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Ulusal tluvt larmıı.z 

iş k.aııuııu projesine genel bir bakış 
Bir memlekettir ki soı;yal yaşayışı 

ıs.uvvetlcndircn ve ona düzen verdirten 
unsurlann en başında o memleketin 
meydana getirdiği kanunlar gelir. Ka
•. ıınlar bi r ulusun ihtiyaçlarından do· 
to'm ve onun iradesini formlaştıran ko
.. unlardır. Eğer bu kanunlar ulusun 
n.tlramına uygun olarak yapılmış ise, 
• ürünecck bütün yollar düzgün ve atı
lacak adımlar da korkusuz olurlar. Her 
devlet sosyal yaşayışta bu ana prensip
ten hareket ederek, örneğin içerisindeıkd 
bütün isleri ve hareketleri bir düzen 
altına almak ister ve bunun İ!:in de çe
,ıdli alanlarda çeşidli komunları içe
risinde taşıyan kanunları çıkartır: eko
ııomi, sağlık, emniyet, idare, kültür a
lanlarındaki kanunlar gibi. 

Memleketimizde bir taraftan ekono
mi, diğer taraftan da sosyal hayatı il
gileyen bir mesele vardır: Ekonomik 
anlamdaki isin düzenlenmesi meselesi. 
Bunun pek kısa 'bir zamanda düzen
tenmeai~ bir lüzum vardır, Çünkü eko· 
nomik iş insan kuvvetinin (fiziki, fiık

rt) ekonomik amaçlar için planlı bir 
tekilde işletilmesi demektir. Şu halde 
memleketin üretim hayatında işin ken· 
diaine özgU bir mevkii vardır. Bunu 
dialplendirmcmok, başıboş bırakmak u
lu..1.ekooomi yapımız bakımmdan doğ
ru olmadığı gibi, sosyal yaşayışrmtz 

bakımından da doğru değildir. işte bu
nuaı için bmtümet memleketimizdeki, 
.kllderl ta eski Amanlara kadar giden 
"l .. , meaeleskıe elini uzatmış ve bu 
problemi bir kanunla çözmek istemiştir. 
Layiha halindeki kanun yakında Ka
mutayda laonuıulacak. 

Memleketimizde işin düzenlenmesi 
meaelesi biç de yeni bir !fCY değildir. 
Bu mesele kendisini zaman zaman gös
terir, fakat henüz kanun şekline girme
den de olup giderdi : kendisi eski, fa
kat gene herdem taze bir mesele idi. 
lıte memleketimizde "iş sisteminin,, 
düzenlendirilmemesi yüzünden türk iş
çisi yabancı kapitallerin meydana getir
diği tefekküller içerisinde ve en ağır 
gartlar altında ezilip gidiyordu. İş sa
ati, ücret meselesi, hafta paydosu, ya· 
tama ve aağlığa ilişik tedbirler hiç göz 
önüne alınmamııtı. Ortada göze çar
pan tek bir fCY vardı: Türk işçisinin 

samı belli olmıyan iş saatkri içerisin-
4e meydana getirdiği ekonomik varh
lm yabancı ellerde toplanması ve on
larm b.aalanna akması idi: reji idare
ai, EreğU kömür havzası, diğer maden 
ocakları ve saire. 

*,,. * 
Lozan andlaşmasından sonra kapitü

luyonlarm katlanası ve sıyasal varhğın 
ekonomik varlıkla temelleştirilmcsi 

memleektimizdeki üretim hayattaki 
"iş., meselesinin düzenlenmesini icab 
ettirtiyordu. Tür.le ulusu bir bütündür. 
Bu bütünün içerisinde ise, her cüzün 
yapmaaı ve kuvvetlenmesi diğer cüzii
lerin yaşamalarına ve kuvvetlenmeleri· 
ne bağlıdır. Bu ideoloji ıkarsısında be
den ve fikir işçilerinin yaptıkları işle · 

ria korunması ve onların kıymetlendi. 
rllmeai. tizımdı ve bu zorağı endüstri 
laa.reketlerinin başladığı 1.--u anlarda kcn
dlaini daha ıkuvvetle gösterdi. 

Cemiyette it birçok anlamlardan ve 
~anlardan araştırılıyor: 

1) Sosyal bakımdan 
2) Ekonomik bakımdan 
3) Teknik bakımdan 
f) Etik bakımından 
5) Halkm uğlığı bakımından 
Şu halde memlekette iş meselesini 

~.Szecolı: ve kotaracak it kanunlarının da 
bu bakanlardan yapıbnıt ve esaslarını 
koymuf olması llzımgetir. Biz bu esas
ları prensipler itibariyle tesbit etmek 
iatereek. ıöyle diyebiliri%: 

A - tı üretim hayatta bir varlık, 
bir serYettir, bunun lüzumauz yere sap· 
tıanmamaaı. israf edilmemesi. 

B - Ulwaal yapmm ku'Yfttten düş. 
meaine 9ebeb olacak lf prtlarının kal
dırılması ve bunların yasak edilmesi. 

C - f!Çlnin sağlık ve tdlltürel ihti
yaçlanna cevab verilmesi. 

D - iş verenlerin haklarını koru
yarak memlell'ctteki bpitalin birikme. 
sine yardım edilmesi. 

İ§te bu ana prensipleri içerisinde 
U§ıyan it kanunları sosyal poletik ba
kımından en modern görilşlere göre ha· 
zıdanmı' dcmektirı Kamutayın konu
ta.cağı i• kanunu da esas itibariyle bu 
prensiplerden hare ket etmistir. 

19 kanunu layihasında memleketi. 
mizde "çiftçilik işleriyle bir lıCllC .zar
fında çalıştırdığı işçi mecmuunun va
sati milı:darrna nazaran günlük işçisinin 
adedi 10 kitiden az bulunan iş yerleri 
ve bir ayle efradının veya yakın akra
basının bir araya gelerek ev içinde yap • 
tıklan işler müstesna olmak üzere bü
tün iş sahalarında çalrtan işçilerle, bun
lara doğrudan doğruya veya vekil ola
rak iş verenler arasındaki it münase. 
betlerini tayin eder . ., denilmektedir. 
Layiha bu maddesiyle bir taraftan Se
lidaritöt prensipinden hareket ederek 
gerek iş verenin ve gerekse it alanın 
haklarını ve ödevlerini göz önüne al· 
mıştır, diğer taraftan da tarım itleriy· 
le, işçi adedine göre küçük itletmeleri 
ve ev tezgahlarını esas itibariyle içeri
sine almamış ve fakat sağlığa aid hü
kümlerde daha duygulu harcıket ederek 
bunları da kanunun hükümlerine bağ
lanuştır. Layihanın çiftçilik işlerini 

içerisine almaması, tarım işlerinin ta
biat şartları bakımından başka bir ka. 
rakter göstermesinden ileri geliyor, fa
kat bu tarım işlerinin düzenlenmiyece
ğini, tarım iş sisteminin disiplendiril
miyeceğini ve tarım amelesinin hakla. 
rmın göz önünde tutulmıyacağını ifa
de etmez. Türkiye daha ziyade eko
nomi bakımından bir tarım memleketi· 
dir. Elbette tarım amelesinin ve tarım 
üretimlerinin ve it verenlerinin hakla. 
rı ve ödevleri de saptalanacaktır. Biz 

ıbunu da istemekte haklıyız. 
Kanun layihası hizmet teahhüdleri

ni kısa ve devamlı olarak ayırdıktan 

sonra, devamlı hizmetlerin yazılı bir 
mukaveleye bağlanacağını söyliyor. Bu
nun işçi bakımından derin bir önemi 
vardır, çünkü bu iş serbestisinin açık 
bir ifadesidir. Muhtelif ekonomi devir
lerin is sistemlerini gözden geçirrcek 
olursak, dört çeşid it sistemi olduğu. 
nu görebiliriz: 

l) Bağlılık sistemi. (Kölelik durumu) 
2) Ferdiğ özgenlik sistemi. 
3) Korporasyondalı:i bağlılık sistemi. 
4) Devletlerin müdahalesi sistemi. 
Bunlardan birincısi 18 ve 19 uncu 

yüzyılların içerilerine kadar hakim bir 
halde idi. Şehirlerdeki et sanatları, te
cim ve taşıma işlerinde, her ne kadar 
it sistemi mukaveleye dayanıyor idiyse 
de, bu mukavelelerin içerisindeki hü· 
kUmler korporasyon, loncalar tarafın. 
dan konulmuş şeylerdi. İt mukavelesi 
devamınca da iş verenin iş alan üzerin
de büyük bir etkisi vardı. Nasıl ki di
ğer alanlarda hakikiğ özgenlik 19 uncu 
asırda kendisini göstermiş ise iş siste. 
minin de ferdif özgenlik esaflJna dayan
ması bu çağlarda olmuştur. Bunda en 
büyük rol oynıyan da o devirdeki hu
kuki düşünüş şeklidir. Fakat herhangi 
bir iş sisteminde olursa olsun, iş veren 
iş alana nazaran daha bakim yerde ol. 
duğu için ış alanın kolaylıkla ezilmesi 
düşünülebiliı ve bu böyledir de. İşte 

buna sed çekmek için devletin de isin 
diızenlenmesine karıştığı görülür. İş 

kanunu lavihası ulusun faydaları ba
kımından yürüdüğü için. memleekti -

mizde dördüncü sistemin hakim olduğu 
aşikirdır. 

Bundan sonra iş kanunu layihası 

"işin tanzimi,, inden bahsetmektedir. 
Bu kanunun en önemli bir tarafıdır, 
çünkU ulusumuzun içerisinde bir var. 

Irk halinde kendisini gösteren itçi ku
rulmuş bir makina gfüi çah,amaz. O 
ancak günün belli saatlarmda çalışır. 

İtçi yalnız üretim havatmda çalışan 

bir insan değildir, ona bir de kültürel 
baktmdan bakmak gerektir. Endüstri 
hayatında ileri giden devletlerde 19 un
cu yüzyılın ilk on senelerinde iş za. 
mancnın 14-lS saat kadar olduğu görü
lür ve bu genel barba getinciye kadar 
yavaş yavaş kısaltıldı. Harbtan evci Al
manyada 9.10 saate kadar indiği görü
lür. Nihayet ameleyi koruma kanunla
·~aQ~(§! J(!WOUOJ(g ·ııpı[e:ııq ~,z!q J(~W 

-:ıa [nqe:ıı: J(l!.nt(O !Jl!lf ap !~PDW l(ıuen 
zpıaa nq :ı•:ıı:eı : !Pl!l!PU! ~:ıen 8 aı.<!.1 
müddet değifebilir. Mesela yer altın. 
nin yorucututuna, tehlikesine göre 
daki maden ocaklarında, dökilmhane
lerdc, çelik fabrikalarında, camhane
lerde çalışan amele ile, açık havadaki 
tarım itlerinde ve orman içerilerinde 
çalıpn tarım ve orman ameleainin ha
li bir değildir. Bundan başka ayral 
(istiBOal) durumları da göz önünde tut. 
m* zeratı 11181'dır. Bunun için Alman-
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iÇ HABERLE 
IST AN BUL TELEFONLARI: 

İstanbulda ekmek 
durumu 

Vali vaziyeti nasıl 
görüyor 

lstanbul, 15 -Vali bugün ga· 
zetecilere: 

A. · Şehir planının mimar 
Prost' a yaptırılmasına eaaa itiba
rile karar verildiğini ve mukave
lenin yakında imzalanacağını; 

B. - Tecrübe mahiyetinde sert 
buğdaydan yapılan ikinci ekmek 
fiatının pazartesi günü tesbit ve 
ekmeğin salı günü satıta çıkarıla
cağım söyledi. ikinci nevi ekmek, 
balkın aldatılm,\ması için ayrı bir 
~ekilde çıkarılacak ve fiatı da bel. 
ki birinciden 60 para eksik ola
caktır. 

Vali bugün gazetelerde çıkan 
bir diyevincle lstanbulda ekmek 
vaziyetinin borsaya göre normal 
bulunduğunu ve diğer tehirlere 
nazaran fiatınm ucuz, çeınisinin 
daha iyi olduğuna işaret ettikten 
sonra son iki günde buğday fiat
larındaki dütüklüğün muvakkat 
olduğunu, fırıncıların ekmeği on 
dört kuruta çıkarmak için yaptık
ları zam talebin~n önüne geçildi
ğini ,ekmek işim belediyenin yap· 
maaı için uzun bir tetkika ve genit 
bir sermayeye jhtiyaç olduğunu 
söylemiştir. 

Ziraat Bankası fiatı 
düşürdü 

İstanbul, 15 - Ziraat bankası 
buğdayı on para daha dütürdü. Ve 
bu hal bugünkü umumi gatıf üze
rinde beş para !E"sir etti. Bankanın 
fiatları daha ziyade dütüreceği ü
mi<! edilmektedir. 

İnebolu faciası etrafında 
!stanbul, 15 - İnebolu vapuru 

faciası hakkında rapor veren İs
tiklal tilebi süvarisi bu raporunda 
kazadan kurtarılanlarla boğulan· 
larm hepsinde tahlisiye yelkeni 
bulunduğunu kaydetmektedir. 

Güneş kulübünün 
konferansları 

İstanbul, 15 - Güneşkulüp bir 
seri kışlık konforans hazırlamıştır. 
Konferanslar ht<!r ayın birinci ve 
üçüncü günle" 6,5 - 7 arasında vt: 
rilecek ve İstanbul radyosuyla ya. 
ydacaktır. 

Avrupaya giden tale -
belerin imtihanları 

Kültür Bakanlığı.nın Avrupa ya gön

dereceği talebelerin imti. an kağ dlan • 
nın incelemeleri henüz bihnemiıtir. Ba
kanlslc bu itin tez sona ermesi için çahı
maktadır. 

ya 8 saatlik müddeti esaa olarak kabul 

etmekle beraber, 14.ıv.1927 de çıkarttığı 

kanunla da bunu hafifletmittir. Çahı

ma müddeti 10 saate kadar icabcderse 

çıkartılabilir ve faı:laaı için % 25 faz

la Ucret verilir. 

