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Son hallerler 
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Ileryerd~ 5 kuru 

1. "Ulus,, un dil yazıları 

'\ . 
/ngiliz seçiminde partilerin yaptırıp bütün memlekete dağıttıkları dıvar afişlerinden birkaç örn.ek.: (Soldan 
sağa doğru): Sulhun anahtarı Milletler cemiyetidir. Mim partiY_e ,.rey .. ve,.r. - Har?ı. durdur, ı~çılere rey 

ver. - Müşterek gayrete sen de yardım, et, mıllı hulrnmete reyını veı. 

Gündelik 

1NG1Ltz SEÇlMl 

lngiltere seçiu· i 
F.R. ATAY 

Jngiliz seçimi bitmİftİr: Dün 
öğle üstüne doğru 600 mebusun 
hangi partilerden olduğunu bili
yorduk. 

Son duruma göre partilerin l{azaııç 
ve kayıpları 

Gerçi kamarada hükümet 
çoğunluğu 413 den 242 ye d~ş
müştür. Fakat bugün dahi hükü
met partileri 421, ayrışık partiler 
ancak 179 rakamı içindedirler. 

Londra, 16 (A.A.) - Sabahın 
aaat birinde seçime aid 15 sonuç 
)ıenüz bilinmiyordu. Partilerin 
durumları tudur: 

Muhafazakarlar: eski parla -
mentodaki 460 saylavhğa karşı 
380. 

Liberaller: 38 e karşı 31, milli 
işçi: 13 e kal'fı 8, nasyonalistler. 
3 e kal'§ı 2 ve hükümet partilerinin 
hepsi birden 514 e karşı 421. 

Ayrış tarafında: işçi partisi 57 
saylavlığa karşı 133 saylavlık el -
de etmiştir. Muhalif liberaller: 30 

a kartı 16, bağınsız liberaller! 4 e 

karşı 4, bağınsız işçi 3 e karşı 4, 
bağmsızlar: 3 e karşı 1, komünist
ler: 5 e karşı 1. 

Ayrış partilerinin hepsinin bir
• den durumu: 

99 a l?arsr 179. Su halde hiikü
met çoP"unl~ğunun ~tinde 242 üye· 
lik vardır. 

Hükümet partilerine rey veren 

seçmenlerin miktarı: 11.561.163, 
ayrış partisine oy veren seçmen -
lerin miktarı: 9.878.404. 

_ Hükümet partilerinden konser
vatörler 380 [eskiden ASO] li
beraller 31 [eskiden 38], mil
li işçiler 8 (eskiden 13], nasyona· 
listler 2 mebusluk almıılardır. 
KMşı tarafta işçilerin 133 [eski
den 57], ayrışik liberallerin 16 
[eskiden 30], bağınsız liberallerin 
:4 (eskiden 4], bağmsız işçilerin 
:4 [eskiden 3] bağınsızların 1 [ e,.. 
kiden 3] komünistlerin l [eskiden 
5], mebsuları vardır. 

· Habeşliler 
. Bu listede ilk göze çarpan hu
susi yet, işçilerin iki misilden faz
la artmıf olmala'rıdır. Fakat haki
kat odur ki yakın zamanlara ka
dar bu seçimde işçilerin çoğunluk 
alacağı sanılmakta idi. Üç sebeb 
vaziyeti değiştirmiştir: flk sebeb, 
milli kabinenin, pek yakında aldı
ğı iki kararla işçi hücumlarını zayıf
labnı! olmasıdu. Bu iki karar şun
lardır: 1 - Birkaç yılda 100 milyon 
sterling sarfolunarak · işçi evleri 
yapdacaktn·. 2 - Demiryollarmda
ki yeni teşkilat, işsiz adedini azal
lacaktrr. 

Seferberlik daJıa bitmedi diyorlar 

Bir yandan kayıdsız şartsız 
milletler cemiyeti paktına bağlılı
ğını bildiren, bir yandan da milli 
müdafaa kuvvetlerini arbrmağa 
karar veren Baldvin, bu taraflar
dan gelecek hücumları da öıale
mi~tir. 

Aduvada Ras Seyum'un sarayı önünde İtalyan askerleri. 

Cibuti, 16 (A.A.) - Röyter mekte olan herhangi bir kin his-
aytarından: ltalyaya karşı beslen·- sinden mülhem olarak değil, belki (Sonu 4. cü saydada) 

Sıvas - Erzurum demiryolu istikrazınm dört buçuk milyon 
liralık ikinci tertibin kaydı işine bu ayın 20 sinde başlanacak 
ve 5 birinci kanunda bitecektir. lstikrazm faizi yüzde 7 dir. 20 
lıra itibari kıymetteki tahvilin ihrac fiatı 19 liradır. Kuponlar 
itfa oluncaya kadar her türlü vergiden muaftır ve artırmada, 
eksiltmelerde teminat olarak itibari kıymetler üzerinden başa
baş kabul edileceklerdir. 

