 
Pol Maae memleketin muhtelif vila -
yetlerinde yaptığı incelemelerden el

de ettiği neticeler hakkmdaki rapo -
rpnu hazırlamaktadır. Uzman on, on 
bet g~-ne kadar raporunu Bakanlığa 
verecektir. Pol Maaen bu ay aonun • 

da mukavele müddeti biteceği için 
önümüzdeki ayın ilk hafta&mda mem 
leketine avdet edecekti.. Finanı 

Bakanhğı varidat tetkilah ve kanun

ları Üııerinde etüd yapmı§ olan diğer 

uzman Pişarl da raporlarını hazırla
yarak peyderpey Bakanlığa vermek· 

tedir. Bu uzman da iki ay aonra 

müddeti biteceğinden avdet edecek • 
tir. 

Radyo makinalarının 
gümrük resmi 

Aldıgımız malumata göre, rad
yo makinelerinin gümrük resmin. 
den muaten ithal edileceğine dair 
bazı fstanbul gazetelerinde çıkan 
haberler aaıl11zdır. 

Edirne saylavı 8. Mecdi tara
fından Kamulaya yapılan ve he
nüz tetkik edilmekte olan teklif 
ile huauai tahıılara değil, hükmi 
.şahıslara aid radyoların gümrük
den maufiyeti istenmektedir. 

(A.A.) 

ı 

ULUS 

Memleket Postası 
Cumuriyetin on ikinci yılı Malatyamn ba
yındırlık tarihinde sayılı bir sene oldu 
Cumuriyetin on ikinci yıl dönümü 

bayramı; Malatya'da, bu yıl her sene. 
kinden çok daha fazla heye<:an ve ilgi 
ile kutlandı. 

Türlü dayre ve müesseseler tara. 
fından onu geçen güzel ve göz kamaş. 
tırıcı tak kurulmuş, btltlin çarşı ve 
evler donatılmıştı. 

Cwnuriyet Halk Partisi binasının 
önünde bulunan Cumuriyet meydanı, 

f;lektrik yanmı~or. 

Sellerin Derme suyu mecresını 

bozması yüzünden bu su ile işliyen 
elektrik fabrikası faaliyeti durmuştur. 

Bu yüzden elektrik ya hiç yanmamakta 
yahut da arada birkaç saat yanıp sön · 
mektedir. 

Su yollarının ıslahı için alakadar
lar çalısmaktadırlar. Yak•talla bitiri.1e. 

Malal)'ada Eılti cami 

tehirli ve kôyili binlerce vatandaşla 

çalkanıyordu. 

Bu cumuriyet bayramında il içinde 
birkaç yol, köprü ve binanın açılma 
töreni yapılmıştır. 

l - Malatya • Darende yolu ( bu 
yol. geçen sene Sivas'dan ayrılarak 
Malatyaya verilen ve fakat yolsuzluk 
dolayrsile adeta uzak bir diyar gibi 
telakki edilen Darendeyi Malatyaya 
bağhyan bir can damarıdır. Çok büyük 
ilgi ve çalr,ma ile tamamlanması temin 
edilmiştir. ) 

2 - lsmetpaşa nahiyesinde Akıncı 
köprüsü. ( Bu köprü, ilbay İbrahim 

Etem Akıncı'nın adıyle anılmaktadır. 
İametpaşa nahiyesi merkezi içinde, 
derme suyu üstünde çok mühim bir 
l:öprıidür. Nahiye belediyesince yap. 
tırılmıştır. ) 

3 - Kahta - Malatya yolu. ( bu 
yolun Sincik kamonuna kadar olan 
kısmı bitirilmişti.r. ) 

4 - Besni • Gölbasr şosesi: ( Bu 
şosa 36 kilometredir. Besni. Adıyaman 
ve Kahta'nın istasyonu olan Gölbaşrna 
uzanmaktadır. Şosa çok düzgün yapıl. 
mrştır. ) 

5 - Adıyaman hükumet konagmın 
üst kısmı- ( Kafi gelmıyen hükümct 

konagı ustune yeniden bir kat yapıl. 
mrş, kazaya ait butıin dayreleri alabı. 
lece k bir bina e ide edilmiştir. ) 

6 - Çolaklı nahiyesi hükumet • 
konagı. 

Mnfot~u İ{·11u• "uyıımı kavllşu~·or. 

Malatyaya on bes kilometre me. 

safede bulunan Derme menbamdan ge. 

tirilecck su için cok çalısdmaktadır. B 

su, ehir yakınında depoya getirilecek 

oradan bir kısmı istasyona akrtılacak, 
bir kısmı da şehrin su ihtiyacını te
min edecektir. Tesisat ılerlemektedır. 

Borular tamamen gelmiş ve yol ııg. 

ragı boyunca dızılmiştır. Birkaç ay 
sonıa ehir, en temiz ve en ıhhıg 

suya ·avuşmuş olacaktır. 

Ym?nıur dı•ı om e<li)·or. 
Bir aya yakın bir amandanberi yağ. 
mlLr devam etmektedir. Bir kısım yol. 
lan bozmuştur Kazalara otomobiller 
giremiyorlar. Havalar birdenbire ııQ. 

ğumuştur. Yakacak fıatleri çok ylik. 
selmıstir. 

Yerli k·önıiirii Hıkılclcllk. 
Malatya'da re mıg dayrelerde ve 

okullarda yerli Zonguldak kömürunıiıı 
yakılma ı ıçın ilbaylık makamınca 

geregen tedbir alınmıştır. Birçok day. 
reler daha şimdiden Zonguldak demir 
sobalarından getirtmişlerdir. 

İlk ' llar için de krrktan fazla 
soba temin edilmiştir. 

ceği ve yine elektriklerin yanacağı 

umulmaktadır. 

Sporcuların I! liiziz 11ı•zisi 
Malatya Halkevi spor şubesi, vaki 

davet üzerine, bayramda Elaziz Halk. 
evi sporcularile maç y<:~mak için El. 
azize gitmişlerdir. 

Maç : 1 - 1 beraberlik göster. 
miştir. 

İki memleket gençliği arasındaki bu 
feyizli temaslar çok arzu edilen bir 
şeydir. 

:j<ır kurulu ll(;tldı. 
Malatya sar kurulu öteygün, şar 

bay vekili Bay Yakın'ın başkanlrgında 
açılmıştır. Mustafa Karaköylü birinci 
başkan vekilliğine, Tahir Aksoğan ela 
ikinci başkan vekilliğine seçilmişler. 

dir. Sekreter ve encümen seçimleri de 
yapılmıştır. 

Devlet şurasınca, ilbaylığın fikrine 
uygun olarak onaylanan 1935 büdçesi 
meclisce tekrar görüşülmcğe başlanmış 
ve o esasa göre tevzini · çin komisyo · 
na havale edilmiştir. 