Kanun layihası bundan sonra itçile. 

rin sıbatini korumaya ve sigorta akdi

ne aid sağlık ve aoayal bakımdan bil· 

kilmler koymaktadır. Bütün bunlar yu

karda aaydıtmmr: dört prensipin içeri. 

sinde olan hüldlmlerdir. Türk işçisi ve 

tilrk amelesini koruyacak olan bu layi

ha Kamutayda bazı hükümlerini mem· 
leketin fUtlarına ve ulusal durum Ye 

yapıya göre değiştirmesi büyük bir ih· 
timal içeriaindedir, çünkü kanunları. 

mızm bütün özel şartlarımıza uygun 
ve onlarla denk olması inlnlabımızın 
ana prensiplerindendir. 

Halk için 
Ev yapıcılığı, ev eşyası 
ve bahçe düzenlenmesi 

hakkında büyük bir 
konferans 

F rarua hükümeti •İuil kural
lar ve milli saraylar 8tlfmiman, 
Güzel Sanatlar BCJfen•pelıtörü 8. 
Lapuu:l, kurulmakta olan FraMa 
Büyük.Elçiliği sarayının yapıllfanı 
teltif etmek üzere ıehrimizde ba
lunmakta olmcuınJan faydalana
rak öniimüzcleki pazartesi günii 
Halkeuincle, .aat on •ekizJe, eı1 
yapıcılığı, ev qycuı ve balaçe Jii
eznlenme.i hakkıncla, Franaa oe 
Pari•'teki ıon )•enilikler üzerine 
bir konleraru verecektir. En d• 
ğerli ıehircilik uzmanlarınclan o
lan Bay Laprad' ın bu konleran
ancla ıehir veayle yuvan ile ilgili 
kaclın ve erkek pek çok ankaralı
nrn ve hele yük•ek metlıebler ta
lebe•inin bulunmalı lıraatını ka
çırmıyacaklannı umanz. 

Müsteşarlar 
komisyonu 

Yüksek mekteb mezunlannm aıkere 
alınmalan işini incelemek ve temin •. 
mek üzere toplanacak o\an müstefar!ar 
komisyonu dün ilk toplantısını Batba
kanlık müsteşarı 8 . Kemal'in başkanlı
ğında yapmııtır. Komisyon ikinci top • 
lantlsmı sah günü yapt'Cııktır. 

llıra.-atımız geçen 
yıldan daha fazla 
Hükümetimizin aldığı tedbirlerle, 

bütün milli ürünlerimizin ihracatında, 

eesen ydlara göre, söze eörGnir, Wr 
geliıme olduğunu bundan önce muhte
lif vesilelerle yazmııtık. Sevinerek öğ • 
rendiğimiu göre, bütün bu alman ted
birlerin maddi sonuçları olrmk Ü'lere, 
bu yılın ilk c'oku'l ayl•k ihr•catı, geçea 
YJlın ifk dokur eyındaki ihı·acata göre 
3.5 milvon JiraMc bir fazlalık göstermetr
tedir. Bu mikdar•n mevsim sonuna ka -
dar daha artacağı ilgililerce muhakkak 
sayılmaktadır 

Türk - ywıan klering an
laşması izahnamesi 
Türk - yunan kliring anlatma

sının onuncu maddesinin tatbik 
fekline dair Ekonomi bakanlığı 
taraf mdan hazırlanan önemli bir 
izahname gümrük idarelerine gön
derilmiştir. 

Olgunluk sınavlarına 
girecek olanlar 

Bu yd Ankara'daki lise olsunblı il· 
navlarına girip te bir gr11ptan kalmış o 
lanlarm M)'lsı oldukça önemli bir ye -
kün tutmaktadır. Bunl:ınn yenide:ı im 
tihana ginn~leri için verae k ırar üzeri 
ne ilgili okullarda bazırhkhra baş'an 

mıştır Talf'beler önümüzd ... k; hafta için· 
de yeni imtihana gİrecekterdir. 

Ulu~al kıvaf~t halo~u 
.4nkarapnla1tta 7 hirinf~İ kiinrm 

cumartelfİ ıriinii ak·~mı 
Gelirile vurdumuzun voksul 

yanularmı e.ivdina,ek ve dnvur 
malc "'"~"111.dile kunımnmu7. tara 
fından her yıl tertib ed11mP!tte ~ 
lan Ull\aal kıyafet balosu bu yıl 
da 7 birinci kanun cumartesi gü
nü aktamı Ankarapalas salonlll· 
nnda verilecektir. Mevsimin ilk 
balosunun cok eğlenceli ~e zengin 
olması için bityük bir önemle çalı
tılmaktadrr. Bafo geceıi havanlar 
Ye haylar arastnd3 kıyafet birinci
si de sedlece!ctir. s:rincllik kaza. 
nanlara kıymetli hediyeler Yerile
r~ktir. 

Ekmek fiatlarım 

indirmek: için 

Tamn Bakanlığında bir 
komisyon top1andı 

Buidayın ekmcik haline geliociye b
dar geçirdiği safhalarda yapılan mu· 

rafları azaltmak imkanı olup olmad i•. 
nı aratt.amak ve bu suretle ekmek f.,,, 
....._ iadirmek tedbir!era almak iizal• 
Tanm Bakanlıfmda bir komiayoa lop

lanmqbr. Bazı celseJeriade Bakaa B. 
Muhlis Erkme'ia Ye yöaetker B. Abf'ia 
da bulunclutu ba lromiı,._ Tanm Ba
kanlıjı adına direktörlerden BB. Aziz. 
Atıf, Tirkofiıten B. Halil Mitat iftiralı 
ebniflerdir. lıbmbul ura,.. Ekonomi di
rektörü B. Aıım Süreyya da toplaatıtar. 

da balanmuıtur . 

Dövizlerin çek fiatlan. 
Orijinal fatura veya meute ı Au:det· 

namelerinde yuıb ecnebi paralanauı 

türk parasına çnrilifinde 1 birinci ki • 
nun 935 ayı içinde itibara aluıacak bor • 
saımzda kote olan devizlsin vasati ç k 
fiatlan teabit eclilmiı ve güa.-uklere ı:;oa 

derilmİftir. Yeni fiatlar fÖ7ledir: 
Fransız frangı: 12.0675, lııgiliz lft. 

sı: 617.25, Dolar: 0.79.3922, Liret. 
9.7588, lsviçre frangı: 2.4414, Florin: 
1.1726, Mark: 1.9743, B'elpı 4.TI36. 
Drahmi: 83.7016, Leva: 83.9211, Karon 
(ÇekoaloYakJ: 19.1777. Şilin: 4.2091, 
Pezeta: S 8146, Ziloti: 4.2194, Benaöı 

4.1863, Ley: 101.6453, Di ..... : 34.76t0, 
Yen: 34.7640, Çernoveç: 1090 SO, Ka. 
ron (İsveç): 3.1383. 

Y rrtık paralar hakkında 

sı &ılh&Dda para dciaıurme tahmat-. 

meıunde son yapalan değı§.iklikteo saara 

i az.Ja yaruk paralann deiiflirilmeai İfİao 
de çıba anlq....tık netİc:ıelenmİf ve 
meri1ette buluaaa para deiiıtirme la -

hmatumeainin dördüoci maddeAnuı 

(B) fıkrasıouı aflliıdaki tekilde izahı 

lüzumlu görülnriiftür. Dllnllll Finans 
Bakanbiı ve Cumuriyet Merkez Baaka

&1nca ilgililere bildirilmiıtir. 
c Birçok parçalara aynlmaı olan llİt 

banknotun umumi heyetinde taLmat -
namenin 3 üncü maddesi A Ye C fJsra. 
larında iıteailea nııflar mevcut oldt.ıiu 
takdirde bu parçaların hepsi . umum 
banknot sathının % 10 nu kadar n da

ha ufak olanlan da dahil · mübade'eye 
kabul olunur ve becHleri nrilir 

Şu kadar var ki talimar murİbİllCC 

bu parçalann sıhhatleri ve o b21 ııknotun 

parc;alan olduğu bariz bir •11rette aftla
şılmasa li.zımdır. 

Bunun için bu durumda ibraz olwna· 
cak baaknotlana mübadele lrişeleri ta • 

rahndan banka me k?zind•ki eksper ko
misyonunun tetk'kine gönderilme1 ri 
daha muvafıktır. Maamafih parçalam1ın 
sıhhati we o banknota a:d:yeti pek b'lri:t 
ve sarih olan vaziyetlerde deği~tirme 

ki,eleri isterlerse mesuliyeti üzerİllt! 111 
malı suretiyle bu banknotlan d~irw ·,. .... 
doğraya değiştirebilirler. 

Müadeleye getirilecek laanknot ı n
mı tek parça olsun mütea.Jdit parp .,. 
halinde olsun heyeti umumiyesi ...... n 
banknot aathmın % 10 na Y8)'• OllCf,n 
af&iı olursa istenilen nu...,.. ve i --u 

vaziyetlerini ta11u dahi mabadelq k11-
bul edilmez ve bedeli verilmez. • 

Hukukçular cemiyetinin 
fevkalade toplantısı 
Geçea yd Ankara'da kunıtan buk.Jk

cular cemiyeti bugun Ankara Hallevın
de femlade olarak toplaD8Caktır. Ce -
miyet anayasas1D1 cleiittİrmell teftlt u 
süındedir. Öğrendiiimize Pr-e ceau,e
tin hüriJ'eti tamlımeD ilmi lıir IDllllİJ'.t 
almakta, adı da deiifln•aıt.lir. ~ 
te yalea hukuk tabsili ......... sinılıi
lirdi a. 7UU• tatlilide a-ifletilmelc
te ve emai,etia llİrfok yetlİ elemanlarla 
lrunetl ı ek ilim .ıanında daha yw. 
h olma.. diiıünülmektedir. Topla:dllla 
idare t.e,etinin llııulrladatı J'eni ,.... 
projesi iserinde ~ 
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UU± 

U us'un Anketi 
.\nk.arada mesk.en meselesini nasıl 

halledebiliriz ? 

l l Yabancı gazetelerd~-~~~~ 
-----. 

-ım zl 

Cumuriyet hükümetinin An
karada mesken meselesinin halle
dilmesine ne kadar önem vermek
te olduğunu biliyoru:z.. Emlak ıJe 
Eytam Bankası yeni meskenler 
hakkında tetkikleTde bu/anmak
tadır. 

Ankara'Ja bulunan memurla-
" yerleıtirmek, yalnız onlara bir 
hizmet olmakla kalmıytu:.ak, An
karanın Bayındırlığını ve nüluau
nıı büyük bir hızl.a artıracaktır. 

Bu me•ele Üe az çok ilgili o
lanlara birkaç •ual yolladık. Ce-
11abla11nı neırederken, birçolt kTfr 
lıiler de hasacağ~. 

Bu .aretle bu ifle uğrQ§makta 
olanlara ve Ankma'ya küçüh bir 
yardımda bulunmak iatiyonu. 
Yolladığımız sualler funlardır: 
Ar:z.u eden herke• bu suallerden 
l:lrine veya birkaçına kendi ceva-
6ını Ja yollayabilir: 

1 - Devlet memurları mesken-

~ri · 

Sekizinci 
Ulw'u.o açmıf olduğu ( ankete ) 

11ra ile kısaca birer birer cevab ver
meyi en aona bıraktığım için bu ya
zıda yapı kooperatiflerinden de bah· 
11etmek geregiyor : 

Bl\zı feragatlara katlanmak, 
maddiğ, mancvıg ve meşru b:r 
uğurda bir araya toplanmak ve ben
liğinden bir parça feda edebilmek 
olgunluğa bağlıdır. 

Herkea kooperatif ortaklığına 

katlanmaz. 

Kooperatife girmekle, girmemek 
arasmdaki kazanç ve kayıbları iyice 
ölçebilmek biraz da kooperatif sö
züne vefikrine alı§kmlıkla kabildir. 
€umuriyet devrinde kooperatif tec· 
rübeleri çoğalını§tll'. iyi ve kütü ta
raflan görülmüş ve öğrenilmiştir. 

Y q::ıyan ve yükselen kooperatifler 
yanmda, batan veya sürüklenen koo

peratiflere de raatlandmıftır. 

Bunce görgülerden sonra, koope
ratife ortak olmak te§ebbüsüne giri
!en kimseler her halde istediklerini 
ve yaptıklanm bilerek işe aanlmış 

olacaklanna göre her ıuurlu haNket 
gibi, bu tefebbüs de içine ve dııma 
pven ve saygı aaçacaktll'. 

Kaldı ki, bu ilk adım genç Tür
kiye'nin göbeğinde ve yurd itlerile 
ilgilj olan büyüklerin gözü önünde 
ablırsa .... 

• • * 
Almanya'da dört bin, Fransa'da 

be§yÜz, bilmem hangi memlekette 
yüzlerce yapı kooperatifi örneği var· 
ken Ankaramızda da biricik bir 
kooperatiAe tecrübeye girişmekten 

çekinmek akla bile gelmezdi. 

Ancak, para nereden bulunur ? 
suali hatıra gelebilir. Para denilen 

'ey gökten inmez. yerden de kendi 

kendine bitmez. Para, ya çalıtılarak 
kazanılır; yahut itimat telkini saye
sinde, borçlanmak yolıyle elde edilir. 

Yirminci yüz yılda, borçlanmak
sızın ekonomik büyük itler yapı· 

lamaz. 

Ankara'nm ve bütün yurdun genel 
bayındırlığı içinde mesken genliğine 
de çabucak irişmek istiyorsak ve bu 
İş sağlam ve gerekli bir İ§ ise, bu iti 
tutanların doğurabileceği güven öl
çüsünde, para verecek kaynaklar fıt· 
kıracaktır. 

• * • 
Para aahibleri uyumazlar. Güven

dikleri alanlara koşarlar. 