Bu tah\.iller: 
Birikmiş paraya en çok gelirin, yurdun baymdırlrğma en 

büyük hizmetin sembolüdür. 
,...,.AA/V'.'V'J'VV'VVVV'VV'~~IV'V'VVVV'VV'~IV'\.fV\J'VV'V'VVV'V'\7'>.AAAA.IV'V'VVVV'VV'""'~ 

harb etmek aşkından ilham ala
rak binlerce Somalili, habeş ordu-
suna iltihak ~tnıek üzere, fransız 
ve İtalyan Soınalileri sınırlarını 
geçmektedirler. Bu haberler, mez- .. 
kur hududlardan gelmektedir. 
Şimdiki eski yollar, deve kervan-
larile dolu bir haldedir. · 

Habeş seferberliğinin bitmiş 
olmaktan çok uzak olduğu söy
lenmektedir. 

Cibuti - Diredaoua demiryo
lunun Habeşistana t;önderilmekte 
olan insan ku'\'vetlerile silahlarrn 
ve gereçlerin nakline yetişeme
mekte olduğu ve açılan mezkur 
demiryolu boyunca yeni bir oto
mobil yol uyapılmas,na süratle 
devam edilmekte bulunduğu da 
söyleniyor. 

. 
" Hal, · halet, hala, haleıı ,, 

· sözlerinin etimoloji, morfoloji, fon etik 
bakımından analizi 

HAL 
Kelim.enin etiı~olojik tekli: 

0) (2) (3) 
(ah+ ağ + at) 

(1) Ah: Köktür (h = k - ka
tegorinin diğer harfleri). Burada 
şu anlamlar üzerinde durme.k la
zımdır: 

Ah = Hareket, seyir, cereyan, 
yürüyüş, gidiş, yaşayış, vaziyet; 
kuvvet, takat, ku.dret; zaman 

(2) Ağ: Kök mefhumunu tem
sil eden objeyi gösterir. (Ah + 
ağ = ahağ): "cereyan, hareket, gi
diş, yafayış', demektir. Kars hava
lisinde "ceryan, mecra'' anlamı
na (akak) şeklinde kullanılmak
tadır. 

(3) Al: (. + 1) 1 ektir: "geniş, 
belli olmıyan, gayrışahsi, her sa
hada bulunur, her şey, şümul'' gi
bi genellik mefhumu ile objeyi 
veya süjeyi vasıflandırır. 
Ahağ + al = ahağal = hal: 

kök olan (ah) sözünün bütün an
lamlarını umumi ve şamil bir su
rette ifade etmiş oluyor. Mesela: 

(Ne ita/desiniz?) denildiği za
man '4gİdişiniz, yaşayışınız, takat 
ve kuvvetiniz, kudretiniz, vaziye
tiniz nicedir, her noktai na.zar
a an?,. manası kastedilir. ' 'Her 
noktai nazardan, her §eye §amil" 
manasını verdiren (. + 1) ekidir. 

''Hal" sözü Kırgızcada "vazi
yet" demektir. Aynı suretle ''hal
siz = kuvvetsiz. kudretsiz, takat
siz'' demektir; buradaki (hal) ıö
zü "kuvvet, kudret" anlamma
·dır. [~] 

(Halsiz) sözünün (kaltıf) kul
lanışı da vardır. "Takatsiz, der
mansız, çaresiz, miskin" demek
tir. [1] 

Kal + ıp = kalıp [2] : "Kuvvet, 
nüfuz, iktidar', demektir. 

(Hal) kelimesi, "Alua" şeklin
de de kullanılır; bunun etimolo
jik şekli: 

(ağ + al + us) 
Burada kelimenin başına doğ

rudan doğruya ana kök olan 
(ağ) gelmiş, ve, nihayete gelen 
(us) ekinin kelimeyi uzatması yü
zünden baştaki (al) ın vokaliyle 
kaynaşmıştır. 

Alus = hal, Jerait [3] 
Pekarski'nin Yakut Dili Luga

tinde (hal) kelimesi, (hağal) şek
linde görülmektedir. Manaları a
rasında '4yaşamak, gitmek, uzak
laşmak, kaçmak (yani hareket) ,, 
mefhumları da vardır. 

HALET 

Kelime ( hlil) sözünün sonuna 
(et) ekinin gelmesiyle hasıl ol
muştur: (. + t) eki, "yapıcılık, 
yaptırıcıhk, yapılmıt olmaklık'', 
yani kelimenin anlamrnın tama
miyeti ve müsbet olduğu mefhu. 
munu anlatır. 

(Hal) kelimesinin izahında 
gördük ki (l) konsonu, kök mef
humunu "şamil ve mücerret'' bir 
surette vasıflandırmış idi. işte (t) 

[~] Sagay ve Uygur lehçele
rinde 

[1] Radlof. il. "Çağatay leh
çesi''; Babus 

[2] Radlol. il. "Kırgız lehçesi'' 
[J] Pavet de Cuorteille: Şark 

Türkçesi Lugati 

·eki, kelimeyi bu umumilikten, mu· 
cerretlikten çıkarıp müıhet bir 
şekle sokmuştur. Yani mevzuu 
bahsolacak herhangi bir süjenin 
·içinde bulunduğu ha~, belli bir su
·rette göze çarpmaktadır. 