Asar. aıil.'lı nıiitelımcsısı 

Prof. Dr. Giulio Jacopı adındaki 

italyan profesor, beraberinde kültür 
bakanlıgı abidderi koruma komisyonu 
üyesinden Sal nattin Karademir oldu. 
gu halde gecen erde M latyaya gel. 

miştır. 

Ordzu'dakı Arslantcpeyi ve eski 
Malatya'daki nefıs eserleri gO.ren uz
man, Porot koyune kadar giderek ora. 
daki hoyügü tetkik etmistir. 

Uzman ve arkadaşları, asıl tetkik. 
!erine hedef edindikleri Adıyaman il. 
çesındeki Samsat mevkii ile, Kahta 
ilçesinde Namrut tepeye hareket et. 

mislerdir. 

~-----···----~~-

Filistine gidecek yumur -
talara damga vurulacak 

Filistin hükumeti bir kanunuevel

den itibaren Filistine gelecek vumur
talar Üzerinde imported da-ngaaının 

bulunması lazım geldiğini Hayfada • 
ki Türkofis şubesine bildirmiştir. 

Merkeze ,elen malumat ·ızerine va · 

ziyet, yumurta ihracatçılarına 11aber 
verilmiştir. 

Deniz mahsulleri 
kanun projesi 

Sünger ve balıkçıhğımızm inki~a • 
fını temin etmek makaadiyle Ekono· 
mi Bakanlığının bir müddettenberi 
Üzerinde çahştağı deniz mahsulleri 

kanun projesinin hazırlığı bitmiştir. 

1 

15 SONTEŞRIN 1935 CUMA 

Avrupaha talebe 
gönderiliyor: 

Maden Tetkik ve arama Eıısti-

1. - Maden Mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya 
müsabaka ile 27 talebe gönderilecektir. fstiyenlerin aşağıda. 
ki şartları haiz olması Hi.zrmdır. 

a) Türk olmak 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek ıkabiliyettc ve sıhha. 

ti tam olmak. (~ıbhi muayene Ankarada yaptırdacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, almanca, İngilizce dille

rinden birisini okuyup yazabilmek; 
d) Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak; 

2. - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. Enstitüsün
de 4 ikincikanun 1936 cumartesi günü yapılacaktır. Açılacak 
müsabaka imtihanında kazanmış olmakla beraber gönderile
cek talebelerin ibraz ettikleri derece itibarile 27 arasında bu
lunmaları gereklidir. 

3. - İmtihan: hesap, hendese. cebir, mihanik, fizik ve 
kimya ve yukarda yazılı ecnebi lisanlardan birisinden yapı
lacaktır. 

4. - Tahsile gönderilecek olanlar, deride tahsil miıddet. 
leri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta 
mükellefiyetlerini tevsik etmek. üzere bir teahhüdname vere. 
cekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

5. - İstiyenlerin: Nüfus hüviyet cüzdanı. hüsnühal va. 
rakası, mektep şehadetnamesi veya bunların tasdikli suret· 
leti, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini 2 İkinci Kanun 1936 gu· 
nü akşamına kadar Ankarada M.T.A Enstitüsü Genel Direk. 
törlüğüne göndermeleri ve 3 üncii cuma günü sıhhi muaye 
neleri yaptırdmak üzere öğleden evet Bay Hasan apartıma 
nındaki en.:;titü dairesinde bulunmalara :•an olunur. 1-5189 

Gümrük muhafaza (;eneJ komu
tanlıöı Ankara Merkez Satın Alına 

komi~vonıın.-lan 
1 - Gümrük muhafaza genel komutanlık karargahı ıhtiyacı itin 

şartnamesinde yazılı evsafa göre 120 ton kok kömürü açık ek'l t· 
m<" ile ve 3480 lira muhammen fiat1a satın alınacaktır. 

2 Yüzde vedi buçuk hesabiyle m 1vakkat teminatr 261 lıra. 

dır 
3 Teminat parası gümrük ve inhisarlar vekilliği muhas("be 

veznesine yatırılacaktır. 
4 - İstekliler şartname ve evsafını görmek üzere hergün An. 

karada komutanlık merkez satrn alma komisvonuna müracaat ede. 
bilirler. 

5 - İhale 18.11.1935 Pazartesi giinu saat 15 de yapılacagından 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber müracaatları. (3212) 1-49-16 

Deviet.Uenuryolları ve L mantarı Umum 
Müdürlüği; ilanları 

İLAN 

Ankara • İstanbul arasında işliyen gündüz trenlerine halkımızın 
gösterdiği rağbeti nazarı dikkate alan idaremiz Haydarpaşadan 
Ankraya Pazar, perşembe günleri ve Ankaradan Haydarpaşa\•a 
Pazartesi, perşembe günleri hareket eden trenlerden başka Hay
darpaşadan Salı ve Ankaradan çarşamba giınü hareket etmek uz re 
birer tren daha sefere koymuştur. 

Baydarpaşadan Sah ve Ankaradan çarşamba günleri kalkan se
fcrleı de her sınıf yolcuların her cins biletle hıç bir munzam iıcrct 
vermeksizin rahatça seyahat edebilecekleri ve bu trenlerde bir ye
m kli vagon da bulundugu muhterem yolculara ilan olunur. 

(3362) 1-5174 

1.LAN 
Muuammen bed li ıle va ıf. 

lan aşa gıda yazı ı o an YOZli AT 
istasyon b:ıveu uç sene mudd t. 
le ve pazarlık suretıle kıraya 
verılecekt, Iha esı (2.ll.19JJ 
pazartesi) gunu saat (15) de 
Kayserıde ıcıar"' bınasında bulu· 
nan komısyonca y pılacai<tır. Bu 
işe girmek ıstiyenler (8,10) Iıra
lık muvakKat temınat vermeleri 
ve kanunun tayin ettigi vcsı ka. 
!aria kanunun 4 uncu maddesi 
mucibince.: ışe gırmege manii 
kanuni buıunmadıgına daır lJe. 
yannamelerıle birlıkte aynı gün
de ihale 1id .. tında hazır bulunma
ları lazımdıı. 

Bu ışe aıd şartname ve muka. 
vele projet r; Yozgat ıstasyon 

memurluğunda ve Kayseride iş. 
)etme Müıettışligind, parasız 
dağııı ima k tadır. 

Cinsı 

Yozgat İstas
yon buveti 

Senelık muhammen 
bedeli 
(36) liradır. 