Olsa olsa, ilk yapı kooperatifinin 
zayıf tarafı, aadece i k oluşundadır. 

İşte zorluk, bu ilk adımın atıhşın
da, bütün bütün yalnız kalmak kor
kusundadır. 

Yurdumuzun ve günün en gÜçlü 
pehlivanı Çoban Mehmed bile, bir 
yaşına kad .. r ana süd ·ne ve ond1n 
sonra da bir kl\ç yıl kadar ana, ba 
ba vcyn anıca yardır.:ıına her halde 
'1'1Uhtaç olmuştu. 

Yur 1l•n kooperatifcilik tarihi ve-

a) Memur meskenleri bahçeli 
evler halinde mi, büyük apartı
manlar halinde mi yapılmabdll'? 
Fayda ve mahzurları. 

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

c) Evler makama mı hasrolun
malıdır. Fayda ve mahzurları. 
Yoksa Memurlara temlik mi edil
melidir? Fayda ve mabZW'ları. 

2 - Yapı kooperatifleri: 
a) Yapı kooperatifleri hangi 

unsurlar için faydalı olabilir? 
b) Yapı Kooperatiflerinde itti

rak sermayesi ve yardımcı serma
ye nasıl temin olunmalıdır? 

3 - işçi meskenleri. 
Aileli ve ıehirde devamlı otu

ran işçiler, mevsim işçileri, bekar 
ışçilere göre işçi evleri hakkrnda· 
ki dütünceteriniz 

cevap :3 
nidir. Her safhaamı yakından gör· 
müş olanlar teslim ederler ki, dün
yanın hiçbir memleketinde bu çığır, 
bu kadarla hızla yürümemiş bu ka· 
dar kısa bir zaman çerçevesi içinde 
bu kadar sonuç elde etmemiştir. 

Kooperatifleri himaye eden ka· 

nunlar, bir çok memleketlerde bin 

bir zorlukla ve aavaşlaı ç1kabılmııtır. 

Yurdumuzda ise kooperatiflerin ço

ğalması rakip düşmanlanndan ko

runması için kanuniğ ve idariğ yar• 

dım ve tetvikler ancak tükranla ha· 

tarlanacak ve saymakla bitmiyecek 

kadar çoktur. 

Geri brrakılmış yurdu, hızla fakat 

bilgi ile ilerletmek isteyen rehberle

rimizin cesaret ve hayatiyet verici 

yardımlanndaa ıırası geldikçe. biç bir 

alanda mahrum kalıruyacağnnı~ bilme· 

mek kadar yanlıt bir düşiinüt olmaz. 

• * • 
Kooperatif her çeıid kurumdan 

daha kolaylıkla para bulur : 
Çünkü, bu paraıım her santimi 

harcandıkça yeni bir değer, maddii 

bir varlık doğacaktır. 

Çünkü, bu varlıktan batka ödünç 

veren için her ortak da ayrıca bu 

kartılıktır. • 

Bundan başka birbirine inanan. 

güvenen yÜzlerce kİ§İye herkea ina· 

nır. Çünkü ortakların bir de zincir

leme kefillikleri vardır. 

Keza toplu ve toptan İnpatm 

üstünlüğü ve ucuzluğu ka.buJ •dildi

ğine göre, teşebbüs, fazla değer ya
ratacaktır ki bu da ayrı bir temi· 

nattır. 

Bütün bunlarm yanında bir de, 

ortakların menaub oldukları mües

seseler zaten memurlarının ev sahibi 

olmalarını öteden beri dütiinmekte 

ve istemektedirler. Buna varmak 

için de en iyi ve en verimli yolu ara· 

mı§lar ve kooperatifin kurulmau 

için maddiğ ve maneviğ birçok mü

zaheretlerde bulunmuşlardır. 

Tek türk inşaat yapan ve maliydt 
değeri kontrol edilemiyen yapılar 

yanında, bütün besablan açık ve 
meydanda olan kooperatif, her hal· 
de yapı işine pua yatıran kapital 
sabibleri indinde, en üstün ve itibarh 

mÜf leridir •• 
N. Uzgören 

Kömür alınacak 
Hrılhevi buşkanlğından: 

Hatkevi için (130) ton kok kömürü 
ve (9000) kilo kuı u gürgen odunu alı
nacağından vermek istiyenler 15.11.935 
cuma günü saat 16 da etlerinde bulu. 
nan maJların nümunelerile birlikte 
Tialkevi Satın Alma komisyonuna gel· 
'Tle le ri rica n lunur 1- 5027 

İngiltere ve l\'lısır münasebetleri 
Okurlarımız: Mısırdaki lıadiseleri, aıan• haberi ol.arak takib etmektedirler. lta.lyan · 

habeş anla§mazlrğının bugünkü durumu ve Libyada italyan askerlerinin toplanması, Ah
denizde ingiliz donanmasının birikmeai, sonra Mısırda müdafaa tertipleri alınması or
t:ıyo bir Akdeniz ve Afrika meıelesi de çıkarmıı bulunmaktadır. Mısırda kanlı hadisele
rin çıkması, bu meseleyi da ha gergin bir hale getirmiı bulunuyor. 

Afağıya tercüme&ini ko yduğumz )'azı, Mısırda bu hadiselerin çıkmasından önce ya
zılmış olmakla beraber, bu haduenin sebeblerini incelemek bakımından çok önemlidir. 

1 ıon teırin 1935 tarihli Great 
Britani aud Eaat dergisind~n : 

lngilte'nin Mısırla olan ~lakası 

hakkında ortaya atJlmış lki türlü 

düşünüt vardlT. 
F.unlardan birisi, lngiltere'nin Mı· 

sıra karıı hiçbir sıyaaa takip etme· 
diği, işine geldiği gibi davrandığı, 
ötekisi iıe. büyük britaya'nm Mmra 
kartı beslediğini aöylediği dostlukta 
asmimiğ olmadığı, bilakis bugünkü 
buhranda" istifade ederek bu nil 
ülkesini yeniden bütün bütün avucu 
içine almak istediğidir. 

Karanlıkto1 fısıldanan sözlere gÖ· 

re ingilterenirı mısırın Üzerindeki hi· 
maye günlen yeniden avdet etmiştir 
ve bunurt neticesi olarak yeniden 
1922 de olduğu gibi bir erkinlik ila
nı hareketini beklemek Hizrmdır. 

Llretle beslenen propagandacdarın 
ortaya atbkları bu düşünüt vegörüş
ler, hiçbir suretle hakikata uygun 
değildir. Mısrr'm izzeti nefsini koru
mak yolunda hiçbir tedbiri almaktan 
geri durmamış olan İngiltere, bu 
memleketle he'" zamanki gibi, bugün· 
de el birliği yapmak emelini besle
mektedir ve bu elbirliği gerçek bir 

§eydir. 
Yeni buhran başladı baflryalı, 

mısırda italyan · habeş harbınm mı
sır hükUınetinin dileği hilafına ya
pılmasına mani olmak için müdafaa 
tedbirleri almaktan başka birşey ya
pılma.m.ştır. 

Bu, bütüu propagandalara kartı 
ileri sürülebilecek bir baldkatln' ve 
ingilterenin mısrrda kendi işlerini yü
rütmekte olmayıp tam bir sryasa la· 
kip ettiğini gösterir. 

Bugünkü İngiliz · Mısır elbirliği, 

daha geniş bir anJaıma üzerine ya
pılmaktadır. Bu anla.şma ise hem 
pıikoloji hem de politika bakımından 

gayet yerindedir. 
lngilterenin mısır i~lerinde sami

miyetten uzak ve mürai bir yol tut· 
tuğu hakkındaki iddianın dayanacağı 

hiçbir esas yoktur. 
Şuraınnı itiraf etınek lazımdır ki 

\ngilizler. bugünkü buhranlı durum
dan iııtifad" ederek büyiik britaya
ile bütün ilgileri kesecek kup-kuru 
bir anlaşma yapmalı isteyen bir kı· 
a.m rnısırlılarbı karşı kartıya bulun

mak İatemeı:ler. 
Nesim PA§• kabinesinin Mısır ulusu
nu tama.mile temsil edip etmediği bir 

başka meseledir. 

Mmr'da bir çok politika partileri 
bugünkü kabinenin aleyhindedir. 

Bu aym .ııftısında Nahhaı Pa§annı 
liderliği altında bulunan Vefd par
tisi, bir toplantı yapmış ve bunda 
müfritlerİr• protestosuna ragmen Ne. 
sim paşaya mü~aheret etmek kara· 
rmı Almıştır . Bunun sürekli oJup ol
mıyacağı da düşünülebilir; fak.at, bu 
olsa olsa. Mısll"'m i~ işlerini ilgilendi

ren bir meseledir. 

Bugünlcü günlerde çok büyiik it
lerle uğt ·~makta olan ingili2 diplo· 
matlarmın Muur'da her hangi bit ko
nu§maya girişmelerine ;mkan yok
tur. Bunun imkan ıçme gireceği 

bir zamann: ileride geleceğine ka

naat edebiliriz. 

Bir takımlarınm arada bir kör 
düğüm olacağıru wmnalarına raimea 
durumun müıı..ıade ettiği zaman, en 
önce yapılacak iş, Mısırla bir konut·· 
anıya. girişmek olacaktır. 

Orta de trancher la question a vu
ka tları vardır. Fakat, sahne durulma
dan buna imkan görmemek ge· 

rektir. 

Emperyalist devletlerin bu kabil 
konuşmalnrı gecikdirmeleri ve buna 
türlü türlü bahaneler bulmaları adet 
olduğu daima söylenir, durur; fakat 
akh başnda olan herkes kabul ve tes-

lim eder ki bugünkü tartler, hiç de 
esaslı bir İngiliz · Mmr muahedesi· 
nin konuşulmasına müsaid degildir. 

Bu güçlük, bugünlerde Mısır'da 
yüksek .özle sôylenen kapitaliısyon· 
ların ~-aldırılması mesetesinde daha 
açık olarak görülebilir. 

Jngilterenin bu meselede ne dil· 
tündğü ortadadır. Bu meseleyi. ko
tardması kolay bir it olarak görme
yoruz. 

Bugün ineiltere ile çok dostca ge· 
çinen franaızları ve İngiliz s.ryasasın· 
dan ıüphelenen italyanlan da zarara 
aokacak olan bu kapitalaayonları 

kaldırmak için, bugünkü durum mü· 
aaid midir ? 

Bu soruya, nihayet, menfi bir ce

vab alınabilir. 
lngiltere'nin Mıaır da kötü niyet

lerle hareket ettiği ve sinsi davran· 

dıil iddia olunuyor. 

Bugün İngiltere ile Mısır arasında 
bir anlaşma yapılmasını isteyenlerin 
bu dileklerini sempatik görmeyi an
lamak gÜç değildir. Fakat bu işin 
güçlükle olduğuna işaret edenlerin 
iyi dileklerle hareket etmediğini san 
mak güçlükleri katmerli bir hale 

koymak demektir. 
Bu buhran zamanlarında İngiliz· 

ler, Mısır'm bugünkü durumunu bir 
defa unutmadılar. Bir Jefa kendi • 
lerine danışılması gereken Mıarr ma
kamlarile daru§mayı unutmadılar ve 
l>ir defa, Muıra himaye altındaki bir 
memleketmİ§ gibi da vrandıklan his

sini Termediler. 
ltalya - Habeş anlaşmazhğında 

Mısır hükiimeti de aym hisleri du. 
yarak el birliği yapmak dileğini gös
termişlerdiı. Bu hal, umud vericidir. 
Bundan dolayı biz, bugün için mem
nun olduğumuzu söyliyebiliriz. 

. 
Bir ingiliz generaline göre: 

İtalyan· ha be§ lıarbı durumu 
Deyli Telegr;ıl gazatesindc gene• 

ral T emperley fU yazıyı yazıyor : 

ltalyan taarruzu. geniş bir cephe 
halinde başlamıştır. Bu ilerleyİ§İD 

hedefi, kuzayda Makalle ile Tigre
deld Dolo'dır ki bunların bugün 
öğle vaktı ele geçirileceği umulmakta 

idi. 
ltalyanların verdikleri haberler, 

yolltı.l'm askerlerle ve mekarelerle 
dolu olduğunu bildiriyor. Şu halde 
taarruz, bütün genişliği ile yapılmak

tadır. 

Esas ordu, oakiden de olduğu gibi 
üç koldan ilerlemektedir. Bu ordu 
altı tümenden, yabut 125 bin aaker
den mürekkeptir. 

Solda birinci kolordu. merkezde 
ise yerli askerler ve ordu bunlarl• 
eiyAh giimlildilerden bir tümen ka· 
tılmıştır. Sağ taraftan ilerliyen ikin
ci kolordu !.tütün vaıaiyeti larassud 
altmda buhınduracak ve Ta1aase 
nehrinden ••ağı ilerliyecektir. 

Artrk Danakil bölgesinde ~are-

ket yapan kıtalar hakkında daha 
sağlam haberler almıt bulunuyoruz. 
Bunlar, general Mariotti'nin kuman· 
daamda 1'ulunan bu kıtalarm içinde 
Askari, babeıliler ve İtalyan idaresi 
altında bulunan Danakilliler vordrr. 
Buradaki çöl susuz ve volkanikdir 
ve dünyaom en aıcak yerlerinden 

birisidir. 
General Oö Bono'nun bu çetin ve 

çorak bölgede ne gibi sebeblerle ha
rekete kalkııtığı anlaşı!mıyacak ve 

hayret edilecek bir feydir. 
Fakat her halde bu bölgede düt· 

man mevcudu hekkında ahnmıt ha
berler bu harekete sebcb olmuş ola

caktır. 

Harbm ilk ayınm sonunda ital
yanl.:tr ha.beşistan içinde hiçbir mu· 
halefete uğramaksızm 60 mil iler
)emilerdir. 