"Bu ne halettir?" dediğimiz za
man gördüğümüz hali, müsbet o

larak tamdığmuzı ifade etmit olu
yoruz. (Halet) sözü, "olmanın ve 
bulunmanın'' ifadesidir. Onda 
hayreti, aceleyi, telaşı anlatan bir 
mefhum mevcuttur. 
· "Halet" in ( alaf) ıekli de var
dır. Tekirdağ, Çorlu, Muratlı, Sa
ray, Denizli gibi Trakya ve Ana
dolu bölgelerinde aceleye ( alatJ 
dedikleri gibi, ( alat) sözünün "te
lat ve acele" manasına geldiğini 
Lehçei Osrnani' de de görüyoruz. 
. (Alat + lamak) : "acele etmek. 
istical etmek, telaş etmek" de-
mektir. [ 4] . 

Halad + ıy = haladıy [5]: 
''öne gitmek, ilerilemeık için çır
pınmak" anlamınadır. 

"Ey, ubay, haldıyannın = ey, 
amca, sen kendini pek fazla zor
luyorsun, pek fazla üzüyorsun,, [6] 

Not: (Halet) ile (halad + .. ) 
sözleri arasmdaki Fark, eklerin 

-biri (et) ve diğeri ( aJ) oluıudur. 

. HALA 
Kelime, (hal) sözüne (ağ) eki

nin ilavesiyle meydana gelmiıtir. 
(Ağ), kelimeyi "tümul'' anlamı 
içinde tamamlıyan ve onu ifadeye 
yarıyan ektir. Yani, (hal) sözü
nün ifade ettiği gidit v. ı. anlam
larının tamam olduğunu göıterir 
Mesela: · 

- Sayı/ayı çeoiriniz -

[ 4] Lehçei Osman. 
[S], [6] - Pekarski: Yakut 

Dili. Lügati 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

VlmcıAnket 

1 - Şarl;, doğu 
2 - Şimal, nord 
3 - Garp, batı 
4 - Cenup, sud 

l) Y ukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler naıd teıekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri· 
nin mana ve f arklat'ı bakı
mından rolleri ne olmuıtru? 

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

lü hakkında bir kaide çı· 
karmak mümkün müdür: 

Yukardaki altıncı dil anketimi
ze okurlarımızın verecekleri ce
vablar, gaeztemiz yazı ideri di
rektörlüğüne göndermelerini rira 
ederiz. ŞjmJiye kadar al iığımn; 
cevabları Btrasiyle koyduğumuz 
gibi bundan böyle Je koyacağrs. 



SAYUA 2 

SON DAKiKA 
• be ımp o 

llarhgereçiiçin •• • 
ovız aı'ıyor 

Cibuti, 16 (A.A) - Havas njansı 
aytarından: 

zunu artıracak ve ona Cibuti limanı· 
nm inkişafını temin etmesi için yeni 
sebeblcr verecehtir. 

Bu sebcbten dolayı Cibutideki 

fransız tecim odası, dünkü genel top
lantrsmda bu tekildeki arzusunu iz • 
har etmiştir. 

ef d • • • 
arbsının 

protestosu 

Hnbc§ imparatorunun harb gere
çi mübayaalı bedellerini ödemek için 
ecnebi dövizleri tedarik etmeğe ça • 
lı§maktn olduğu ve kendisinin Cibuti
Adisababa hatlı aksiyonlnrmdan sa· 
hib olduğu mikdnrm, bu hattın mec
mu aksiyonlannm yarısına baliğ bu • 
lunduğu tccyyüd etmektedir. 

Cepheleri birleştirrrw.k isti')·orltır 

Kahire, 16 (A.A.) - Havasa
jansı aytanndan: Vefd partisi, 
dün toplanmış ve Milletler Cemi
yetine bir protesto göndermiştir. 
Bu protestoda on halk nümayiş
çilerinin hükümet tarafından şid
detle tenkid edilmesi Mısıra karşı 
bir tecavüz sayılarak bu hareltet 
protesto edilmektedir. 

Franaanın dah §İmdiden bir çok 
büyÜk menfaatleri ve Habeıistanda 
önemli bir nüfuzu vardır. 

Burada mevzuu bahsolan tekilde 
yapılacak bir muamele, onun nüfu • 

Roma, 16 (A.A) - ltalyan na • 

keri çevenleri, Eritre ile Somali ordu

larmı birbirlerine yaklattırmak için 
halihazırda Tu~fafan vadisi boyunca 
bir taarruza girİ§Jnİşlcrdir. 

General dö Bono geri çağırıldı 
Roma, 16 (A.A) - İtalyan bükü· 

meti, general dö Bonoyu geri çağır • 
iDi§ ve kendisini marqal yapmı§tır. 

Hü.kümet, mareıal Badogliyo'yu 
doğu Afrikası yüksek komiscrliğine 

ve Rom fırkası kwnand ru general 
Grissoni'yi Eritre valiliğine atamqtır. 

Mareıal Badogliyo - ki Marki dö 
Sabotini'dir - sömürge ~]erinde ve 
meselelerinde mütehauıshr. Kendisi 
1928 de Libya vali&i olmuıtur Te 1925 
tenberi mareıal ve l 929 dan beri de 
senato Üyesidir. 

Harrar dü ccck olursa 

Roma, 16 (A.A.) - Tribune 
gazetesi, Harrann dü_şmesi pek ö
nemli olacağını yazmaktadır. Bu 
gazete, Somalideki İtalyan ordusu 
tıağ cenahmm hır istik§af hareke
ti sırasında dahn §imdiden Cicika 
- Harrar hattına eri§mİ§ ve belki 
de bu hattı geçmiş olduğunu ilave 
eylemektedir. 