1-5181 

ZAYİ 
D. C. O. Markalr 5290 No. lu 

bir sandık cam eşyasının I • .a. 
ra gumrüğünden :ıldrğrm ( S) 
No. lu ithalat beyanname i ıle 
fatura ve şehadetnamesi z yı ol. 
duğundan yenısi cıkarılac t r. 
Eskisinin hükmü yoktur. 

Ankara Anafartalar cad esı 
No. 48 Şark Merkez Ecza T A Ş. 

\-5176 KEMAL ----
İş arıyor 

Ev ida('~sine ve kü~ük o. 
cuklara bakmak uzere bir ıtl n 
ba'lan iş ~rıyor. S. G. rumzu ıle 
Baıımevimue vazmaları. 1-5178 

ilan 
İcarımı d 1ulun n Anka a

d İtfaiy rrıeydanınd Bele
rlıye Buz Fabrıkası k s muna -

etile çalrsmryacagmdan buz sa. 
tılmryaca1>tıı. Buza ihtiyacı o
lanlar Kar oglanda Orman çift
liği satış mağazasına müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

1-5179 

Satılık ev 
Emlak bankası arka ında ka

nat sokağmda dört numaralı Ne. 
cati evidir Diyanet İsleri d ırc· 
si altınd ki bakkal Mu t f a 
rnurac~at SOFO 

Dr. (;f;M~'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bıl k 
kısa bir zamanda tamamt:n ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczaneııi, her ecpn de bu
lunuı ciddi ve müess r bır na· 
aır ilacıdır 
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1 AJma Komisyonu i13n1an i Gmtaw Fröhlic 
~a•1immmıeam11mı• 211 n 11. 

Seylıan 1111 usi rnuha sehe 
Müdürlüğünden 

ldareı hususiye ile ala.kadar devairin Hususi Muhasebedeki 
niimunelere göre yaptırılacak (3629) lira (37) kuruş muhammen 
bcddli matbu evrakın açık eksiltmesine ilan olunan günde istek
li çı.kmadığından işin pazarlıkla. y~ptırıln:ıa~ına lla~i"' nril.':l>if ol· 
duğund n numune ve şartnameyı görmek ıstıyenl~nn he~ ~n Mu. 
llasebet Hususiye Müdürlliğüne müracaatları ve ıhale gunu olan 
ikinci teşrinin 19 uncu salı günü saat ona kadar O'/cı 7 buçuk pey ak
çeleri •eya muteber banka ınehobu ile viliyet Daimi Encümenin-
de hazır bulunmalan bildirilir. (3346) 1-5152 

K unıtuş U y A N 1 "-' Servct1 fünun 
1 8 9 ı ~ yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftetlık 

-esimli gazetenin Anlcara'da satış veri A K B A Ki 
tapcviıiir Sen~lik ahonf" 10 firn <:;ayısı 20 kuruş 

i .. m••!KI zmzıa •••••••1111ımıaımı• 

Karat~bev Harası 
direktörlüğünden : 

Haranın bu KM mahaulü Pmbe, Xarakılçı1ı:, Kasım Beya.u Xıl
sılr °"iluinden "J20,000" kilo çeltik kapalı zarf usuliyle 25 tq-
nnisani 935 tarihine müsadif pazartesi güniı 1aat on beşte Hara 
.wı1"2ınde satı lacalrtıı. 

lstekliJerin 2490 numaralı artırma, eıkailtıne ve ihalit kana. 
•unda istenilen ıerait Ye ttminatlariyle birlikte Hara Müdürlü. 
ğüne müracaatları ilan olunur. (6892) l-5045 

Ankara ilbaylığından: 
Ankaranm Aşağı Ayrancı mevkiinde ktin •erginin yeni 94 no. 

mnasmda Bel oğullarından İbrahim oğlu Mehmet ft müşterekle. 
ri adma yuılr 6 ddnüm bir evlc.k harap bağın senetsiz tasarrafat
tan tapuya tescili istenilmiş olduğundan bu yerin mülkiyeti halt
l:ında yerinde tahlcikat yapılmak üzere 25.11.1935 pazartesi günü 
saat onda yerine memur gönderi1eccğinden bu bağda benim hak.. 
ltmı var diyenlenn ellerindeki belgelereJe ber.ıber tapu direktörlü· 
ğiınc veyahut tayin edilen günde yerine gid cek memura baş vur-
malan bildirilir. 1-5180:._ ___ _ 

Jandarma genel k< mutanlığı 
Ankara sabn alma komisyo -
nıından: 

Evsa'ına uygun olmak gereğile (20) tane Mahruti Çadır, 
26..11-935 sah giınu saat (10) da açık eksiltme ile Jandarma genel 
komut nlı ı kurağında satın alınacaktır. Mahruti' Çadırın bir tane. 

ıri jçın (6380) kuruş değer biçilmi tir. Şartnamesi komisyondan J>• 
ra.ız olarak alınabilir. 

lat liler (2'490) aayıh kanunun 2 ve 3 iıncu maddesinde yazıb 
belgeler ve (9570) kuruşluk ilk te-minat ma~buz veya ~ımka lfelc
tubunu eksiltme gimv saatmdan evvel komısyona vcrmış olmaları. 

(3304) 1-5099 

Kaı'acabey ~laliye 

tahsil şubesinden: 
Şubemizce vergi borcundan dolayı haczolunan (30) danc kontr. 

1ıat •e (iZ) daM orta atmhlı: tahtalarla (9) ka1aa w (il) danc na.. 
t-.m kapa aleni miinycde ile satılacağtnda.tı istclıJi~a bu. -,m 
... bqınd cuma giini uat on dört<k Karacahey Jılalıye tallaıl fa· 
~SİM gehnderi iJan olunur. (3370) 1-5J8S 

Kapalı zarf usuliJe eksiltme ilan' 
Sijmer Bank 

Umumi Müdürlüğünden· 
ı. - İzmit kağıt ve karton fabrikasına ait Revir, 

i§Çi yıkanma yeri, genel giriş., yoJlar, RkOYil pozu '9e 
anroşman işleri vahidi fiat esası ile ekailtmey~ çUa
nlmıştır. Bu İflerin tahmin edilen bedeli 44.662 lira 
24 kumştur. 

2.. - Bu işe ait evrak tunlaıdır: 
a) Eksiltme prtnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Hususi prtname 
c) Metraj ve kqif hulasa cetftli 
f) Projeler 
1 stiymler bu ~ 223 Jnmış mulrabflirtde Sü

mer Bank Ankara tnbaindea alabilirler. 
3. - Eksiltme 25 ikinci teşrin 1935 pazartesi giİ· 

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

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

lira 70 kuruş muvakkat teminat vermesi ft maJi ve 
fenni belmndan bu iti mavaffakiyetle baprabilcceği
ni vaaikle isbat etmesi lazımdır. 