Makalleye vardıktan sonra yine 
duru.mu pekiştirmek lazırn gelecek 
ve ondan sonra ikinei bir devre ba§· 
layacaktJr. ileri hareketin sür'ati, 
ne askerlerin, ne de kumanda heyeti
nin değeri ile ölçülmemelidir. Bu, 
yollardaki güçlüklerden ileri gelecek 
tir. Bu hususta bütün tehlike ihti
malleri hesaba katılmaktadır. İtal

yan yürüyüşünün ağır olmasa pek 
fazla ihtiyatla davranıldığını göste
riyor. Her halde bunun böyle olması 
ite.lyanlarrn 1896 yılında almış ol· 
dukları dersi unutmamalarmdan olsa 
gerektir. 

Kuzay cephesinde şiddetli yağ

murların yağmakta olduğu haber 

alınmaktadır. 

Deyli Telegraf aytarının anlattı

ğmn göre general Grazyani ilerle-

mektedir. Bu kumandan, Vebbe ,e. 
beli'den Kuzaya doğru ilerliyor. Bu 
defaki cephesi, eııki cepeheıinden da• 
ha geniştir. 

Bu yürüyüşün ilk hedefi Gorahi· 
dir. Burada bir kale bulunduğu için 
ehemmiyetli çarpışmalar olacağı U• 

muluyor. Fakat asıl çetin harblar, 
100 mil daha ileride bulunan Fafa• 
Baneh'de olacakt.ır. 

Nllpoli'den gemiye yükletilen ye• 
ni bir tümen, Ogaden cephesine gi. 
decektir. Burada Mogadişo'nun ka• 
rarği.h olarak kullanılması muvasala 
yolJarmr 200 mil kadar kısaltacaktır. 

Kuzay cephesinde asker çok vd 
yer azdır. Onun için yeni gelen a .. 
kerlerin Ogaden'e gönderilip orada 
durumu pekiştireceği akle daha ya• 
km gibi geUr. 

İtalya - Habeş har
hıııın öğrettikJeri 

Bundan üç ay kadar önce, rad
yoda verdiğim kısa bir konferans· 
ta ltalya bava ordusunun Habe. 
§İstanda görebileceği i~leri, har
bın varacağı sonucu bulmak için 
değil, hava silahını değerlendir
mek isteğiyle incelemeğe çalış
mıştım. 

Konferansta vardığım sonuç 
fU olmuştu: İtalyan uçmanlarmın 
İ§İ, kara ordusunun varlığım koru 
mak, hareketlerini kolaylaıtır • 
maktan ileri geçemez. 

Bir buçuk aya yakın bir zaman. 
danberi, italyan havacılığının giin· 
delik han:;:etlcrini tesbit eden 
meslek gazetelerinin yazdıkları, 
dediklerimizi tam ohnak doğruya 
çıkarmaktadır: 

İtalyan havacılığı, harb tartla
rımn icabından do!ayı bağlı silah 
olarak çahşbnlmakta, fakat uça
ğın verdiği bütün imkanlardan 
faydalanılmaktadır. Bütün bun
lar fU suretle kısaltılarak söylene
bilir: 

1 - Tehlikeli sayılan bölgeler
de, uçaklar, yol kollarını, yol ya
pıcılarını, karakollan, aiçaktan U· 

çarak etrafı gözetlemekte ve em
niyet temin etmektedir. Bir gece 
yürüyüşile varılabilecek bir aaha
ya kadar sürülen bu emniyet hal· 
tı, her türlü baskın ihtimallerini 
ortadan kaldırıyor. Gizlenmek, 
herkesin kolayca anlıyacağı g1bi, 
ancak yüksek uçan uçaklara kar
şı mümkündür. Bomba taşımryan 
fakat buna karşı motörünü ve 
içindekileri znhlamış b1·lmr ~·ı 
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Dil haHlunda 
Etirno ... oijk ve Morfolojik 

Vinci Anket 

1 -Tane 
2 - K~pck 

:i - Kf> •·r.k 
4-Kup 
5 - Kam 
fl - Kapak 
7 - K:~pı 

R - Kapmak 
1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 

asıl kökleri nelerdir? 
il) Bu kelimeler nasıl t~ekkül 

etm1;1erdir? 
111) Bu kelimeleri te~kil etmek 

için köke ilave olunan ekler 
nelerrlir ve eklerin her biri
nin mana ve farklan bakı-
mından rolleri ne olmu,tur? 

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

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

YakOTd aki beıinci dil anketi
mize okurlanmızın verecekler: ce 
vablar, gazetemiz yazı i§leri di
rektörlüğüne gönder/emini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığunu 
cevabları aırasiyle koyduğumu% 
gibi bundan böyle de koyacağı%.. 

uçaklar, birçokiarının ilerisi için 
bekledikleri, baskınların yapıla
mıyacağını açıkça gösterebilirler. 

Burada söylemi§ olduklarım
dan çıkan sonuç, düşman ordusu
nu memleket içerilerine çekerek 
yok etmek imkanının artık öldü
ğüdür. Şimdi, düımanm karaya 
ayak basmasının ve sınırları aş
ıruuınm önüne geçmek temel ol
mU§tur. 

2 - İtalyan havacılığı, kara 
ordusunun öncüsü İJİni çok güzel 
görüyor. Habeşistan da, yetecek 
kadar emniyetle ilerliyebilecek 
bir kuvvet olan tankların birkaç. 
kilometre ilerisinde giden uç.ak
lar, tanklara telsizle az ıonra kar
tdaşacaklan türlü durum.lan ha· 
her vermektedir. 

3 - Gözcülük itini uzaklara 
kadar götüren İtalyan uçaklarının, 
bugüne kadar haber bakımından 
yanılmış olduklanna rastlanma
mıştır .. Yerlere sürünürceaine u
çarak, gerilerdeki ıehir ve kasa~ 
baların sokak ve meydanlarmda 
dolaıan uçakların 3-5 yüz kişilik 
grupları da görebiJdikJeri anlqı
byor. Habrlanması doğru olan fU
dur ki gündüz söziyle yapılan hiç 
bir hareket uçmanın gözlerinden 
kaçamaz. Fotoğraf ve istenildiği 
kadar büyüten makina, yere yat. 
mı§- bir adamın elindeki silahın 
cinsini bile haber verebiliyor. 

4 - UçakJaı, çok ilerlemiı 
kıtaları beslemekte de çok iş gör· 
müştür. Birkaç ton yük kaldıran 
bir tek tayyarenin binlerce ada
mı açlıktan kul'tarabileceğini an-

ULUS 

Kamutayda Dün •• 
u 

(Başı 1. incı sayfada) 

yolları memur ve müstahdemleri için 
kabul edilen barem kanununa göre 
maa§lar dört seri ve 19 dereceye ay • 
nlmaktadJT: 

Seri Derece 

( 1 

( 2 
( 3 

A ( 4 
( 5 
( 6 
( 6 lı. 

( 7 
B ( 8 

( 9 

( 10 
( 11 
( 12 

c ( 13 
( 14 

< ~s 
( 16 

( 17 ı. 

( 17 u. 
( 17 111. 

D ( 18 1. 
( 18 il. 
( 18 111. 
( 19 ı. 

( 19 il. 

Aylık 

En a}ağı En yukarı 
Lira Lira 

601 700 
501 600 
451 500 
401 450 
321 360 
281 320 
244 280 

208 243 

177 207 
151 176 

130 150 
113 129 
97 ,.. 112 

83 98 
74 89 
67 82 
61 78 

67 72 
63 68 
49 64 
46 61 
43 58 
40 55 
37 52 
33 48 

lamakta güçlük yoktur. Bu hal, 
ne kadar büyük bir sayıdan iba
ret olursa olıun, kara ordu.larmın 
cephane ve yiyecekçe hava yoliy
le beslenebileceğini gösteriyor ••• 
Kaldı ki telsiz telgraf, hava ordu
sunu, hatta ateı başlamadan önce, 
karadekilerin yardımına da çağı. 
rabilir ve yüzlerce değil ıekiz on 
uçak, her türlü tehlikeyi kolayca 
yenebilir. 

Bir buçuk aydır iyice tecrübe 
edilmiı ve pifmİf olan bu imkanın 
birçoklarının yavaşlıyacağını san
dığı, bundan sonraki hareketleri 
hızlandİrmağa yarıyacağı muhak
kaktır. Kara ve hava ordusu bu 
yolda çalıımalara alışmıf görünü· 
yor. 

5 - Uçakların propaganda si· 
lahı olarak da çok büyük fayda
lar ve kuvvetli bir silah gibi kesin 
aonuçlar vereceğini anlamakta da 
güçlük yoktur sanıyorum. 

Sözün kısaıı ıudur ki ltalya -
habet harbmda, uça.k, baıanya 
temel olduğunu, uçaksız hareket 
edecek bir Avrupa orduıunun, 
Habeıistanda, eskiden olduğu gi
bi, gene yok olmak tehlikesi kar· 
tısında bulunduğunu göstermiş
tir. 

Gene bu barbtan anlıyoruz ki 
baskın, düımanı İçeri çekerek 
süngü ve kol kuvveti ile yenmek 
umud ve ihtimalleri ölmüıtür. Bu
nu öldüren de hava silahıdır. Şim
di her memleket için, en büyük 
ulusal mesele havayı iyi anlamak 
ve hazırlanıp teşkilatlanmaktadır. 

Şakir Hazim GÖKMEN 

(A) serisindeki derecelere yüksek 
mektep, (B) aerisindeki. derecelere 
lis veya muadili meslek mektebi ve 
( C) serisindeki derecelere de orta 
mekteb mezunları geçebilir. 

Yüksk tahsili olanlar ilk hizmete 
girişte 12 inci ve yüksek bir mektep
ten mezun olmakla beraber yabancı 
memleketlerde yüksek bir ihtisas 
mektebinden diploma almış olanlar 
onuncu, ve lise veya muadili meslek 
mektebi mezunları on beşinci, orta 
tahsil görenler 17 inci dereceden hiz· 
mete alınabilirler. Bunlardan 12, 15 
ve 17 inci dereceye alınacak olanlar· 
dan garb lisanlarından birine YUku
fu imtihanla belli olanlar bir del'ec:e 
daha yiikseğine almabilirler. Aynca 
( D) serisindeki derecelere kabul o -
hmabilmek için en az türkçe okur 
yazar olmak §arttır. Umum müdür 
veya mua'rini ile hukuk iıleri müdü
rü derece kayıtlarından müstesna ol
duğu gibi idari zaruretlere veya mes
leki ihtisaslara binaen (8) ve (C) 
serisindeki her dereceye icra Vekil • 
leri Heyeti karariyle bidayeten me • 
mur alınabilir. 

Kanunun dördüncü maddeaine BÖ· 

re icabında hizmete alınacak ecnebi 
mütehassıslar, Vekiller Heyetinin 
muvafakatiyle azami aylık huawun

da bu kanun hükümlerine bağlan -
maksızm huauai bir mukavele ile ka· 
bul edilebileceklerdir. 

Reşinci madde devlet memurları
na verilmekte olan mesken tazmina. 
tı, aynı hüküm ve tartlar dairesinde 
Devlet Demiryollan memur ve müs
tahdemlerine de verilmesini kabul 
etmekte ve bu tazminabn verilişinde 

memurun bulunduğu dereceyi naza· 
n itibara almaktadır. 

Altıncı maddeye göre bidayeten 
tayin olunacak memur ve müatahdem 
lere almacaklan derecenin ve birkaç 

kısma ayrılan derecedeki her kısmm 
en az aylığı verilecek, her dereceye 
tekabül eden aylık o derecedeki va· 
zife için olacak ve inzibati kararlar 

veya idari kabiHyetsizlik yahut ken

di arzulariyle bulundukları derece -
den a~ağı bir vazifeye kaldırılanlar 
için evelki dereceleri mükteseb bir 
hak olıruyacakbr. 

Kanunun diğer önemli maddeleri 

tunlardır: 

Madde 7 - Bir derecede iki aene 
kalan memur ve müatahdemlere qa • 
ğıdaki esaslara göre kademe zammı 

verilir: 

a -Sicilli müsaid olan ve bulundu. 

ta derecede iki aeneyi dolduran her 

meuıur ve müstahdeme aybğı; dere
cesinin en yüksek milıdarma Yarmca· 
ya kadar Cümhuriıyet bayramında (1) 

numaralı cetvele göre her iki sene -

de bir kademe za.mım -.erilir. Kade· 
me zaımmnda sene küsurab hesaba 

kahlmaz. 

b • Bu auretle verilecek kademe 
zamları Cümhuriyet bayramını takib 
eden ikinci te§l"İn aynım batmdan 

muteberdir. 
c - iki sene içinde alb aydan ziya

de işten ayrılan memur ve müstah • 
demlerin kademe zamları ertesi se • 

neye bırakılır. Vazife icabı olan ka
za ve hastahk halleri bu hükümden 
müstesnadır. 

d · Kademe zamları cezai tedbir 
olarak tehir edilebilir veya verilnıi • 

yebilir. 

Madde 8 - Terfi eden her memur 
ve müstahdemin yeni aylığı aşağıda
ki esasa göre tayin edilir: 

a - Müseccel hizmeti on .seneyi 
geçmiyenlere terfi ettiği derecenin 
en azı verilir. 

b - Hizmeti on aeneyi geçenlere 
terfi ettiği derecenin en az mikdarı 

ile on seneden fazla olan her tam 
hizmet senesi için o derecenin bir ıe
ne!;k kademe :zammının mecmuu ve-

rilir. 
Yirmiden fazla hizmet aeneleri he

saba katılmas. 

c - Yukarı dereçeye terfi için bu

lunduğu derecede en az üç sene hiz

met tartlır. Yükaek mektep mezun • 
lan için bu müddet ilci senedir. Me • 
mur namzedle.-i bu hükümden müs • 
temada. 

Müddetini doldm-madan yukarı 

dereceye veya birden fazla yukan 

derecelere terfi edenler eski ve sıra· 
siyle aradaki derece aylıldarmı birer 

terfi müddetince almadan geçtikleri 
derece aylıklarını alamazlar. 