Bunnula beraber henüz bu ha
vadisi teyid ederı hiçbir haber a
lınmamıştır. 

Adisababa, 16 (A.A.) - Ve
liahd Asfasussen, dün elçiler he
yetini kabul etmiştir. Kendisi bu 
münasebetle verdiği bir söylevde 
Habeşistamn umudunu, halihazır
da tamamile milletler cemiyetine 
bağlamış bulunduğunu ve aynı za
manda cenabıbakkın yardımına 
nail olduğunu söylediği habeş or
dulanmn muvat fakiyetlerine gü
venmekte olduğunu söy)emi§tİr. 

A~bi lwrbı 
Asmara, 16 (A.A.) - HaYas 

ajansının Tiğre cephesindeki ay
tanndan: ''Azbi'de vukua gelen 

"Hala gelmedi" dediğimiz za
man ''gelmesi için icap eden yü
rüyüş, hareket, kuvvet v. s. tamam 
oldu, fakat gelmedi'' manasını 
kastederiz. 

Not: (Hal) sö2ünün "gidit, ha
reket, cereyan" mefhumlarında 
tabintiyle (zaman) mefhumu var
dır. Onun için (hali gelmedi) 
ifadesini (elan gelmedi) diye de 
anlıya biliriz. 

(Hala) sözünün, (h = k) ol
maaiyle, (Kalığ) [7) şekli de var
dır. Manası ''elnr." demektir. 

Türkçede, "Kaltı (kaldı+ ki) '' 
sözü, (zaman) mefhumunu işaret 
eder. 

Kaltı: "O Yakit ki, ne zaman 
ki, olduğu vakit, vakti ki" anlam
lannadır. (8] 

HALE t 

Kelime, (hiJ) eözüne (en) eki
nin gelmesiyle vücut bulmuştur: 
(. + n) eki, herhangi bir sahada 
bulunan obje, siıje veya düfünce
yi, esas olan obje veya süjeye yak
laştırır ve o andaki vaziyeti ve za
manı gösterir. Burada esas obje 
(hal) dir; (. + n) eki, bu objeye 
hariçten bir düşüncenin temas ve 
münasebetini gösteriyor ki bunun 

[7] Radlol. 11. "Uygur lehçe
si''; Orhori Kitabeleri 

{8] Uygur J!.1cıtinleri, Paul Pel
liot, "Toung Pao" 1914 

muharebe, 1895 muharebesi dola
yuiyle İtalyanların kendisini ıer
best bırakmış oldukları Ras Seba
bn oğlu Ras Kassa Sebatın krtaa
tınm tecavüzü üzerine vukua gel
miştir. Ras Kassanın askerleri sol 
cenaha Mariotti koluna karşı ta
arruza giri§mekle işe başlamı!lar
dır. Lorenzini kolu ise bu sırada 
daha ziyade solda bulunuyordu. 
Habeşlerin i~gal etmekte oldukta
n mevzi daha kuvvetli idi. 

HabetJi.~tanda şidtkdi ytlğmurlar. 
Harrar, 16 (A.A.) - Çok şid

detli yağmurlar dolayısile 12 ital
yan tankı çamurlara saplanmıştır. 
Sıtma İtalyan kıtaatı arasında 
tahribat yapmaktadır. Habeş mü
dafaasını §İmdilik ancak hava 
bombardımanları tehdit etmekte
dir. Salıdan beri İtalyan tayyare
leri hergün Dagaburu bombardı
man etmekte i e de ender telefat 
verdirmektedir. Hava bombardı
manlarından yaralanan asker ge
riye gönderilmektedir. Yeni yeni 
kuvvetler Harrar cephesini takvi
ye eylemektedir. İtalyanlar geri
ye gönderilen yaralılan da bom
bardıman etmel,tedirler. İtalyan 
tayyareleri dün Ciciga yakınında 
bir köye de bombalar abnı lardır. 

MiUctkr oomiyf•tinin bir dnueıi. 

Cenevre, 16 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti Genel ıekrctcri bütün Üye hükü
metJere gönderdiği bir tamimde bunları.· 
15 - ıubat • 1935 tarihine kadar beyaz 
kadın ticaretine kartı 1936 senesinin 
bat1annda toplanacak olan anıulusal 
konferans hakkındaki dütüncelerini bil
dinneye davet etmiıtir. 

ifadesi vazifesini, (halen) tozu 
görmektedir. Mesela bir kimse 
size herhangi bir işin yapılması 
fikrini, içinde bulunduğunuz va
ziyete - yani .. hal" inize temas et
tirse ve dese ki : 
' '- Siz bu işi yapacak mısınız?" 
Ve siz de: 
"- Halen bövle bir §ey düşün

miyorum" 
Derseniz, bu demektir ki: Sizin 

halinize, (. + n) eki ile hariçten 
bir düşünce yalcla§tırtlmıştır; fa. 
kat siz bu vaziyette iken o i~i dü-
ünmemiş olduğunuzu ifade edi

yorsunuz. 
Not: (Hal) kelimesine Arapça 

lugatlerde türlü manalar verilir: 
1. - "iş, güç, kam balçık, uğ

lancıkJar çıknğı ki onunla yürü
mek öğretirler, arka yükü" [1]. 