6. - Teklif mektuplan yukarda yazıh gün ve sa
attan bir saat eveline kadar münakasa komisyonuna 
verilebilir. Poata ile gönderiluek mektupların niha
yet ihale saatinden bir saat evet gelmiş ve zarlm ka
nuni tekilde kapatılım§ olması lazımdır. 

1-5095 

iLAN 
Cimıı 11ılrtarı 

kilo 
4000 
600 

Jlultamen B ilk teminatı 
lira ku 

Makarna 
Arpa şehriyesi 

Jira 
J200 

lSü-
1380 103 5() 

İki kalem eızak l>ir şartnamede 
Kuru fasulya 
Nohut 

3500 700 
1500 300 

1000 75 00 
İki kalem erzak bir şartnallX'Oc 

Tosya pirinci 5000 1500 112 50 
Kırıkkale askeri aııat mektepleri ihtiyacı olan bef kalem u. 

zak yukarda yuıb olduğu veçbiJc ayn ayrı prtnamc ile 18/2. teş 
935 pazartesi gün6 saat 14:17 ye kadar açık eksiltme auretile .a. 
tın alınacaktır. Taliplerin muhammen Kdel~rine mukabil binla
rmda gösterilen teminatı evveliyelcrini Kınldı:a>e nkerf fabrika. 
Jar mabaebecilifinc yatuaralı be1Ji gün •t saatte mektep ııatrn 
alma komisyonuna gelmeleri. (3194) J-4932 

J - Erzincan garnizonu ltJtaat ve müessesat ihtiyacı olan 20250 
kilo ... yağma ihale giintinde talip sıJıımadıtmdan 2490 aayılı 
artırma eksiltme kanununun 40 mcı maddesi mucibince açık ek. 
siltmeye çevrilmittir. 

2 - Muhawwwkm bedeli 12656 lira 25 knruı ilk teminatı 949 
lira 22 kuruştur. 

3 - Şartnameler Erzincanda tirMn atrn alma komisyonundan 
•erilir. 

4 - İhalesi 23/Z. Umm/936 r;inü saat l ı de tümen satın alma 
komisyonunda yaıulacaktır. (3196) J--49!! 

iLAN 
Cinsi lliktan Muhammen bedel ilk teminatı 

Lira l',1 adet T..ira b 
Futbol forması 

,, pantalonu 
" çorabı .. lnmdurHı 

22 
44 
44 
55 

,, top• .-mpiyon noria 4 
pompa 

Futbol yedek iç lastiği 
Çuha ıüveur kırmızı) 
zemio lacivert §Ctitli) 
Yün süveter voleybol için 
Disk 
Cirit 
GüJle 
Güre~ maymu 
Gürq kunduraa 
Antraman elbisesi 
Velebol •e atlet fanilui 
Voleybol agr 
Voleybol topu 

2 
4 

11 
18 

4 
5 
l 
6 
6 

10 
50 
2 
4 

5f 
40 
00 

-'° 
00 . 
00 
5& 

110 00 
81 00 
40 00 
27 50 

7 00 
30 00 
48 00 
60 00 
17 :50 
20 00 
J6 00 

960 80 yckfuı n 06 
Knıkkale askeri sanat .uektepleri ihtjyacı olan on ıekfa kalem 

spor malzemesi 20.IJ.l93S çarıamba giinü saat 14:17 ye kadar açık 
eksiltme mrctiyle ıratm ahnacaktır. Taliplerin muhammen bedeli 
olan 960 lira 80 kuruga mukabil 72 lira ~ kuruş teminatı meliyele. 
rini KınkkaJe amrf fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli sa. 
at ve günde mektep satın alma konıisyrımma gelmeleri. (3209) 

l-4941 

İLAN 

Tefennı garnizonundaki .kıtaaun M1ldık ilrtiyacı obm 315.000 
kilo arpa eksiltmeye konuldu 

2 - İhalesi 18.11.1935 pazarusi güniı saat J5 de Japanada tum 
satın aJma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1418 liradJJ". 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce mubıt9Cbecılik veznesine 

yatırıhnış elması ve teklif mektuplannm ._ıınunda yazıh formik 
uygun bulunması zaruridir. 

5 - Şartnamesi hergün komisyonda göriılcbilir. 
6 - Tahmin bedeli 18900 liradır. (3195) )-5190 

iLAN 

Devlet Demiryolları . 
• İatanbW. komutanlrgı ıhtıya. 
cı ic:irı aJınacalı: olan 40,000 kile 
sade yafr kapalı zarfla em"Jtme-
ye konmUJtiır. tık teminatr 2550 1 
liradır. Eksiltmesi 2JJ2.tq.,1'9S5 
perıembe günü saat J5 dedir. 
Şartnamesi İstanbul komisyonun. 
dadır. 250 kuruş mukabilinde a
JmaMJir. Bbiltımye girecekle· 

Umaulan S.boalma 
KomiMyonu ilanları 

İLAN 
MU.men bedeli 17853 lira 

olan 32 kalemden mürekkep tef 
}'bJltaneli, etajerli Ye etajersiz 
lll«J&ur mawı, telgnf malrinaSJ 
IDal'laaı, orta masası. etajerli 1rü.. 
çült ır..emur masası -.e najeri, lı:o. 
modin. telefon etajeri, dosya. 
ltuışurı, yangın"' abonormn kar-
nelen ve ihtiyat bilet, eczane 
için iliç dolapları, sandalya. şef. 

rin iJll taaiaat a.kl>uzları ve 
2490 numaralı kamanun 2. 3. in-
d maddelerindeki veaaik1e bir. 
likte teklif smlrtuplannı belli 
gin ft n.Je Aatinckn en az bir 
saat ntl Pmdıkbcla 1r«ımutanhk 
utm alma kGrni.,.onnna vermele-
ri. (3255) 1-5011 

iLAN 
l - Bergamaclaki kıtalar ih

tiyaa isin prtnameairıde yazılı 
enafta ft 46500 lira bedel tah
min ech"Je:n 310,000 kilo un satın 
abnacalrtır. 

2 - lartnameai Bergamada 
Uzmı sarııda aatm alma komis
yommdaa wrilir. 

3 - 2hiltme 20/2.te,./935 
madclcde yazıh kcımisyonda ka· 
pah nrfJ .,apılacaktır. 

4 - M....Ubt teminat 3487 
lira 5G lnmJttur. (3270) 1-5024 

iLAN 
J - Bota aakerl ihtiyacı için 

alınacak olan 94998 kilo un ka
palı urfla eksiltmeye konuhnuıt 
tm. 

2 - İhalesi 30.11.1935 cumar. 
tai günü saat 14 de ukeri karar. 
&Ah binaunGa ,apalaıcaktır. 