Madde, 9 - Harcırah, fazla meaai, 
seyyar personelin kilometre tazminatı, 

vekalet tahaiaah ile haatahk, kaza, aske
ri hizmet için ayrdı§ta, mezuniyette, kad
ro tensikatmcla ve vefatta verilecek taz· 
minat ile gişe, hizmet evi, fena hava, tem 
ıil, çamaşır, ıu tahıi.ab ve diğer mun -
zam tahsisat nizamname ile tayin edile
cek esaslar dairesinde verilir. 

Devlet demiryoilannda •erilecek har
cırahlar, Devlet memurlanna verilen har· 
c:ırahtan arbk olamaz. Fazla meaai üc
reti ancak umum müdü1' tarafından za. 
nıri ahvalde tensib lolrnmak şartiyle ta
til gijnlerinde veya mesai saatleri dııın
da görülecek hizmetler için verilebilir. 

Madde 10 - Bu kanunda yıırzılr hiz
metler; Devlet Demiryolları idaresinin 1 
teşkil edildilri 25 mart 1920 tarit.ıind"n 
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:ıonra bu idarede müseccei olarak geçiri
len hizmetlerdir . 

Ancak sonradan b.ı ida ·eye İntik'll 

eden ve edecek olan demiryoları ın°ınur 
ve müstnhd,.m ler'n n hizmetleri in •;1 a! 

tarihinden başlar. 

Madde 11 - Yüksek bir mekteb•en 
mezun olmryan (8) serİ5İnrl ki halen 
mevcud memur! rdl\n eh1iyet r akat
]eri görülenler ( A 1 seri ·nin cltıncı de -
rece:>ine kadar terfi edebilirler . 

Kanunda ayr.ca dör t m.ıvakkat mad 
de koyulmuştur. Su ma:ld fe e g.:fr~ 

mevcud olan memur ve müstahdemlerin 
unvanlan ve dereceleri hazırlanan cet
vele göre tesbit edilecektir. Aylıklar, 

her memur ve müıtahdime bulunduğu 
derecenin en az mik ar: ile o dereceye 
geçtiği tarihten lnnunun meriyeti tari -
hine kadar geçen her tam hizmet s enesi 
içiu o derecenin birer senelik kıdem zam
mı yekiinu verilir . 

Metrnlr ve mustahde.nin a!makta ol
duğu eski Ücretin bu kanuna i:"Öı·e tea
bit olunacak yeni Ücrete D.aarao söater
diii fazlalık, bulunduğu derecenin aza
mi mikdarını tecavüz etmiyorsa bu &ihi
lerin müteakib aenelerdeki kıdem ıuunla. 
n bu fazlalık bertaraf oluncaya kadar 
verilemiyecektir. Bu faz.ialık bir terfi 
zammma da mahaup edilebilecektir. 

Devlete .intikaJ eden ve edect.k olan 
hatların memur ve müstahdemleri ehli
yet ve vukuflanı:aa göre bu kanundaki 
tahsil kayıdlarına bakılmaks•zm bir de
faya mahsıu olmak üzere Bayındırhk 

Bakanlıfl tarahndan Devlet Demiryo) • 
lan baremine intibak ettirifobil"cek'ir. 

Kamutay pazartesi günü topla ıacak
tır. 

Eti Bank gene] he . 
yetleri toplanıyor 
Başbakanlık Kamutaya bir 

tezkere ile müracaatta bulunarak 
Etibank ile elektrik işleri etüd i
daresi ve maden tetkik ve arama 
enstitüsünün genel heyetlerini top
lanmaya davet etmiştir. Gene) 

- Sayı/ayı çeviriniz -

• • 

Egeı heı ~ey ılıi aabınıtlandırıyoı ve tıtızlendırıyorsa, eg" ulak biı 
aksilik flkirlerinlıl ali-üst ediyorsa, eger receleri uyku tuımayorsa, le$hi~ 
pek basittir : sinirlerınlzJn 1enepbühlyetl ar1ııuştır . henüz vıkıl varken bıı 
tenahj}'ı ğidermeğe acele ediniz 

8romural .acnou. 
bilhın dünyanın tanıdığı bir mlısekkin olup kaybetliğınız rahatı, uykuyu 
ve alıyeti size iade eder. - 1 esırl gayet seridir - Bromural'in hiç bır 
zararı yoktur 

10 ve ~ komprimeyi havı ı!ıp. 
ttrdt ttzantltrdt rtçett ilt satılır. 

Knoll A.-0., kımyevi maddeler fabrikaları, Ludwig-shafen 1i/Rhin. 

lJLlJS'un romanı: Tefrika: 36 gök yüzünü uçsuz bucaksız bir müzik aleti 
haline koyuyordu. 

dimdik olmaksızın, kapıya bakamazdı. rekse onu yapacak, nasıl olmak gerekse öy
le olacaksınız. Ve zevkin koğduğu neşeye 
sahip olacaksınız. Neşe çekingendir ve eğ
lenceli yerlerden hiç hoşlanmaz. 

---------

K rmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhı BAYDAR 

Salona dinç bir ihtiyar girdi. Kozmatikli 
bıyıklariyle beya.z kısa sakalı ona eski bir 
asker hali veriyordu. Fakat gözlükler ardın
da bakışları, ilim ve şehvet içinde yıpranmış 
gözlere mahsus ince tatlılığı meydana vuru
yordu. Bu adam, Mis Bel ile prensin dostu 
profesör Arrigi idi. VaktiyJe kadınların ta
pındıkları profesör şimdi, Toskana ve Emi
liya' da, tarım hakkındaki etüdleriyle çok 
tanılıyordu. 

Madam Marten profesörden hemen hoş
lanarak, İtalyadaki köy hayatı hakkında iyi 
bir düşüncesi olmamakla beraber, ondan 
usullerine ve bunlardan aldığı sonuçlara da-
ir sualler sormağa başladı. . 

- Toprak, dedi, kadın gibidir: kendi
sine karşı ne korkak ve ne de kaba davranıl
mamasını ister. 

T>·~ ... :;n c2n kulelerinde çalınan Ave Maria, 

Mis Bel: 
- Darling, bakınız floransa havası, ak

şamlan, çan sesleriyle nasd titriyerek inli
yor? 

Şulet; 
- Tuhaf şey, dedi, bizde bir şeyler bek

liyen insanların hali var. 
Vivyan Bel, o akşam Mösyö Döşartr'm 

beklenmekte olduğu cevabını verdi. Biraz 
gecikmişti ve tirem kaçırmış olmasından kor· 
kuluyordu. 

Şulet, Madam Marmeye sokularak, ga
yet ciddiğ: 

- Madam Marme, herhangi bir zaman 
girebilecek olan ziyaretçiyj düşünerek kork
madan, yüreğiniz hoplamadan bir kapıya, 
sizinki gibi, yahut benimki gibi, şunun gibi 
veya herhangisi gibi boyah, alelade bir ka
pıya balananız imkanı var mıdır? Madam 
Marme, bizim meskenimizin kapısı sonsuz
luğa açılır. Bunu hiç düşündünüz mü? İnsan 
halile ve tanıdığımız bir çehre ile bayağı ru
balar içinde, evimize giren erkek ve kadının 
hakikiğ adını acaba iyice hiliyor muyuz? 

O, kapalı bir odada, korkudan sad:-ın 

Fakat Madam Manne, hiç ürpermeden, 
salonunun kapılarına bakabilirdi. Evine ge
lenlerin adını bilirdi: hepsi sevimli insan
lardı. 

Şulet ona kede.rli kederli baktı: 
- Madam Manne, Madam Marme, yer· 

yüzündeki adlariyle çağırdıklannızın başka 
adları vardır ki bilmezsiniz ve bunlar onla
rın hakiki adlarıdır. 

Madam Marten, felaketm evlere girmesi 
için kapı eşiğinden geçmesinin lazım olup 
olmadığını sordu. 

- Felaket meharetli ve k!.?mazdır; pen
cereden gelir, duvarlardan geçer. Kendini 
her vakit göstermez: her zaman haıır ve 
nazırdır. Zavalh kapılar mı kötü ziyaretçi
nin gelisinden mesu1 değil<lirler 

Şulet, felaketin zivaretine kötü dememe
sini Madam Martene cid •i;ğ bir tavt1r1a ha
tırlattı. 

- Felak~t hizim en bi.i\•ilk hocamız ve en 
iyi dostumuzdur. Havatm anlamını bize o 
öğretir. Marlamlar, ıc;tıral çekr.~iniz zaman 
ne bilmek gerel~se onu hi lt'Cf>k, neye inan
ma gereKSe CT'"' ; ... ~",, ·:ıl· nı> yi'lpmak ge-

Prens Albertinelli, Mis Bel ile iki fransız 
arkadaşının mükemmel olmak için bahtsız 
olmağa muhtaç olmadı1 brım ve ıstırab için
de tekamül nazariyesinin, güzel İtalya göğü 
altında tatbik edilemiyecek barbarca bir 
zulüm olduğunu söyledi. Sonra, konuşmala-
nn rehaveti arasında, aynı tempodaki Tro
vatore havasına kendini kaptırmaktan kor .. 
karak, tath ve adi Sicilya şarkısının güfte
sini hatrrlamağa uğraştı. 

Vivyan Bel, yarattığı umacılara yavaşça 
st'aller soruyor ve verdikleri budalaca ve is
tihzalı cevablar<lan dolavı sızlanıyordu. 

- Şimdi ben, diyordu, kendileri gibi so-
1 uk, eslci ve değerli hah nakışlarını dinle
mek isterdim. 

Ve güze] prens, mel0<1i'nin dalgalarına 
kendini vererek teganni v1iyordu. Sesi yiik
seliyor, tavus kuşu kuyruğu gibi açıhvor, 
gırtlağında kısılıyor ve nihavet hazl dolu 
"ah! ah! ah!,, lar arasında ö üvordu. 

(~on11 v .. 
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BlJCD Y ISLEI 1 .. 
(Başı ı . rnci sayfada) 

girecek göçmenlerin tohumluğu o
lacaktır. 

Kamutay, ya7 tatiline girme
den çıkardığı bir kanunla köylüye 
ve göçmenlere bir milyon liralık 
tohumluğun de,,-{ et stokundan kre
diyle verilmesini kabul etmişti. 
Son günlerde hükümet Kamulaya 
bunun iki milyon liraya çıkarılma· 
ıını teklif etmiıtir. Gelecek yılın 
üretimini artıracak bu son tedbir
ler karşısında her §eyi önden gö
ren büyük Partinin geçen mayısta 
onayladığı programından bir mad
deyi hatırlamakta faide gördüğü
müz kadar güven de duyarız: 

"Toprak ürünlerimizin kemi
yet ve keyliyetçe ba§ında gelen 
buğdayın liatını, değerinden tJ§a-
1• diifürmemek, gerek üretmen 
gerek yoğaltman z;ararına olabile
cek liat değiımelerini önlemek i
çin alınan tedbirleri daha geniı
letmek ve amlandırmak göz ö
niinıle tuttuğumuz: konulardan bi
ridir ... Yurd savga.ı ve beklenme
dik kurak tehlikeleri için buğday 
ıtoku bulundurmak lüzumludur.,, 

Kemal ÜNAL 

heyetlerin bu toplantılarında E
tibank idare meclisinin bir üyesi 
seçilecek ve mürakiplerinin ücret
leri tayin olunacak, elektrik etüd 
idaresi ile maden enstitüsünün 
mürakipleri seçilecektir. 

Etibank genel heyetine iştirak 
edecek baıbakanhk murahhasları 
tunlardır: 

Batbakanhk muamelat 
direktörü Haydar, Evkaf 
direktörü Fahri, istatistik 
direktör vekili Celal. 

genel 
genel 
genel 

Hükümetin istediği tefsir 
1773 tecil kanununa göre ta· 

hakkuk ettirilmit olan yüzde bet 
faizlerin 2222 numaralı kanun 
hükmüne göre aranılıp aranalmıya
cağınm tefıiren hallini hükümet 
tezkere ile Kamutaydan istemittir. 

Memurların açık maaşları 

Açıkta veya bakanlık emrin- ı 
de iken ücretli bir vazifeye tayin 

Kızılay 

Şar kur1u dun toplandı 
~ar k .. ru u, dun ':tar.;.ay B. T do -

gan ın ba~kanlı~ınua to,..landı. Geçen 
cels~nin zabb okunup kabul ed.ldiktcn 
sonra komisyon!ardnn ge.en raporlar 
üzerinde konuıuldu. Bun'ardan bilhas· 
sa, mühimi, Sovyet Rusya daki O a-Mat 
ex.port ile İmzalanmıt bulunan otobüs 
mukıwelesi idi. Bunun için kanunlar ve 
tarifeler komisyonunun hazırbdığı maz
bata ckunarak mukavele tasdik edi'di. 

Bundan sonra büdce fasılları a asın

da bazı münakaleler yapıldı, Üyelerden 

biri umumi belalarla, apartnnan ve ha • 
mam baca'armdan çıkan ve şehrin ha-

vas nı bozan duml'lnlar h~kkında iki sİ· 
fahi dilekte buhındu. Onümü7 t

1ek: büd 
ceye umumi hel"hr için tahsisnt konul -
maııına gayret edi mesi ve fenn: bir me
sele olan dumanlar işinin başkanl•kça 

incel nmrıi kararlaştırıldı. 

Şar kurulu dünkü toplantısı ile il~in
ci teşrin t.,plantılarma son vermiştir. 

Halkevindeki edebiyat 
. 

gecec::ı 

Birkaç sayı önce bugün ak~am halk. 
evinde yapılacağını yazdığımız edebiyat 
.gecesi, üç dört gün için geri bıraknılmış· 
tır. 

edilen memurların !:esilmit olan 
açık maatla:ımn ücretli vazifele
rinin lağvı halinde iadeten tahsisi 
icab edip etı ııiycceğinin tefsirini 
hükümet Ka 1utaydan istemiştir. 

iskan l{anuııu 
iskan karununun bazı madde

lerinin değittirilmesine ve iskan 
işlerinin Sıhhat ve İçtimai Muave
net Bakanlığına devrine ve ayrı 
bir büdce ile idare olunan biı is
kan genel direktörlüğü tetkiline 
dair kanun pro3esi komisyonlar
dan geçerek Kamutay ruznamesi· 
ne alınmıştır. Kamutayın pazarte· 
si toplantısında görüşülecektir. 