2. - "Her şeydeki vasfı müte
gayyir ••• , dervitlere arız olan key
fiyet, mazi ile müstakbel arası" [2] 

3. - "Şimdiki 7.amaD ve neme-
, nin oluşu ve bulunuşu" [3]. 

4. - 0 fnsanm mahüvealeybi ol
duğu nesne" [4]. 

(Hala, halet, lrôlen) sözlerine 
de "hal cihetiyle şimdiki Yakitte 
olmanın ve bulunmanın sureti v. 
s. v. s.) gibi manalar verilmekte
dir. 

[1] Ahterii Kebl 
[2] Lugati Naci 
[3] Tercemani LO.gat 
[4] Kamus Tercemesi 

Talebe meclisi, bir delege he
yeti teşkilini iıtcmeğe karar ver
mİ§lir. 

Bu heyet, Milletler cemiyetine 
Mısınn durumunu ve halini izah 
ve teşrih edecektir. 

Meşrutiyetçi liberaller ba§kanı 
Mahmud Pqa, dün bir beyanna
me yaymıftır. Bu beyannamede, 
partilerin hepsinin birlqmesi le
hinde mütalea yürütülmekte ve 
hükümet, İngiliz memnılan kar
şısında zaaf göstermiş olmakla 
muahaze ve son vakayiden mesul 
olduğu ilave olunmaktadır. 

ıll u~ırdaki kllrışı klıldtıruı 

mesuW kinı? 
Roma, 16 (A.A.) - Basın ba

kanlığı, Mısırdaki kargagalıklara 
İtalyan basınının yapını§ oldukla
rı propagandanın sebeb olduğu
na dair yabancı haberleri kati su· 
rette yalanlamakta ve bu karga • 
şalıkların sebebleri Sir Hor'un son 
nutkuna karşı haı;ıl olan aksülamel 
ve mısır milli paıtisinin hattı ha
reketi gibi haller olduğunu ilave 
eylemektedir. 

Kahire, 16 (A.A.) - Bu sa
bah, Kahirenin muhtelif mahal
lelerinde yeniden kargaşalıklar 
olmu§tur. 

Bulak mahallesinde talebe, po
lise taarruz etmı~tir. Zabıta, silah 
kullanmak zorunda kalnııştır. Nü
mayişçiler, kaçmışlardır. 

z ir şarbayı 
l\'loskovada 

Moskova, 16 ( A.A.) - lzmir f'U'ba· 
yı Behçet Uz Moskova kültür balH;"si 
müdüriyle görüşmüş ve fzmirde yapıla
cak olan kü!tür bahçesinin p'anlann1 
ınimnr Korjef, Antonof ve Şmid'e ver • 
miştir. 

Behçet Uz göaterilcn yardımdan dola
yı hararetle teşekkür etmiftir . 

Moskova, 16 (A.A.) - fzmir l<trba
yı Behçet Uz, Voroşilof'u ziyaret ede -
n:k 1 zmir'in manzaralannı havi bir a1 -
büm ile Voroşilof bulvanmn planlannı 
vermiştir. 

lnebolu faciası İi;İn. 
Moskova, 16 ( A.A.) - ınebolu va

purunwa babnası münasebetiyle B. Llt • 
Tİnof Türkiye büyük Elçisi Zekai Apay •• 

dm'a taziyede bukınmu§tur. 
Moskova Sovyeti Başkam ,Bulganin 

de lzmir ıarbayı Behçet Uz'a taziyel rİ· 
ni bildinniıtir . 

Yunanistanda 
llalk partisinin toplarıtısı 
Atina, 16 (A.A.) - Apğıdaki 

bildiriğ çıka:ılmıştır: Şimdiki hü
kümeti tutan halkçı partisinin say
lavları dün toplanmışlardır. Say
lavlar halkçı partisini asıl kendi
lerinin teşkil ettiğine ve bilhassa 
en vahim anlarda partinin tarih 
ve ananesine daıma sadık kalmış 
bulunduklarını beyan ederek sı
yasal sava§larınn sarsılmaz bir 
beraberlik ile devama ve bu ~ 
rin idaresini başbakan muavini 8. 
T eotokiye tevdia karar vennif ler
dir. 

Kudüste 
Bir prote."to mitingi nıenedi"1i 

Kudüs, 16 (A.A.) - Alman
yada yahudilerc karşı çıkarılmıı 
olan Nurenberg kanunları aleyhi-

! ne dün ve bugün için tertib edil
miş olan protesto mitingleri poli· 
sin yasağı üzerirıe yapılamamı§tır. 

17 !:>UNTEŞRlN 19.fü PAL.AR 

n gaze eler·nin seçi 
.aı&.ıı•"WUl""ı a • yazıları 

Londra, 16 (A.A.) - Muhalif 
gazeteler müstesna olmak üz.ere 
bütün İngiliz gazeteleri seçim so -
nucunu büyük bir memnuniyetle 
kaydetmekte ve timdiye kadar 
dört yıl İ§ başında kaldıktan son
ra seçim yapan hiç bir İngiliz bü · 
kümetinin böyle bir muvaffakiyet 
elde ettiğinin görülmem~ olduğu
nu yazmaktadırlar. 

Taymia gazetesi: İngiliz mil -
Jet.inin «sıyasada devamlılık» ana
nesine bugün de sadık bulundu -
ğunu bütün dünyaya bir kere da~ 
ha isbat etmit olduğunu yazmak -
tadır. 