J - Tahmin eclilen tutarı 

15199 lira c.a lramJtm. 
4 - Muvakkat teminatı 1140 

liradır. 
S - iartzwnesi bcrgün ko

misyonda cöriilebilir. 
6 - f ıtelrlilerin kanuni ika

metglh vesikalarmı da koymuı 
oldoidan halde uıulline göre 
,apaakları kapalı zarfları ihale. 
giJlii ..a _. ılıııadar komisyona 
ven11elni. (3369) 1-5184 

dötren, evrak imdadı sıhhi, şam. 
dan, alet 'ft mektup sandıkları. 
tahta kiğıt atacağı, 2 ve 5 met
relik tahta rampa, fısı rampası. 
ilan tahtası, etiket ıc.ttan. 4 met. 
relik tahta merdiTm, tahta ayak 
ahlığı. Jabarattn"ltr için çalışma. 
eczacı için çalıJma n eczacı ya. 
zı masaları 2~JJ-935 de p1zarte
si günü saat 15,30 da Jrapeh zarf 
usvlile Ankarada idare binasın. 
det 9atm •tmecaırtn. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 
1338,07 liralılı mnakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin etti
ği Yesıblar ~ite ginnefe ma. 
11ii bn.nt bulommdrfım dair 
beJan.aame ve tekliflerle aynı 
ıü saat H.30 a kadar laomiayon 
reisli~ine vermeleri lUmıdır. 
Bu j1C ait sartnamelcr Anfı:ara. 
da malume dairesin~ ft Hay
darpaşada teseUüm ve sevk mil. 
dürlüiünde parasız olarak dağı. 
b}ımlrowln ':U12) 1-5084 

Kiralık daire 
'ı, Bankası brpamda Veb. 

bi Koc apartnnanında be1 odalı 
her türlü konforu lıa'Vi kalorifer
li genış bir daire kiralıktır. T• 
lipler'n Vefıbf Koç ticaret evine 
mftnl'.ııatlan rica olanur. (Tele
fon: lOflO) 

SAYIFA 7 

1 
Ankara Ce7At evi I\1üdüı·lüğündPn: 

AnJı:ara ecza eTiııın 935 senesı ekme1r ihtiyacmm pazarlıkla ek. 
siltmesine bir isteltli %uhur etmediğinden mezkur e megin aynı 
şerait altında 21 teşrinievel 935 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
knpalı zarf anliyle aJnnnasma karar ftrilmiftir. 

İsteklilerin teminatı muvakkate akçesi olan • 1568 _ lira • 16-
kuruşlulc banka snektupJarını kaDUDU ına.hsusundaki sarahat veÇ-
1ıile tekli!namcye Teffederek yevmi ihale olan Zl teşrinisani 935 
tarihine rnüsadif perşembe günü saat 15 te Ankara Cümhuriyet 
müddei umumi1iğindc müteşel:liJ komisyona vermeleri lazımdır. 
Birinci nevi ekmek çıkar.n fuınlarmda bu münakasaya iştirak et. 
meled için Ankara belediyesinden müsaade alınmıştır. Yalnız ha. 
pishaneye münhasır olmak üzere birinci ekmek çıkanın rırınhır 
ayrıca ikinci ekmek çıkaracaklardır. Şartnameyi görmek ve faz.la 
izahat almak istiyenlerin Cebecide Ceza evi miıdürlügtine müra-
caatları ilan olunur. (3229) 1-4994 

Kütahya 
f,,. 1 iid,Jei 

Belediyece kabul edilen ikir ci der ccde harci ekmekt~n vt e. 
heri 960 gram olmak ve yevmiye azami 350 asgari 100 adet oh · k 

üzere Kütahya Cezaevinin l.12.935 günlemecinden 936 mayısı ni-
bayetiM kadar altı ayhlr dımd ihtiyacı için l-ll-93S den 1-12 Cl35 
gününe kadar aleni miizayede usulile ihalesi yapılaca~ından bu ay 
middetle münaS.aya konulmaştın. latiymler ttnıinat akçelt>r le 
yevmi muayyende münakasa komisyonu riya.tine •e şeraiti o~. 
renmek üzere e)'Y.amİ sairt'dt Cna ni Müdiiriv~tine müracaatları 
ilan olunur. (33G2) l-5098 ------

müdiirlii~nd,·n: 
Vakfa ait BozJrmt mahaHninde Orta sokakta 57 N. lu ev kira. 

ya verilmeJr 6.ztre ikinciteşrin beşinci ~ününden itibaren açrJr ar_ 
tırmaya konufmuştur. hrinciteşrinin onbeııincı cuma gunü ihale 
olunacaktır. Kiralamak istiyenlerin Ankara iEvkaf MüdürH ün,. 
P)Üracaatları. (3274) l-5043 

ln1ar l\liidiirlii~ind(~n: 
Kimden istimlak Muhammen be:\ ... 

edifdiği Mahallesi &Jı:ağı Ada No. parsel No. Lira 
Bayan Zeynep Y~ğn bry Alı: dibelı: l85 3 250 
Bay H. Hüsnü Hatuniye Bahçe 184 17 duvar 20 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin eukuı 20 tcsrinisani 935 çar
pmba günü saat on beşde bilmuzay de satılaca,..ından talıplcrin 
f rnar mü<lurlüğündefci komisyona muraraa lan. (3?71) 1-5032 

Aııkara Evkaf ıııüdürlü~üııde.u: 
Jıluhamen bedeli 
üzerinden alına. 
cak muvakkat te. 
minat Lira 

Muhammen 

49 
34 
3" 
30 
49 

188 

49 
94 
72 
19 
54 

120 

21 

Metre: 63 
Metre: 259 

Metre: 1591 

Metre: 136 

lı<-ck 1i l..i ra 
650 
4.50 
4~ 

400 
6~ 

2500 

650 
12.50 
txı 

254! 
ES 

1591 

27l 

Numarası Mcvkıı Cinsi 

109, ) 10 
11 l 

Atpa~rı 
Atp arı 

Atpaazrı 

.Atpazarr 
Zahırrpazarı 

Düıcıcan 

" 108 
J07 
Jl6 
JJ3) 
114) 

89 
131 
126 
300 
303 

292 

291 

" 

At pazarında 
,., ,., 

Saraçlaı çaışıı:;ı ., 
" .. ,, 

Abıyakup ç r ısı So arsa 
Bozkurt m. Kabris-
tan So. u 

İsmetpaşa M. Ye. 
nı Mezarlık So. 

1 smetpap M. U-
hıcak so. ,, 

6 lılttrc: 41 &O 269 Yenice M. Ayaşlı S. ,, 
14 124 31)1 Tabakhane M. Çay. 