Munzur vilayeti kanunu 
Kamutay Milli Müdafaa Encü

meni teşkili kararlı Munzur vila 
yetinin tetkilat ve- masraftan hak
kındaki kanun layihasını görüşe
rek ufak değişikliklerle kabul et
miştir. 

Balosu 

ULUS 

• 
ltal a 

Protesto notasına 
toı•lu ceva > 
istemiyor 

Roma, 15 (A.A.) - İtalyanın 
zecri tedbirleri tatbik edecek olan 
devletlere ayrı ayrı verdiği pro
testo notasına bu devletlerin mür 
terek bir cevab vermeleri için te
§ebbüsler yapılmakta olduğuna 
dair yabancı kaynaklardan çıkan 
haberler, §İmdiye kadar resmen te
eyyüd etmemiştir. Böyle bir usul, 
eğer kabul edilecek olursa, ltalya
nm şimdiye kadar açığa vurduğu 
hukuki yolsuzluklara yeni bir yol
suzluk daha ilave edilmiş olacak
tır. Filhakika, zecri tedbirler hu
susunda karar vermek gibi çok a
ğır mesuliyet deruhte etmİf olan 
irtibat komitesi. uluslar sosyetesi
nin bir orgam değildir. Binaena
leyh zecri tedbır ferin mesuliyetini 
devletler münferiden Üzerlerine 
almışlardır ve dolayısiyle de İtal
yan notasına münferiden cevab 
vermeleri lazımdır. 

Sovyet şu.besine Umna' da 
hir t-ec<ll'İİZ 

Moskova, 15 (A.A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

ltalyadaki Sovyet şubesinin 
uğradığı fena muameleler üzer· -
ne Romadaki Sovyet elçisi ltalya 
hükümeti nezdmde teşebbüsatta 
bulunmuştur. ltalyan dış işleri 
müste~arı elçiye, hükümet namına 
tesssürlerini bildirmiştir. 

Biil.-nJ.'5 f"" ımncntmmmla 
l:ıralın sii) lt•vi 

Bükrcş, 15 (A.A) - Parlamento
nun sonbahar toplantı devı·eıi açıl -
mıştır. Kıratın aöytevinde, arsıulu -
sal durumun vehameti kaydedilmek • 
te, zecri tedbirler Romanyanın ulua· 

lar soayeteainin sadık bir Üyesi hak· 
kmda kabul ettiği ağır bir yük ola • 
rak tavsif olunmaktadır. Söylevde 

muahedelere ve mevcud ittifaklara 
sadakat lüzumu kaydedilerek diğer 

devletlerle olan münasebatın uluslar 
sosyetesi çerçevesi içinde iyileşmesin
den bahıedilmektedir. 

/<'ilipinin ilk· cunw,. bwılu.ını 

31.12. 935 

Manille, 15 (A.A.) - Filipin 
cumuriyetinin ilk başkam B. Ku
ezon cumuriyete sadık kalacağına 
dair yemin etmiş, verdiği söylevde 
muhafazakar bir sıyasa takib ede
ceğini bildirmiştir. 

Nafıa Bakanlıt'hndan: Pazarlık ilanı 

J\ılaliye \ 7 •~kalt"'tind("'n: 

-------- ---:::;--- - - -
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• 
it lyan - Habeş h r 

Şiddetli bir harh 
Zecri tedbirler hakkındaki İtal

yan pr·oıestosrına habc~ impara
toru ı,ir tebliğ ile cevab veriyor. 

Harrar, 15 (A.A.) - Habeıle
rin mühim mukavemet merkezi o
lan Daggabruda şiddetli çarp1ş.. 
malar olmaktadu. Muharebenin 
sonu daha belli değildir. Muhabe
renin güçlüğü dolayısile kati ha -
herler daha alınamamı~r. 

Adisababa, 15 (A.A.) - Hü
kümetin bir tebliğinde İtalyan u
çaklarının Daggaburu tekrar bom
bardıman ettikleri bildirilmekte
dir. Seksen bomba atılmıt ve yer
lilerin kulübeleri yıkıhnıtbr. Bir 
kilise yıkılmıt ve kilisenin papazı 
ölmüttür. Bu hal kilise mahafilin
de büyük bir infial uyandırmıştır. 

Adisababa. 15 ( A.A.) - Anadolu A· 
janıınan hususi te!grafıdır: 

Habeş İmparatorluk h~kümeti, Ber
linden gden ve hnlya hükiimeti tarafuı
dan zecri tedbirleri kabul etmiı olan hü
kümetlere verilnıiı bir notanm hulôsa -
smı bildiren bir telsiz telgraftan mala -

mat almııtrr. 

Bu münaıebetle matbuat verilen bir 

tebliğde denilmektedir ki: 

" Uluslar Sosyetesi tarafından tatbik 
edilmi.1 otan urule karşı İtalyan notası • 
nın tenkitlerini mevzuu bahsetmek ha
beş hükümetine terettüp etmez. 

Habeş hükümeti, bir tanftan ita\yan 

kıtaatmın bir medenileıtirme vazif si 

gördüğü iddia edilirken diğer tarnftan 

kadın ve çoc k sivil ahaliye k"'rşı bir 

kıtal hareketi yaptığını kaydetmekle ik

tifa eder. Mnkur kıtaat tarafından İt -

gal edilen yerlerde guya 16 bin kölenin 

serbest brrakddığı hakkındaki haber de 

hakiknte katiyen muhaliftir. Bütün Tig

re bölgesinde hiç bir vakit 16 bin köle 

mevcut olmamıştır ka'dı ki, italyanlaı 

bu bölgenin yalnız bir kısnum işgal et -

mi§lerdir. Bu huıusta, İtalyan propa -

gandasırun gayri meıru usullerini teba 
rüz ettirmek için, Adisabalıa'da tevkif 

edilerek 26 eylul 1935 tarihinde ırza t.a
ıa.ltut cürmiınden bet ay hapse mahku~ 
edilmiş olan Lacia ismindeki bir italya
nm yaptıklarını zikretmek kafidir. Bu 
adam Adiıababa'da, esiı·liğin kaldınl

ması hakkındaki imparator!uk emirle • 

rine kartı gelerek esir satmak için habeş 
vatandaşlannı baştan çıkannıttJr. 

Askerlerin kaçtığı ve habe§ reisleri
nin rı7.alanyla teslim olduktan haberine 

daha llaşladı 
gelince, Üzerinde habeı kıtaatı buhınan 

topraklarda süel harcketleri::1 sevk ~ 
idaresindeki yavaşlık ve ihtiyat ve ital -
yan uçaklannrn her gün bombardı.oan· 

lar yapması bu kabil haberlerin ne ka -
dar boş şeyler olduğunu göıtermekt~dir. 

imparator kumandarılurırı..1 
emin değil. 

Adisababa, 15 ( A.A.) - Röyter a;an 
sı bitdiriyo.·: Ras Kassa' ya bazı emirJer 
veren İmparator, e<::ııup cephesinde ya • 

prlacak bütün ıüel haı-eketler jşi ke:ıdi
ıine tam Özgürlülı: veı miıtir. 

Ras Seyum, böyle bir enür almamıı· 
tır. Bundan dolayı. İmparatorun annk 
Ras Kaısa'ya kll'§I tam b:r emni ·et bes
lediği tahmin edilm<"k•cdir. 

CiblllicfJe t•trr rmı ital~·<m 
nıemflrları 

Adiıababa, 15 (A.A) - Cibuti • 
den bildirildiğine göre Habc~iıtaıa • 

dan çıkarılan ilk ihtimalde gene Ha
be§İstana dönebilmek için Cibutide 
oturmakta olan İtalyan konsoloslan 
ve ltalyanın Adisababa elçiliği me -
murlan, fransız idaresinin ikamet 
tezkerelerini uzabnaktan imtina et • 

mesi üzerine, ltalyanın Cibuti baıkon 
soloaluğuna atate olarak kaydedil -
mi,lerdir. 

l ngiliz - iuıl,·an ı:iirii~r!u•leri 

Paris, 15 (A.A.) - Ouvre ga
zetesinin Londradan öğrendiğine 

göre, Musolini ale İngiliz elçisi a
rasındaki müzakereler günden 
güne güçleşmektedir. ltalyanlar, 
Libyadan daha fazla kuvvet çek
mek istemiyorlar. Musolini müza
kerelere şimdilik devam arzusun
da değildir. Bundan maksadı in. 
gilizlerden azami taviz koparmak 
tır. Dünkü konuşmalar esnumda 
Musolini ilk önce İngilizlerin Ak
denizdeki kuvvetlerini geri çek
meleri lazım geldiğini kati olarak 
söylemittir. lngilizler ise vaziyetin 
müstakbel inkipf ını açıkça bilme
den hiçbir harekette bulunmak 
fikrinde değillerdir. 

Paru iiniverAitesirıdeki lıadue 
Paria, 15 ( A.A.) - Huluk fakülte

sinde milliyetçi talebenin proteato•arı 

üzerine Habesistan'ın Cenevred.ki ba -
kuk mü~aviri Profe~r Jeze'nin denles-i 
muvakk~ten tatil edilmi~tir. 

Anliara l\Iüstakil Jandarma Tallu
ru kumandanlıınndan: 

Betonarme köprü eksiltmesi 
1 - Bksiltmcye konula~ iş: (Bursa • Karacabey yolunun 57 in. 

1 - Pazarlığa konulan iş (merkez muhasebeciliğinde yapılacak 
banko) 1 - Jandarma milstakil taburu eratının bır yıllık ihtiyacı için 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan birinci çeşit ekmeğin ve 
tabur hay•ıanlarının bir yıllık arpa ve kuru otun miktarı ve tah· 
min bedeli ikinci maddede yazılıdır. İsteklilerin eksiltme gününde 
yazılı saatten bir saat evvel teklif mektuplarım komisyona vermiş 
bulunacaklardır. Eksiltme şartnamesi parasız olarak tabur karargi
hından alınacaktır. 

.; kim. sinde yapılacak betonarme köpril inşaatı. 
İnşaatın keşif bedeli (40000) liradu. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa itleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname; 
e) Betonarme büyilk köprüler hakkında fenni şartname, 
f) Keşif hulisa cetveJi, 
g) Proje, 
btiyenler bu şartnameleri ve evrakı (200) kuruş bedel muka

bilinde Nafıa Vekaleti şoseler Reisliğinden alabilirler. 
3 - Ekslttme 25 • xı - 1935 tarihinde pazartesi günil saat 16 da 

Aııkarada Nafıa Vekaletinde şoseler Reisliği dairesinde yapıla. 
:aktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3000) lira muvak. 

kat teminat vermesi. bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olması 
ıazımdır: 

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

leden en az üç gün evci göstererek Nafıa Vekaletin
den alacakları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek ek
ıiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos. 
ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncil maddede yazılı 
aaate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühilr mumu ile iyice ka· 
patrlmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3254) 1-5059 

Beşortak İıışaat Şirketi direk . 
törlüğünden: 

Enelcc gazetelerle Direktör arandıgı ilan edilmişti. Vukubu· 
lan mllracaatlar tetkik ve münha ller doldurulmu~tur. Beyhude ye-
re m'ıracaat edH<remesi ilan olunur. (3364) 1-5124 

2 - Keşif bedeli (203) liradır. 
3 - Pazarlık (2) birinci kanun 1935 pazartesi günü saat on lıeş.

te Maliye vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suretile yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin l!i lira 23 kuruş mu

makkat teminat akçesinin yatırıldığına dair ı:tıı:kbuz ile Nafıa baş 
müdürlüğünden verilmiş ehliyet vesikasını hamil olma!;ı lbımdır. 

(3386) 1-5216 

-A;.J{ara Urayı su işIC-ri di~ektör-
liİeOiinden: 

Biri 150 diğeri, 100 milim kutrunda ve tidcri ölçü ve ayar di. 
rektörlUğilnce kabul edilmis iki tane voltman su sayıcısr ve rakor · 
tarı satın alınacaktır. Teslim yeri Ankara Su İşleri Direktörlüğü 
anbarrdır. 5.12.1935 gününe kadar tekliflerini Ankara Urayı Su İş-
leri Direktörlüğüne bildirmeleri . (334) 1-5215 

Ankara otohiis Direktörlü~nden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Direktörlük binası etrafına yaptırılacak ;nuhafaza duvarıdır. 
2 - İhale açık eksiltme suretite yapılacaktır. 
3 - Bu isin kesif bedeli 2283.60 tiradrr. 
4 - Eksiltme 18-11-935 pazartesi günü saat 15 te otobü! Di

rektörlüğünde yapılacaktır. 
S - İlk teminat 172 liradır. 
6 - Şartnamesi ht'r1f'1!1İ7 olRrak Ankara Otobü<1 İdaresinden 

verilir. (3231) l-499S 

Kuruluş 

1 8 9 1 

44 senedir 

lJ \' A N 1 ' Serveti tunuı 
t..( verine çıkaı. 

dunn<ı~an crkmakta otan hu haftalık 

·esimli gazetf!nin Ankara'da ~atıs veri A K R A K' . ~ 

tapevidir Senf!lik ahonf' 10 ı;r~ ~av1~1 20 kıırus ~ 
... mBmml!•~•r:aw::•R81elel~D•s~ -- •ROSf ~ ~~ 

2 - Satın alınacak birinci çeşit ekmeğin mikdarı azami 125000 
asgari 120000 kilodur. İlk teminatı 1172 liradır Kuru otun mik
tarı azami 120000 asgari 100000 kilodur; ilk teminatı 540 liradır. 

Arpanın azami miktarı 170000 asgari 150000 kilodur ilk teminat 
765 licadır. 