Deyli Telgraf diyor ki: ''ingi -
tiz milleti 1931 deki kararını teyid 
etmİ§ ve işçi partisini bir kere da
ha kapı dı!3n etmiştir,, 

Morning Post gaı:etesi, işçile

rin çok kuvvetlenmiş olmalannın 
muhafazakarl11r icin ciddi bir ih
tar mahiyetinde olduğunu ve zafer 
üzerinde uyumamak lazım geldi
ğini yazmaktadır. 

Deyli Ekspres, i~i partisinin 
bugünkü mümessilleriyle İngilte
rede tutunamıyacaldarmm bir ke 
re daha sabit olduğunu kaydet -
metkedir. 

Ayrış gazeteleri, partilerinin 
uğradığı mağlubiyetten duyduk -
ları acıyı gizlememekle beraber 
muhalefetin parlamentoda daha 
ziyade kuvvetlenmi§ olmasından 
dolayı müteselli olmaya çalışıyor
lar. 

f'rcın .... tz gcızeı,./eri ne cli)·orlar? 

Paris, 16 (A.A.) - Bu abab-

ki Paris gazeteleri, İngiliz intiha • 
babnın manasını koymağa teıeb
büs etmektedirler. 

Maten diyor ki: 
.. B. Makdonald'm muvaffa -

kiyetsizliği, o kadar şahsidir ki, 
Baldvin kabinesine dokunacalt !.iç 
bir tarafı yoktur. Hükümeti idare 
için B. Baldvin'in yolu açıktır. 
Karmakanıık ve kararsız A vru • 
pa'da büyük Britanya adalan ha
kikaten bahtiyar oladrtır.,, 

Ekselsiyor' dan: 
" Yeni kamarada milletler ce

miyetinin ryasası, ittifaka yakın 
bir çoğunluk bulacaktır. ,, 

Pertinak, Eko dö Pari gazete-
sinde şunları yazıyor: 

" İngiliz seçimlerini kazanan 
bir program değil, fakat bir adam• 
dır. O da Baldvin'dir. Bu başarı· 
dan sonra Baldvin tecrübelerine 
dayanarak iş görecektir.,, 

Ovr gazetesi, tunları yazmak -
tadır: 

'' Baldvin, Milletler Cemiyetin
den yana çalışacaktır. Bundan ötü· 
rüdür ki, kendisinin bugünlerde, 
petrol üzerine ambargo konulma· 
srnı Cenevre'ye teklif etmesi bek
lenebilir. Bu teklif, §Üphesiz, ame· 
rikahlar tarafından da kabul edi
lecektir.,, 

Popüler gazetesi diyor ki: 
" işçi partisinin zaferi, Avrupa 

için bir iyilik olaCaktı. Temenni 
edelim ki, muhafaza.karların za • 

l feri, Avrupa'nın bugün içinde çır
pındığı karg ,alıkları arttınna -
sın . ., 

··yük aşist lcuruJunda 
Roma, 16 (A.A) - ltalyanın Lon

dra büyÜk elçisi B. Grandi bugün 
toplanacak olan büyük fa~ist kurulu
nun toplanbsmda bulunmak Üzere Ro

maya gelmiıtir. B. Grandi bu vesi -
le ile herhalde Muaolini ile önemli aı
yaaal konapaalar yapacaktır. 

J..ı"byn genel v&lisi mareıa,I Balbo 

da l\fDJ makaatla buraya gelmiştir. 
Cenevre, 16 (A.A) - Millet1er 

cemiyeti çev nlerine göre, faşist kon· 
seyi, B. Musolininin teklifi üzerine 
zecri tedbirler meriyet mevkiinde 

kaldıkça, ltalyanm her türlü ıııyaı.al 
toplantılara i~tirakten imtina etmesi· 
ne karar Termi~tir. ............ --~-

Bükre~ }larlamento unda 
Bükrq., 16 ( A.A.) - K.rralm par - ı mamonden daha ziyad iatilzam etmdc-

lameotoda okunan beyannamesi, bükü- tedir . 
metin tetkik için parlamentoya verece· Beyanname, bütün ulusal kuvvetle 
ği programı izah etmektedir. Beyanna- rin ittihadını ve bütün ihfuulano " 
mede, baıanlan bütçe munvzcncsi ·~ dahili münasebetlerin terkini isteyerek 
buhrana kar§ı koymak için alman cko - bitmektedir . 
nomik tedbirler memnuniyetle tcsbit ve 
ordunun takviyesi ve müdafaanm tec -
hi:zatlandınlmaaı için düşünülen işler 

kavdedilmektedir 

Beyannamede dış aıynsa hakkında 

deniliyor ki: 

Arsrulusal durum ciddidir. Geçen se
ne, her ikisi de Romanyanın dostu olen 
Fm~sa ile halvnyı yt:kbştınnl!ı bu'unRr. 