Metre; Zll 
Mettt~ 102 

217 

05 
283 

kenan So. .. 
Koyunpazarı Pi4k-
ciln So. .. 

Bozkurt mahallesi • 
Kurtuluş M. Ay. 

nalı çqmc So. ,, 
Yukarda cins ve mcYkiferi mu hammını :bedelleri -.c mankbt 

temİDatlan yazda Uarat w ....ıum 111iilki1eti açılı: artırma usu. 
liyle ve pefiD para ile artınaa,a kooubnqtm. İhale ikind tepinin 
25. ci puanai &iilli6 ..a - t.eıtc Ankara Bvkaf müdödiiğiinde 
yapılacaktır. Lalı.& ....U İ9tİJUlerin ber giin Aolı:ara B.vkaf mıü .. 
dürlüğüM müracaatlan. (3316) 1--5091 

Maliye Vekiletinden 
l - Pazarlığa konulan iş (Maliye Vwlcri mcslell mdrtdJI 

binası denhanelerinin tamin1 
Ke!if bedeli 2"5 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnam~ 'tt ~alt '1Jlllardır. 
a) Keşif cedveli 
b) Fenni ıartname 
lstiycnler bu ke§if ..e pıtnauıeyi Mali~ Velrlleti millf cm1Ali 

müdürlüğünde bedelsiz olarak göttbiJirlCT. 
3 - Pazarhk 2Z ttırlnisani '35 cuma günü saat on befte Mali. 

ye Vekftleti MiUf Emlü Miidiirltifftnck yaj)rlacaktrr. 
4 - Eksiltme pazarhk Jk yapılacaktır. 
S - Pazarlrfa girdJDmei ~n isteld!nin 18 Jinı 38 kurut mu. 

Yaklrat teminat veııMSI, baılcfan başka ticaret odası vesikası ve 
Nafıa Müdürlüğt1ndm alacağı el!liycti fenniye vesikasını haiz olup 
göstermeleri lJ%Ulldır. (3336) 1-5120 

Ankara llhayhimdan: 
Bedeli mubammcmai n1 lira 67 kuruttan ibaret bulanan Em

niyet ibidesinGc yapdacak olan baraka açık eksa1tmeye konul .. 
muttur. 2.12.1935 pazartesi giiaü saat 15 le kesim ihalesi yapıla. 
caktır. fıtddileria 55 liralık muvakkat tc.minat makbuzu 
veya baDka mektubu ile aynı günde encürncni daimiye gelmeleri 
•e buna aid ~i &önnck ~in bergün Nafıa Müdürlüğüne 
müracaat edilmeleri ilin olunur. (3372) 1-5186 

Basın genel direktörlöğiinden: 
23 Diyametr enclanatlrll bir fotoğraf blyültme makinesı a.. 

ccle pazarlıkla atUJ almacakttr. tı ~le oldağu için lnıllanrlnut 
makine dahi puadığa solrulaWJir. Sadece malıincnin eksiği ohna.. 
man, hmwn teslim C'dilecek im halde bulamam prttrr. lsteklile-o 
rin 20.11.J!J3! günftne kadar ..tine lrataloflanm Genel dittktörl~ 
jifıı riHyetkr mndrli .... alma kombyonona göndermekri. 

(3378l ı-snıa 



SAYIFA 8 

z·raı t Veki eti 
Salı 1 aJına komİs) onnundaıı: 

~ ı m deh (3. 00) lir olan 10 ton arsenıklı kur un to. 
zu (Ar,,,e ı te de plombe) 20. İkınci teşrın. 1935 çar amba gunü 
s l 5 te apalı .zarf usuliyle V kalet bınasında eksiltmeye konu-
1.ıcaktır. Şartn m ler Ankarada satın alma komisyonunca ve lstcın
buld Zıraat Mudurlugunce parasız olarak verilir. İsteklilerin tek. 
liflerıle (255) lir lık teminat mektuplarını şartnamede yazılı bel. 
g' Ierı yL .ard ya ılı ek ıltme saatından bir saat önceye k dar ko-
n yona vermelerı lazımdır. (2843) 1-4 66 

Çubuk şarba)lığın daıı: 
1 - Ek ıltmeyc konulan iş Culıuk kasalı ısı dahilınde altı çe:,. 

meye gt:tirilecck su tesisatıdır. 
Tesisatın keşıf b deli 842 lira 95 kurustur. 
2 - Bu işe aıd şartnameler ve evrak sunlaı dır: 
A _ Eksıltm ş rtnamesı • 
B • Mukavele 
D . Kesif eve) raporu 
C - Su te i atına ait plan 
İstiyenler bu artname ve evrakı bıla hede! şarbaylıktan alabi. 

ıırler. 

3 - Eksiltme 26.11.1935 alı gunti saat 16 da Çuhuk belediye 
daıresinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usulu ile yapılacırktır 
5 - Eksiltmey irebilmek için ısteklınin 63 lira 22 kuruş mu. 

vakkat teminat vermesi, bundan lıaska a agıdaki vesikaları haiz ol. 
ması lazundır. 

1 - Ticaret o !asına kayıtlı bulundu una cıaır vcsık.ı 
2 - lsteklılerin su tesisatı mutehassısları olduklarına <lair vc-

sikal.11 ı ibraz etmeleri lazım geldıgi ilan olunlli' (3367) 1-5182 

Enıniyet işleri 
un1un1 

1 - Za.bıta Memurlarının 935 enesı lbıselerinın lıeh ı takı· 
mının muhammen fiatı 600 kuru tan, azı 4773 çogu 5000 takım el
bıscnin dikimi 20 giın müddetle ve kapa.ı zart usuliyle ek iltmeye 
konulmuştur. 

2 - lhalesı 29-11.935 cuma guniı saat 15 te Emniyet İşleri U
mum Müdü lugiındc teşekkul eden Kt 'ıisyon huzurunda ~·apıla

caktır. 

3 - Şartname Komisyondan alınh, 
4 - Eksiltmeye glrecekl:!r 2250 liralık muvakkat teminat mek. 

tubu veya makbuzıyle 2490 sayılı kanunun 2. 3 eti ma<ldclcrincle ya
zıh belgelerle birlikte teklif mektuplarını ih3le saatından bir saat 
evvel komisvona vcrmr.Jni. (l31J) l-5100 

Aııkara P .1'.'r. hasınüdiil"I ü~iiııd~n 
' 

Telsiz gönderici istasyonunun motopomp ve gazoyl kucuk de. 
polarının bulundugu yerin üzeri açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
KC!if bedeli 633,40 muvakkat teminat 48,SO liradır. fsteklilerin ar
tırma ek&iltme ve ihale kanununda yazılı belgelerle birlikte 21 
ikinciteşrin çarşantba günü saat 15 de Komisyonumuza .. 1üracat-
1arı. ( 3272) 1-5033 

Ankara ilbay lığından: 
Yılı hmi Sanatı Ticaret yeri 

933 Yohan Hava.skimit mütıeahhit Hacıdoğan hastahane 
sokak No. 28 

Vergi matrahı 
Lira K. 