3 - işbu erzakların ayrı ayrı eksiltmesi yapılacaktır. (3351) 
1-5195 

Afyon Vila vetinde 
1 .- Sandıklı ilcesinde yapılacak 13'il3 lira keşit bedellı ılk 

okul ınsaatı kapalı ıarf usuliyle eksiltmf'ye konuldu. 
~ - Bu işe ait • ·:ırtnameler ve evrak ı:unlardır. Eksiltme şartna_ 

mesı, mukavelenaır" fenni şartname. Kesif cetveli, plin istivenlcr 
bu kağıtları Afyon Kültür Direktörlüğünde görebilirler. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1013 lirahk teminat 
vermesi bundan başka aşağıda yazılı vesikaları haiz olup gösterme-
si lazımdır. Bu işleri gördiiğünl' dair fenni ehliyet vesikası, Tica. 
ret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline k"ılar getiritl'rek daimi encümen Başkanlığına 

makbuz mukabilinlf' verilecektir. Posta ile gÖnderilecek mektupla
rın nihayet 3 ünr.ü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dıs zarfın mühiir mumu ile iyice kapat·!.mış olması lazcmdır. Posta. 
da olacak l!CCİkmelf'ı k:ılı ıl edilme:o: (6887) 1-5046 
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gpna==TCTR"" Riln§C ZilZWi 

ı J\lilli lHüdafaa Vekaleti • 
aımalma Komisyonu • 

ilanları 

BİLİT 

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

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

3 - İhalesi 22.11.1935 cama 
günii saat lJ dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3. inci 
maddcJerinde yazıh bilgelerile 
teminat ve teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat nel M. 
M. vekaleti satın alma komisyo. 
nuna vermeleri. (3264) 1-5022 

BlLlT 
J - 21000:22000 kilo toz şe_ 

nr lnınab urfla eksiltmeye kon. 
muştur. 

2 - H~psinin biçilen ederi 
fj()()O lira ve ilk inanç parası 450 
Jirıu'hr. 

3 - İhalesi 22.l 1.193.S cuma 
günit '.\aat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye g•receklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3. inci 
maddelerinde istenilen bilgele
rile teminat ve teklif mektupla
nnr ihale saf!tinden bir saat evel 
'M.'d vekaleti satın alma komis
yonuna vermeleri. (3263) 1-5021 

BİLİT 

J - 6700 :7000 kilo gürgen o. 
dunu açık eksiltmeye konmuş.
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1514 linı ilk inanç parası tl3 Ji. 
ra 55 kuruş~ur. 

3 - İhalesi 23.11.1935 cumar. 
tesı saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2.3. inci 
maddelerinde istenilen bilgele
riyle ihale günü M.M.V. satın al
ma komısyonuna varmaları. 

(3262) 1---5020 

BILlT 
1 --- Hepsıne biçilen eden 

'1200 lira olan 16 kalem rasat a. 
Jet ve malzemeleri müteahhit 
nam ve h sabma açık eksiltme 
ile al ınac:ıktır. 

2 - Şartnamesini parasız al 
mak i t iycnlerin her gün ve ek
siltmesıne gireceklerin 18.11.935 
pazartcsı guni.ı saat 11 de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde 
lerınde yazılı vesikalar ve 315 
liralık kanum ilk inançları ile 
M . M. V. Sa. Al. Ko. na gelme. 
lcrı. (2850) J--4418 

Blı.tT 

1 - 770 metre muhtelif ebad
da bakir boru pazarlıkla eksilt. 
meye konmuıtur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
450 lira ilk inanr parası 33

1 
lira 

75 kuruştur. 
3 - İbaleai Z.12-935 puarte. 

llİ günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek i~ 

tiyenlerin ber gün saat 15 den 
16 ya kadar, eksiltmeye girecek
lerin de 2490 sayılı kanunun z. 
3, üncü maddelerinde istenilen 
bilgelerile ihale günü M. M. V. 
utın alma komisyonuna varına.. 
larL (3375) 1--5199 

BlLtT 
l - Hepaine biçilen eder 150 

bı.n lira olan 400ila 600 bin met
re çamaşırlık bez kapalı zarfla 
elısıltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 4 birinci kanun 
935 çarşamba günü saat 15 dedir. 

3 - İlk inanç parası 8750 li. 
radır. 

4 - Şartname 750 kuruş M. 
M V. satın alma Ko. dan alınır. 

5 - Ek&iltmeye girecekler 
iık ınanç parası mektup veya 
makbuzlarile kanunun iki ve 
3 üncu maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektupla. 
rını ihale saatmdan bir saat ev
vel M. M. V. satın alma Ko. na 
~nneleri. (3376) 1-5200 

BtLlT 
l - Hepsine biçilen eder 

100 bin lira olan 300 ila 400 bin 
metre çamaşırlık bez kapalı .zarf
la cıbiltmeye konulmuttur. 

2 - İhaleıi 4 birinci kanun 
935 çarşamba günü saat 14.30 da
dır. 

3 - llık inanç parası 6250 li
radır. 

4 - Şartname bet liraya M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
Uk inanç paraıı mektup .eya 
makbuzlarile kanunun iki ve 3 
tincü maddelerinde yazılı belge. 
lerle birhkte teli:Iif mektuplarım 
ihale saatmlan bir saat evvel M. 
M. V. satın alma Ko. na verme. 
Jeri. (3377) l-5201 

1 

l{emanlar çalarken 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlan 

1 LAN 
1 - Erzıncan garnizonu kıta ve miıesse1ieleri ihtiyacı için ka. 

palı eksiltmeye konulmuş olan ilci milyon beş yüz ıbin kilo ota ta
lip çıkmadığından kıta ve müesseselerin ihtiyaçlan olan otu 
644,000 ve 500000 ve 580000 ve 776000 kHoluk olmak üzere dört kıs. 
ma ayrılmıştır. 

2 - İki milyon beş yüz bin kilo otun muhammen bedeli 87500 
lira ilk teminatı 65631iradır. 

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

4 - 500000 kilouk kısmın muhammen bedeli 17500 lira illı te
minatı 1313 liradır. 

S - 580,000 kiloluk kısmın muhammen bc:deli 20300 lira il1I 
teminatı l 523 liradır. 

6 - 776,000 lriJo}uk inamın muhammen bedeli 27160 lira ilk te· 
minatı 2037 liradır. 

7 - İhalesi 18/2. teş/935 perşembe günü saat 10 da tümen aatııı 
alma komisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. Şartnamesi Erzincan 
tümen satrn alma komisyonunda her gün görlilcbilir. (3238) 

l.ı......4970 

t LAN 
İstanbul komutanlığı ihtiyacı için alınacak olan 27000 kilo sa

bun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen tutarı 7155 
liradır ilk teminatı 537 liradır. Eksiltmesi 18/2. te / 935 pazartesi 
günü saat 15 dedir. Şartnamesi İstanbul komisyonundan pa. 
rasız .alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat mak. 
buzları ile 2490 numaralı kanunun 2. 3. inci maddelerindeki ve~ 
kalarla birlikte teklif mektuplarını belli gün ve ihale saatmdan en 
az bir saat evcline kadar fmdıklıda komutanlık satın alma komia. 
yonuna vermeleri. (3237) 1--4971 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

l - Samanpaz.arında Belediyece yaptırılmakta olan 12 dükkan 
ayrı ayrı olmak üzere 31-5.937 tarihiı:ıe kadar açık artırma He ki
raya verilecektir. 

2 - Senelik muhammen kire bedelı Muvakıkat teminat 
Llra Llrn 
500 56,25 

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

4 - İstekli olanlar şartnamesini görmek ve daha ziyade izahat 
almak üzere Belediye Hesap İşleri DirektörJüğüne müracaat ~tıne-
Jidirler. (3286) l-5050 

SATILIK ARSA 
1 - Bedelı nakden ve peşinen verilmek Üıı;ere Yenişehirde 

1169 uncu adanın 1 parsel numarasında kayıtlı (810) M2 arsanın 
mülkiyeti kapalı zarf usulilc artırmaya çıkarılmıştn. 

2 - Muhammen bedeli muvakkat tc.ninatı 
Lira Lira 
S670 425,25 

3 - İhale 25..11..935 pazartesi günü saat oo bcşde yapı1acaktır 
4 - İstekli olanlar artırma ve ekııiltme kanununda yazılı tari

fat dairesinde teklif mektuplarını teminatlarile birlikte ihale sa
atinden tam bir saat evveline kadar komisyon baıkanlığma veril
miş olmalıdır. Bu saatten sonra verilmesi istenilen ve kanuna uy
gun olmıyan teklifler kabul edilmiyecektir. 

5 - Şartnamesini görmek ve daha ziyade izahat almalr üzere 
hel' gün Hesap işleri Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 

(3287) l-5051 
İLAN 

Batı bot bulunup İsviçre ha- ğı takdirde ııatılacaktır. İstekli. 
nına talim edilen bef mı-rlı:cp, lerin 2.12.1935 pa.ı.uteıi günü 
iki öküz ve bir ineğin a~ bef saat sekizrle mezbahı civarında. 
giln zarfımh sahipleri çıkmadı. ki memura müracat eylemeleri. 

(339':') t-5217 

Ankara tlbaylığından: 
Bedeli muJuunmeneai 1071 lira 79 kuruıtan illant bvlunmı An.. 

kara-İstanbul yolunun 120 nci kilametresinle bir menfez inpatı 2.12. 
935 puarteıi günil aaat 15 de ihalesi yapılmalı: üzere açık eUütmeğe 
konulmUftur. Jateldilerin 80 liralık muvakkat teminat makbmu 
veya banka mektubu ile aynı gUnde encümeni daimiye gelmeleri 
buna ait tartnameyi görmek için her gün Nafıa Miidürlilğüne mil· 
racaat etmeleri ilan olunu.r. (337-3) l--5198 

Otvrotutiun ~"rde, 
He,,. ay,,,, 6i,-ı.,,de 

Para'l/n r~z/ni a{,/ 

REKLAMA iNANMA YIN 
AtANLARA SOR N 

EN KOLAY, EN PARLAK, EN SÜREKLİ YA NAN 
KÖMÜR TÜRK ANTRASiTİDİR 

REKUJ\1'.A lNAN~IAYIN 
AU..NLARA SOR 

EN ÇOK ISI'FAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN 
ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖMÜR 

Türk Aehasiti dir 
REKLAMA i ANMAYJ 

ALANLARA SORUN 

HER SOBADA ve MALTİZDA YAN1\N, FİRA VERMEYEN, 
EN HAFİF ve EN UCUZ KÖMÜR 

Antrasiti 

Satış Yerleri: 
YENtCAMt iSHAN MADE KöM ·· ı ti . '-'' ~IU 

!l 

T. A. Ş. GALATA iŞ BANKASI Şl B ~Si 

Türkiye Ziraat Bank ası 
Genel Kurulu delegelerine: 
İkinci Tcırinin 26 &ında, saat 15 de toplanacağı bildiril

miş olan Genel Kurulun toplantı saatrnın 15 den 17 ye bın.. 
,.~ kılmasına uıru:-ct hasıl olduğundan, Tü11kifC Ziraat Banlra

sı, sayın dtlegelerinden o gün saat 15 de ckfil 17 de tqrif 
buyurmalarını diler. 1-5202 

Ç,_UBUK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
-.,ubü kazasının Dumlupunar köyünde oturmakta olan Çankı

rılı Ali oğlu Mehmet ve kansı Bulut taraflarındaa Çanlur- Tcw
fikiye mahallesinden Mehmet oğlu Rıza aleyhinde açtııkları Çubuk 
Emanet dairesinde mu.lcayyet bulunan yirmi .altr lira ve eua kendi
lerine ait iken mumaileyh Rıza üzerine U!rrt cttirilmit oldupn
dan ba para ve eu~ kendilerine verilmesi hakkındaki davanın 
yapılmakta olan muhakemesinde: müddeaaleyh Ruanm ilrmletgL 
hı meçhul olduğundan ilanen yapılan tebliğata ralmen IDıılhkeme
ye gelmediğinden hakkında gıyaben muJıaıftme yapılmama ft 

müddei iddiasını isbattan ızharı aciz ederek ,_.ıa teklif eylemi, 
olduiundan ve muhakeme 2.12.1935 pazartesi aaat ona bıralulmq 
olduğundan mua)lyen olan gün ve autta berayı tahlU çubuk eulh 
hukuk mahkemnine gelmediği takdirde yeminclal imtina. etmit ft 

müddeinin bütün vakıalarını kabul eylemit sayılacağı malGmu oL 
mak ve teblifat yapılmıJ sayılmak üzer~ ilan olunur. 1--5207 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık Miızesme yaptırılacak 734,41 Jira kctif bedelı 4 adet 

camekanlı dolap ile 4 adet teşhir masaaı açık eksiltmeye konulmut
tur. 

Eksiltme 26. 11. 935 aah giuıiı saat 15 de Anbrada Bakanlık bL 
nasında yapılacaktn. 

lateldilerin ticaret odası vnikası ve 55,08 lırahlı: muvakkat te. 
minatları ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bcJımmaları 
lizımdır. 

İstekliler bu husustaki fartnameyi Bakanlık Malzeme MUdür. 
lüğünde görebilirler. (32.53) l--5102 

Yüksek Ziraat Enstitiisii Rektör
lüğünden: 

Yüksek Eaatitü ihtiyacı olao ve c:inclcr-i ile mulamnııDea beflel
leri aıafıcla gösterilen 7 kalem eşyanın 5-lZ-935 pcr.... &UnU 
saat 15 de puarhlda utın almacağmdan prtnamnini görmek ia
tiyenlerin her gün idaıe müdiidüfiine ve taliplerin Jukarda ıöa· 
ten1en gün ve aaatta 372 liralık teminat melrtllplan ile birlikte 
Yiünek Enstittl İdare ve İhale komisyonuna llliİl1leatlan (3347) 

Miktan Kilosu Cinsi 1'17-tı 
4000 - 5000 l Sabun 32 kurut 
1000 • 2000 " Soda htanbul g • 

Kristal 
150 

J2SO 
JOOO 

500 

l&O 

Kutu 250 Gr .. 
Adet .. 