Rom,. anlaşmalan gibi sevindirici b"r 
iıaret ile b;ı lamasına ve lmllektif emni

yet alanındaki başanlar itibariyle müs -
mir bulunmasma rağmen, Avrupa d•şın-

da olmııkla beraber 11ya t dur.umu üz 
rine derin bir toir: yapmış olim bir: harp 
ilan edilmiştir .RomRnya. miJlctler cemi

yetine sadık olduğunu göstermiş ve pakt 
hültüznlerini tatbik etm1ştir. Romnaya 
bu müellim vazifeye haklı bir barışın ıü

ratle tesis edilchi!eceği ümidiyle katlan
mıthr. Buna intizaren. Avrupa banşı

nın muhaf87.a edilmesine •• milli men· 
faatlerimizin hiç bir sl!l"etlc zarara uğ • 
ramamasma daimi surette ihtimam in • 
zımdU'. Bu amaç. barq an~ 
riııyeti, bilatefrik bütün devletlerle olan 
ittifak ve dost!uklımmıza 5adak~ti ve 
komşuluk münnsebetlerimi7.le !Otıyetc 

pakb çerçevesi is:indc ve bu pakta ria
yet ederek kollektif emniyet eserine 
te riki m,..A1\İmizin t.nkviyeajni her za • 

Ze(~ri tedbirler karşı· 
sında Fransa 

Pariı, 16 ( A.A.) - Resmi gazta", 
dış işleri bakanlığının ihracat tecimen • 
lcrino bitab eden bir ibtaruu neırebnek· 
tcdir: 

1 tnlya'ya veya sömürgelerine g.önde. 

rilmck istem1en silahlarla mühimmat ve 
harb levazmunın transiti ve aktarmaıu 

~·aıınktır. Bunlann geri çevrilerek baı

ka memleketlere yolL,nmau İıo.lendiği talr 
dirde t krar 1 t:dya'ya ilira dilineye • 
ceklerine dair kefalet vermek icabcder. 

Fran ızren •• us 
Zecri tedbirlerclen Zıt.ır<1r mı 

görecek? 

Paris, 16 {A.A.) - Dokuma 
endüstrileri cemiyeti ba kanı baş
bakana 80 teşekkül adma gönder
diği bir mektupta ezcri tedbirlerin 
fransız dokuma endüstrisine ya
pacağı zararlardan dolayı bu ted
birleri protesto etmekte ve fran
sız dokuma ihracatının onda biri
ni İtalyanın istihlak ettiğini hatır
latmaktadır. 
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H~~~m~:.~:Ç:ü:: bir~ ı 1 ç HA L 
Maraş valisi ~ehrimizde 

Maraş valisi B. Adli izinli o
larak ,ehdmi:Ge gelmiş ve bund n 
istifade ede tk vilayete aid i 'er 
için ilgili makamlarla temasa L .J· 
lamıştır. Vali burada bulunduğu 
müddetçe defterdar B. Namık Pe
kergin'in kendisine vekillik ede• 
ceği haber alınmıştır. 

ile ıbeklemekte olduğu ingiliz uçimi, 
11ihayet yapıldı. Genel olarak sonuç
lar funlardır: 

1. Geçen aeçimdeki kadar ezici 
olmaınakla beraber milli hükümet 
'1loku çok önemli bir ekaeriyet kazan
mıftır. 

2. Liberaller, hükümet bloku için· 
de eaki durumlarını az çok tutabil -
mişlerse de blok dışında tamanıen e· 
z;ilmiflerdir. 

3. l1çtler, liberallerin aksine ola· 
rak, blok dışında durumlarını bire üç 
n:abetirule diU:eltmifler ve blok İçin· 
de lena halde ezilmiılerdir. Hatta o 
kadar ki, milli i§çi grupunun bQfC e•
ki Labour lideri ve eski bOfbakan 
Ramaey Macdonald, ıaylav •eçilme -
mehle '1ytnal hayahn tamamen dıfı
na alllmqtır. 

Muhalazakiirlar, tek bGfkuUla Ja 
kalaalar, tıpkı gr ;en aeçimde olduğu 
gibi, bu seler de hükümeti ve ekae· 
riyeti ellerinde tatmaktadırlar. Gerçi 
ba aelerki ekaeriyetleri, geçen aeler

IU kadar değildir. l1çiler ise, 50 kü • 
.ar .,.faolıktan 150 küsur saylavlıia 

pkabilmiflerdir. 

Görltlüyor ki, ingiliz katnoyu, re • 
yini, bu nler de muhafazakarlara ve 
muhafazakArbfa IJermiftir. Bunda 
tGfllacak hiç bir ıey yoktur. Geçen • 
lerde bir yazımıua söylediğimis gi• 
fJi, inglli.z imparatorluğunu Troy'ler 

kurm.Uf Whig'ler genifletmif oe bü .. 
yültmiiftiir. imparatorluk, yirminci 

~· en aon büyüklük ve olgun • 
·lak haddini bulduğundan, İngiliz mil· 
leti için bütün dava, artık impara • 
torluğu muhafaza etmekten ibarettir. 