Tarholunan vergi mıkdarı 

727 50 
Lira K. 

50 93 
50 93 
101 86 

% 7 kazanç 
bir misil zam 

Yukarda adı yazılı Yeğenbey ~u!Jesi mükelleflerinden Yohan 
HaVS'kinit Macarista.nCl gittiği anlaşıldığından ilan tarihinden iti· 
baren 30 gün zarfında itiraz hakkı olmak şartile ihbarnamesi teb-
li~ makamına kaim olmak üzer.e ilan olunur. l33fi8) 1-51 3 

ANKARA iCRA DAiRESi GA YR1 MENKUL SATIS 
MEMURLUGUNDAN: • 

l - Satılmış oğlu Mehmet Hilminin Çankırrda Cirıt oğlu İs
.maile borcundan dolayı haciz edilip satılmasına karar verilen Atıf
bey mahallesinde Baba harmanı mcvkiinde vaki tapunun mayıs 927 
tarih ve 43.215 numarasında kayıtlı 250 metre murırbbaı arsa 250 li
ra muhammen kıymet üzerinden. 

2 - Evsaf ve mtıştemilat: Aşagıda yazılı sartlar dairesınde sa-
tı a çıkarılmıştır. · 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 19.12-935 tarihine miısadif 
peı sembe giıniı aat 14.16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satı memur! Ltgunda yapılacaktır. 

4 - Talinler takdir edilmis olan yukardaki muhammen kıy
metin yuzde .5 gu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir 

5 - Satış günü artırma bedeli takdu edilen kıymct'n yiızde 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en cok artıran talibine ıhale olunacaktır. 

6 - lsbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 3-1-936 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (Keza 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak sartile en çok artıran 
talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 
numaralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile 
tabi tutulacaktır.) 

1 - Birincı ve ikmci artınnalarda ihale bedeli ihaleyi miıtea. 
kip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine iha. 
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle
me!i !.çi.n yedı gün kadar mehil verilec~ktir. İşbu müddet zarfın. 

· da da ihale bedeli yatırılnıadığı takdirde ihale bozulacak ve bu 
tarihten evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile al
maga razı olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa 
razı ise il\al .. farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe 
ihale edilecektir. Tektifı veçhile almağa razı olmazsa gayri men. 
kul yeniden on bcs gı.inluk ıkinci artırmaya çıkanlarak en çok 
artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her ikı artırmada da gayri menkul talibine ıhale edildık
te tapu harcile dellaliye resmi müsterıye ve ihale tarihine kadar 
olan müterakim vergi ve re im ise borçluya aittir. 

9 - Borclu ve alacaklılarla di r alakadarların lıu gayı ı men
kul üzerindeki haklarım ve hususiyle faiz ve masraf d ır ol n id. 
dıalarını evrakı müsbitelerile 20 gun içinde d<>ıremize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi ta!tdirde haklan tapu sicilliyle sabit olmadıkça sa. 
tış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya ıştirak edecekler her gün 934/185 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemizi 
okuyabilirler. 1-5175 

uı:us 15 SONTEŞRIN 1935 CUMA 

Doktor 

li aruf iTnver 
DERi, .FlRENGl VE BELSO· 
GUKJ.lJôU HASTAT.IKLARJ 

MOTEHASSTSI 
Tabakhane caddesi başında A 1 
tıntaş sokak No 17 Hastalarını 

herglin 9-13 ve 1 S-20ye kadar 

kabul eder 

Dr TURGUT 
Ceht>d H stamsi O ıenıtörü 

H ~talaımı Adi.ve Sıırnvı 
kır ı ınrla H;ıv:ıti atıartnıımın 

- da her g{in t S den ı <ı zR kadıır 
knlmlt' baslamıc;tn 

:.ıııtJ! ~lllll!fl:l!!llll~~lllmij~~EBmTmnııı 

500 KİLO FERRO KROM 
500 .. 
200 .. 
200 
650 .. 

.. MANGAN 
MANGAN METAL 
EK PAKETE 

Tahmın cdılen b deli (1700) 
lıra olan yukarda mıktarı ve cin. 
si yazılı malzeme a k ri falıri. 
katar Umum Mudtirlugü s .. tınal
ma komısyonunca 27 l. Kanun 
935 tarihinde cuma .,Linlİ saat 14 
te açık eksiltme ıle ihale edile. 
cektir. Şartname para.,ız olaı;ak 
komisyondan verilır. Taliplerin 
muvakl:at temınat olan ( 127) li. 
ra 50 kurus ve 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mC"d:uı gün ve aatte 
komisyona miiracaatları. (32'>3) 

1-5082 

30 TON BOR YACI 
20 .. 20 NUMARALI Y AG 

10 .. 25 
20 .. 35 

6 .. .?6 
10 46 

Tahmin edilen bedeli ( 45840) 
lıra olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fab
rikalar Umum Müdürlüğü satın· 
alma komisyonunca 27 /2. Te~. 
rin/93 tarihinde çarşamba gü
nü saat 15 te kapalı zarf ile iha. 
le edilecektir. Şartname (iki) 
lira (30) kuruş mukabilinde ko. 
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (3438) Ji. 
rayı havi teklif mektuplarını 
mezkOr glin<le saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendi. 
]erinin de 2490 numaralı kanu. 
nun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mcz'd\r gUn ve saatte ko
misvona müracaatları. (3276) 

1-5081 

Her türlü 
Daktilo ve Fransızca tercüme 

islerı kabul olunur. Fransızca 
ameli der leı verilir. Ulus'dd 
R. S. rumzuna bildirmeleri. 

1-5135 

İsteno Daktilo 
aranıyor 

Fransızca bılir bır isteno.dak· 
tilo\•ıt ihtiyaç vardır. Talip o
laniaı Ankar.ada Havuzbaşında 
E. t.E idaresine müracaat etme· 
leri lazımdır. Fransızcadan baş· 
ka almanca veya ingilizcevi bi. 
leııler tercih olunacaktır. 

1-5171 

Kiralık 
Çocuk sarayı caddesinde 70 

numaralı binada müstakil iki 
oda ayrı ayrı ve 'beı-aber kiralık. 
trr. Biri~inde kalorifer vardır. 

İsteklilerin 2182 numaraya tele-
fon etmeleri. 1-5147 

• 

lmtıyaz sahıbi ve Başın 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Um ımi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdurU Na hı 

BAYDAR 

Çarıkm caddesi civarında • 
Uluı Basımtvind• bast/mış· 

tll. 