• 

Brauo !5 " 
Pırıl 25 ,, 

,İstanbul şupürgni 25 ,, 
120-130 Sm. uzunıutunc1a 

süpürg~ sapı 12,5 " 
Sifon si.ıpürgcsi 
maa sap 12..S ,. 

l-5196 

1 
1 

Uc\llcı UemiryoJJan 
Limanlan Satmalma 
Komi yonu llanlan 

İLAN 
Muhammen bedeli ile waıL. 

lan apğıda yuıb olan YOZGA'I 
iatasyoıı büvcti bç aeae miiddet. 
le ve pazarlık auretile liraya 
verilecektir. İhaleai (2.ll.193.5 
pazartesi) günü uat OS) de 
Kayseride idare binaınrıda bulu· 
nan komisyonca yapılacaltır. Bu 
ite girmek ıatiyenler (1,M) &. 
bk muvakkat tcmiaat 'WUIBeled 
ve kanunun tayin cttiii veaia 
larla kanunun 4 üncü maddHi 
mudbince ııe ginnefe manil 
kananl baJunmadığına dair be. 
yan.,......Jerile lrirlilı:te .,na gGa
de ihale wtmda hazu buJanm.
ları liumdtt. 

Bu i§e aid prtııame •e moka. 
vde projeıeri Yozgat iauyan 
meınurluğwıda ve Kayaeriae !._ 
Ietme Müfettitliğincle panıms 
dağıtılmaktadır. 

Cinsi 
Yozgat İstas

yon büveti 

$nıelik mu\• •••wa 
bedeli 
(36} Jiradlr. 

1--5181 

Esnaf cemiyetleri 
mürakipliğinden: 

Lokantacılar, otelciler, baJDo 
bilar sosyetesi tahsildarı :u ... 
tafanm 932, 933, 934, '35 1ene. 
Jetinde tahsil ettiği para mu.. 
b!lfnde - --erdiği makbuzların c&. 
rillen lumma binaen eanaflar c:e
lpi1etleri muhasebe bfiroeana p. 

'' tirmelerini tayın esnafl-.nmıs· 
dan önemle dikr.iz. J--5Z04 

Mobilyah., mobilyuız 
kirahk daire 

Yenişdıir'de otobüa durağa. 
da ~ört oda bmıyo büt&a Jroııfo. 
ru havi bir ev möbleli möblem 
kiralıktır. Telefonla 1415 No. ya 
ôılracaat. 1-5173 

MÖBLE ODA 
Ayle ~mda, IQÖble.~or. 

lu. Sıhhiye Vekaleti arbıında 
Tuna caddeai Yiiitkoşun sokaiı 
15. 1-5212 



!SA YlFA 8 ULUS 

Ankara valiliğiııdeıı : 
Keşif bedeli 11819 lira 17 kuruştan ibaret bulunan Necatibcy 

caddesinde Hususi idareye aid dükkanların tamiri için kapalı zarf
la ilan edilen müddet zarfında talih çıkmadığından her pazartesi 
vt perşembe günleri saat 15 te zuhur edecek taliblerine pazarlıkla 
ihalesi icra kılınmak üzere ihale müddeti 5.12-935 perşembe günü
n'l: kadar uzatılmıştır. İsteklilerin her pazartesi ve perşembe gün. 
Jerı saat 15 te 886 Jira 50 kuruşluk teminat makbuzu veya mektu
bu heyeti fenniye vesikasile birlikte Daimi encümene. gel~el~.rwi .. ve 
şartnameyi görmek istiyenlerin Hususi muhasebe dırektorlugune 

l Operatör-Üroloğ l 

müracaatları ilan olunur. (3348) . 1-5150 

Jandarına genel kt ınutanlıgı 
A.nkar satın·11 ma koınis yon undan: 

ı - Mevcut evsaf ve numunesine ı.ıygun (10150) liralık sade 
yağı kapalı zarf usulü ile J. Gn. K. kurağında satın alma komis.. 
yon unca 27.11.935 çarşamba günli saat onda satın alınacaktır 

2 - Bir kilo sade için doksan kuruş biçilmiş ve ilk teminatı 
761 lira 25 kuruştan ibaret bulunmuştur. 

3 - İstekliler parasız olarak şartnamesini her gün komisyon. 
dan alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makıbuzu veya 
banka mektuplarını eksiltme saatından l>ir saat evveline kadar ko. 
misyona vermiş olmaları. (3303) 1-5123 

Jandarma Genel komutanlığı 
satına1ma komisvonnndan: 
1 - Kapalı zarf eksiltmesinde verılen fıatm tam değerinden 

görülmemesinden (55) elli beş kuruş tihmin bedelli (10,000) on bin 
kilo Vazelin pazarlıkla 27-11-935 çarşamba giinü saat ( 15) de J. 
GN. Komutanhğı kurağında satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler parasız komisyonumuzdan alınab.ilir. Eksiltme. 
ye girmek istiyenlerin pazarlık günü VP santmda (414) dört yüz 
on dört lira (50) elli kurusluk makbuz vrya banka mektubu ile ko. 
misyonumuza baş vurmaları. (332CJl 1-5128 

İnhisarlar Başmüd iir1üğiinden: 
Birinci taksit müskiı at beyiye tezkerelerinin muddeti ı. Kfi.

nunuevel 935 günü biteceğinden ıs Teşrinisani 935 ten itibaren 
bwılarm değiştirilmesine başlanacaktır. Tezkerelerin muddeti bit
tikten sonra satışa devam edenlerden tezkere resmi cezaen ıki kat 
alınacağından her bayiin vaktinde Başmüdürllik satış şubesine 
müracaatla ellerindeki tezkereleri değiştirmeleri ve gelirken 25 
kuruşluk bir pul ile bir fotoğraf getirmeleri lüzumu billirilir 

(3331) 1--5130 

Ankaı9a tlhaylığından: 
Yılı 

933 
İsmi Sanatı Ticaret yerı 

i-facıdoğan hastahane 
sokak No. 28 

Yohan Havaskimit müteahhit 

Vergi matrahı 
Lrra K. 

Tarholunan v\:rgi mıkdarı 
Lira K. 

727 50 50 J3 '}'0 7 kazanç 
SO 93 bir misil ram 
101 86 

Yukacda adı yazılı Yeğcnbey şubesi mükelleflerinden \'ohan 
Havskinit Macaristana gittiği anlaşıldığından ilan tarihinden ıti 
beren 30 giln zarfında itiraz hakkı olmak şartile ihbarn.1mesı teb-
liğ makamına kaim olmak Uzeee ilan olunur. <"1'6~' 1-<;~S::t 

Atkeri ft""abrikalar Umum 
llüdiirlüğü Satmalma 
KomiMvomı llanlan 

METRE MİKABI CEVİZ 
TOMRUGU 

Tahmin edilen bedeli (13750) 
lira olan vukarda mikdarı Ye 
cin.~ vazıh ınalzeme askeri fab: 
rikalar umum rnüdürliiğü satın. 

a1m.ı komi yonunca 28/2.teşrin/ 
935 tarihinde perşembe günü sa· 
at 15 de kauah zar:f ile ihale e· 
dilccektır. Şartname parasız ola
rak knmisyondan verilir. Talip. 
lerin muvakkat teminat olan 
( 1031) 1i ra (25) kuruşu havi tek. 
lif mektuplarını meıkfü ~ünde 
saat 14 e k;ıdar komisyona ver
melerı ve kendilerinin de Z490 
numaralı kanunun 2. ve 3. mad. 
delerindeki vesaikle mezkur g:n 
ve saatte ko'llisyona müracaat-
ları. (3277} 5104 

30000 Kf t.O YONGA SATIŞI 

Tahmini lıedeli 225 lira olan 
yukarda mikdarı yazılı yonga 
2 ILKKANUN 935 tarihinde pa
nrtesi günı.i saat 14 te pazarlı'k
la askeri fabrikalar santınalma 

komisyonunca satılacaktır. Yon. 
galar fabrikadan defaten kaldı
rılacaktır. İsteklilerin muvakkat 
teminat olan 16 lira 88 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun Z ve 3 
lincü maddelerinde yazılı vetaik
Je mezkur gün ve saatte komia.. 
Jona müracaatları . (3365) 1-5197 

Apartıman aranıyor 

Yenişehir ve civarında üç o
&!ab, benyolu, elektrik ve şehir 
•uyu olan bir ev veya bir apartı
aıan aranm~tadrr. Bahçeli ev 
teccih edilir. 

Adresı 

Evkaf apartımanı Dil, tarih. 
coğrafJa fakültesinde ıçişya-., 

Kimi! '-50~ 

~ ·~ 
HlJSlJSI HER~ 1 

Tecrübeli bir Riya.ı:ıye Mu ~~ 
allimi Orta mekteb ve Lise i 
labcterine müsaid şartlarla 
ders vermC'ktedir fsteklılerin 

1 Ulus gazetesinde A. B Remi. 
zine müracaatları 1-5203 

Daktilo aranıyo1 
Şirkctimızde '\Çıık buhınan 

daktiloluk için temiz ve çabuk 
•yazan bir bayan daktilo aran
maktadır. isteklilerin ıirketc baş 
vurmaları. 

- Ankara Elektrik ve 
Havagazı şirketi 

1-5211 

ZAYİ 

341 sayclı Dursun Bey ilk 
okulundan aldığım şehadetna
meyi zayi eyledim. Yenisini ala. 
cağımdan hükmü yoktur 

Ankarada: Dursunbeyli 
Ahmed oğlu Seyitl Ali 

1-5191 

ZAYİ 

Ar.kara Emniyet Direktörlü
ğünden alıh~ım ikamet tezkere
mi kaybettim. Yenisini alacağcm

·dan eskisinin hükmü yoktur. 

Yugoslavya tebaasından 
Cafer kızı Cemile 

1-5192 

Satılık kapdı kaçtı 

aranıy.or 

FORD veya ŞEVROLE mar
kalı 1934 • 1933 modeli, motör ve 
teferrüatı kusursuz işler bir hal
de, karoseri ve lastikleri eyi va. 
ziyette bir kapdı kaçdısı olup 
satmak iatiyenler Ford acentesi
ne müracaat etsinler. l-51g3 

DOKTOR 

Kemal Gülgönen 
Bel soğukluğu, mesane ve böb. 
rek hastalrklarr mütehassısı İS
tanbul pdsta salonu karşısın. 
da Emniyet apartımanında 
hastalarım kabul eder. 1-5115 

Doktor ~ 

Hilmi Koşa~· - ·ı~ 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ~~ 1 

Mütehassı J.~ 
Zührevi hastalıklar J. 

1 
Balrkpazarındıı Polis nokta.~ 

i sı karşısında, ÇıkrıkQ!lar yo
ku,u alt başındaki evinde, i 
Hastalarım heı g-ün öğleden i~ 
<>onrcı kahul eder. 

Or. TURGUT 

İsteno Daktilo 
aranıyor 

Fransızca bilir bir istcno.dak· 
tilovıt ihtiy.aç vardır. Talip o. 
laninı Ankarada Havuzbaşındı:ı 

E.t.~ idaresine müracaat etme 
leri lazımdır. Fransızcadan baş
ka a manca veya İngilizceyi bi. 
lenlec tercih olunacaktır. 

1-5171 

İş arıyor 
Ev idarc:sinc ve küçük ço. 

cuklara bakmak üz re bir alman 
bayan ış ..ırıyor. S. G. rumzu ile 
Bdsımevimize yazmaları. 1-5178 

1 I 

Saçları 

cl4ikiilcnfer 

KOMOJEN KANZUK 

Sa~ Eksiri 
Saçların dokülnıeı>ine "e ke. 

peklenmesine mani olur. Komo-
1en saçların köklerini kuvvetlen. 
dirir ve besler. Komojen saçla· 
rın gıdasıdır . Tabii l't'nkle-rinı 
bo7.maz. latif bir rayihası vardır . 
Komojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala

unda bulunur. 
LlNtMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

Kiralık kat 
Yenişehirde Havuzbaşında es. 

ki paşalar tepesi yeni Demirte
pede otobüs durağında ekonomi 
sokağında 17 No. h üç oda ve 
banyolu müstakil bir kat kira. 
hktır. İsteklilerin 19 No. lu alt 
katta oturan ev sahibi Edibe mü-
racaat larr. 1-5206 

lmuyu sahibi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdUrU Naıuhl 
BAYDAR 

Çankırı caddtsi civartndı 
Ul11t1 Basım.viad• basılmış· 

1 L CJıl'. 

16 SONTEŞRlN 1935 CUMARTFSI 

ANKARA -PALAS 
Yalnız bir def aya mahsus olmak üzer6 

17 -11 - ·1935 

Pazar~nü 

"The Diinsant,, 

Paviyonda \'erilecektir 

Tirk aatrasiti . 

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

• 
Adapazan 

Türk Ticaret Bankası 
Ankara merkes 'ubesi: Işıklar caddesi dairei mahsusa 

HEK St<.:NE HIR ÇOK KİMSELE HE ZENGiN iKRAMİYELER DA CITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

Büyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

ikramiye: 15.400 lira 
BIH BiLET HIR LİR.\UIR. BU1 UN PIYAN(;O SA'flCILARINDA BULUNUR 

r . 
( YENi: 1 

SiNEMALAR 1 
BU GÜN BU GECE 

Karyokanın haliki olan Ginger Ro
gerı, Fred Astaire ve lrene Dun
ne'un yükaek sanat ile hazırladık-

ları misilsiz ıaheseri 
ROBERTA 

Numaralı biletlerinizi gündüzden 
teduilr ediniz 

BU GUN BU GECF. 
[ KULOOOi) 

Çarlık Rsuyasmda cereyan eden 
ve göz kamaşhr,cı ı:ahnelerle dolu 

Slav ihtiras/aı ı 
F rf!d"!rİc March 