Ti 
ge 

D 
ld • 1 

Ekonomik, sıhhi, ucuz, heı yerde yanar. Sipariş kabul yer· 
Adapazan 

7iirll Ticaret Baııkası 
Ankara merk z şulıe:ıi: I::icklar cari lesı daır i on ,;sl(i 

BİLİT 
- Hepsine biçilen der 4000 

lira olan be kalem matbaa mal. 
zemesi açık eksiltme ıle eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 18·11.935 pazaı t • 
si günü saat 11 dedir 

3 - Şartnameler parasız ola. 
rak M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
alınır. 

4 - Eksıltmeye gırec kler 300 
liralık ilk inanç parası makbuz 
ve mektuplarıle kanunun 2 ve 3 
unciı maddelerinde yazılı belge 
lede birlikte ihale saatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulun-
maları. ( 2828) l-439S 

BİLİT 
1 - Evvelce yapılan eksilt. 

mclcrinde istekli çrkmayan ve 
bir metresine biçilen eder 
51 kuruş olan yüz yirmi bin 
metre haki renkte i~ elbiselik 
bezle lıir tanesine biçilen eder 
280 kurus olan 7000 ila on bin 
tane kilim kapalı zarfla eksilt. 
meye konulmu tur. 

2 - Bezin ihalesi 27 11/935 
çarsamba günü saat ll de ve 

tlı por kulül•ii 
dirt~ktöl·lüğiinden · 

Turkıye atlı spor kulubLi hayvanları içın (17;,200) kılo yulaf 
(146000) kilo kuru ot (116800) kilo yataklık sap samanı eksiltme 
suretiJe talibine ıhale edilece inden yevmi ihale~i olan 18. T. Sanı. 
1935 pazartesı günü saat 11 d di1. Talıplerin y vmı mezkurda atlı 
~por kulubtine gelmeleri ilan olunur (3318) 1-5093 

kılımin ıhaleı;ı aynı gün sa.at IS 
eledir 

3 - Bez ş.ırtnamesi 306 ve 
kilim artname ı 140 kuru a M 
M. V SA AL. KO dan verılır 

4 - Eksiltmeye girecek r 
kanunun 2. ve 3. uncu maddele. 
rınde yazılı belgelerle lıez ıçin 
4310 ve kılim için 2100 liralık ilk 
inanç parası mektup veya ma.k
buzlarile birlıkte hazırladıkları 
teklif mektuplarını ihale saatın· 
den Lıir saat evel M. M. V. aun 
alm:.ı komisyonuna vermeleri 

(3323) 1-5109 
BİLİT 

l - Bir metresine biçilen e
<ler 35 kuruş olan 3200 metre ha
ki ve 3180 metre kurşuni astar· 
lık bezin açık eksıltmesine i1Stek
li çıkmadıgrndan yeniden pazar
lıkla atın alınacaktır. 

2 - Pazarhgı 26.11.1935 lr 
günü saat 11 dedir 

3 - Ek iltmeyc gırccckler 16'/ 
lıra 48 kuruşluk ılk inanç parası 
mektup .. eya makbuzlarilc bır
likte pa arlık guııu ve aatında 
·nq ep ·o}I wı · uue h ·w ·w 
lunmalaı. (3320) l-5106 

İLAN 
MOTÖR 12 t.ıne tombaz dış 

borda ffil)t.:iru kapalı zarf u~ulLi 
ile satın alınacaktır. Hepsinin tu 
tarı (8100) liradır. Evsaf ve şart.. 
namesi parasız olarak komisyo" 
numuzdan alınacaktır. ihalesi 30. 
l 1.1935 razortesi günü saat on 
be tedir. İlk teminatı 607 lira 50 
kuruştur. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3. cu mad 
delerinde istenen belgeleri ıle 
birlikte temin(lt ve teklif me-k
tuplarını havi mühürliı zadlar 
ıhale saatinden en geç olarak. bir 
saat eveline kadar M.M.V. s,tm 
alma komişyonuna verilecektir. 

(3374) 1-5187 

i\ilaliye Vel aletinden: 
Miktarı 

TON 

Muhammen 
kıymeh 

L. Ku. 

Muvakıkat 
teminatı 
L. Ku. 

Muhtelif ehat ve ,,ıklette heyaı Holçfray kağıdı ) 
,, .. Mitelfayn 305) 51760 00 3838 00 

ıenkli Mitetfayn kağıdl 55 606() 00 453 75 
.. Graft Mitelfayn kaı:ıd( 60 5100 00 382 st 

.. makin.e kağıdt 27 3375 00 253 1l 
68 x 100 euadmda 33 x ;4 kiloluk mite! kuşe kağtdı 05 1075 00 80 63 
70 xlOO ebadında paketi 25 kiloluk 15, 20, 25 No. mukavva 3000 paket 3375 00 253 13 
Siyah ve renkli kaplık bez 115000 metre 22400 00 1680 00 

1 - y wkarda cins ve mikdar )arı ile muhammcr. kıvmetlleri ya zıh levazım kapalı zarf usuliyle 
~atın alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Bun'ara ait şartnamelerden Holç ve Mitel kiğıdlarını 
ait olanı 2 lira 59 kuru mukabilin de ve diğerlerine ait şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Maliye 
Vekaleti kntasiye müdürltiğtinde n tstanhulda Dolmabahce kırtasiye deposu baş memurluğundan alı
nacaktır. 

2 - İsteklilerin beyaz holçfra v ve Mitelfrayn kağıtları ile renkli Mitelfrayn ve graft kağıdı ve 
makine kağıdı 17 birinci kanun 935 kaplık bez Mitel kuşe k lhdı ve mukavvalar için 18 birinci 
kanun 935 tarihlerine tesadüf eden salı ve çarsamba günleri saat 14 de hizalarında gösterilen temiut 
mektupları ile Ankarad_a Maliye Vekaleti kırtasiye müdürlü~ündc- müteşekkil komisyona mUracaatb 
rı. (3006) 1-4869 

LiRA 
KAZANABiLiRSi 

• 
1 SiNEMALAR 

[ YENi J BUYU ~ U.ALA lit.CE:>k 
ın haliki olan Ginger Ro

gers, Fred Astaire ve İrene Dun
ne'un yüksek sanat ile hazırladık-

ları misılsiz şaheseri 
ROBERTA 

Numaralı biletlerinizi gündüzden 
•'"darik ediniz 

dU GUN BU GEi"" 

Çarlık Rsuyasında cere}an ccH:ıı 
ve göz kamaştırıcı sah'1Plerle clolu 

Slav ihtiraslaı l 
Anna Sten · Frederic March 