lıte ingilis kamoyunu muhafaza • 
karlara rey fJerml!ie sürükleyen en 
lraooetli ômil budur. Eğer günün bi • 
rinde a)•rac kamoy reyini iıçilere ve -
rirae, o gün ingilU ifçi partisinin 

programı mutlaka muhafakar 11tsa.sla• 
ra dıı,yantyor demektir. Yani o gün 
ingild l.ıçi partiai, mesela bankaları 

devfetleffirirken dahi ingili~ milleti -

.ne d~ktir ki: 
"B.akaları devletleftinneliy~, ak· 

si takdil'de imparatorluğa muhafaza 

ed~.,, 

Bugün, işçi pal'tisi, böyle bir man • 
tJı kullanmıyor. Y cmi, tekli/ ettiği 
ihtilalci programla imparatorluğun 

imparatorluk olarak menfaatlerini te• 
"fil edemiyor. Belki böyle bir ıeyin 
lii%umunu·henüz idrak edemediği için 

fakat belki de (ki dahadoğrusu bu
dar) hala o eski sımf görüşünü, aınJ 
ideolojiaini, sınıf terminolojisini ve sı
nrl demagojisini her §eyden üstün tut

tuğu için incim işçi parti.si, bu wul 
gözlüğiJınli atmadıkça, bütün diğer 
memleketlerdeki ifçi partilerini (Al
'"4n)'a, ltalya, Avusturya v. ı.) bek • 
lemİf olan akıbetin pençeainden ken· 

4ini luırtaramı)lacaktrr. 

Bö~e bir ôkıbetle karfılaıcp orta

dan kaflum İfçİ partileri hep aynı ha· 
tal. gÖl'ÜfÜn C1e hatalı taktiğin kur -
bam olmuılardır. Hata ıa olmuıtur 
ki. bcı partiler, amıl ideolojisini her 
1e7den iistün tutmakla, sosyalİ%min 
idealiat hamlelerini ve idealiat prog· 

ram 11oktalaruıı bir türlü milletin 
nwnlaalleriyle telif edememifler ue 

her delastnda bunları sımlçılığın dar 

çerçeoui içinde dumura uğramağa 

mahkum hdmıflardır. 

* * * 
Sınılçalık ve sınıl ıuuru artılı in -

gilu işçisinde 'Olm~ da kimde olur? 

Senna:yenin temerküzii hadisesi, ar • 

tJt İngiliz kapitalizminde tecelli et
mez ile nerede tecelli eder? 

Halbaki ıuraac muhakkaktır ki, 
· geçen ~de İngiliz muhafazakar -
l.anna rey verenler araauıda milyon· 

larca İngiliz ifçiai bulunduğu 6İbi bu 
şeferki. seçimde de milli hükümet f,fo. 

huna kazandıran reylerin araaında 

ke:z:a milyonlarca ifçi reyi bulrmmuı· 
tar • ..Su ae demektir? 

Bu fU Jemektlr iti, ar.aılasal ve 

Gümrük ve inhisarlarda 
yeni tayinler 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığı ye -
ni teşkilat kanununa göre merkez teaki
Latının kadrosunu hazırlamağa devam el· 
mektedir. Şimdiye kadar yapılan incele
meler sonunda yalnız tetkl.k direktörlü
ğünün kadrosu bitiriılmiştir. Yeni teşki· 
lat kanununa göre giimrükler genel di -
rektöriinden ve tefti! heyeti başkanın • 
dan ıonl"ll yapılan Hk tayinler şunlar -
cin-: 

Zat iıleri asdirektörlüğüne bu direk
törlük birinci mümeyyizi B. Nurettin, 
muhasebe direktörlüğü udirektörtüğü. 
ne mezkur direktörlük h;rinci mümeyyizi 
B. Hükmü, muamelat direktörlüğü kt· 
ınn amirliğine mezkur direktörlük birin
ci mümeyyizi Emin, Karı mesul muhıı
aibliğine muhasebe direktörlüğü hiri"'lci 
mümeyyizi B Fahri. 

auıılçı kalan bir soayaliım tıpkı ü -
beralizm gibi ortadan kalkmağa 

mahkfundur. Nitekim bütün harbaon
rcm böyle bir aa•yalizm ile liberaliz -
min her tara/ta ta.sliyeye uğramast • 
nın delilleri ile doludur. 

Ve hele AfJrupanın hangi nokta • 
aına bakaak, orada bugün muhafaza· 
karlığın hakim olduğuna goruruz. 
Bu, muhala:z:akarlığm iyiliğinden de • 
ğil, sosyalizmin dargörütlülüiünden

dir. Sosyalizm, kendi.ine platform o· 

larak araıulusalcdığı .eçmekte urar 
ettikçe hakikatten ve tam muoaflaki

yetten u~ kalcıcaktcr. Ulusçuluk 
platformunu kabul ettiği gün iae, ra• 

kiblerinin elinden en tehlikeli silahı 
çelip kendi eline almq bulunacaktır. 

lngilteredeki. aeçimden bahsedi~ 
rcı.ı:. lngiliz milleti ne için seçim ya• 
pıyor? Herhalde yeni bir hükiimet çı· 
karmak ar:z:U8Undan önce ekonomik 

c.ıe politik krizler içinde çalkcılanan 

imparatorluğa bir çıkıt noktaa bul • 
mak için. Muhalauıklirlar barfffı · 

lıit11 ve Milletler Cemiyetine ifçiler 
kadar yanQfahil.iyorlar da neden İf· 

çiler imparatorluğun muhaltnaaı ve 
müdafaası lüzumuna mahaltuakôr • 
lar kadar iilrak etmif görünmek Ü • 

temiyorlar? 

Çünkü üzerinde durdukları plat • 
formun hakikatlerle ilgisi kalmamq
tır fJe çünkü tnnılçdığın dar görüıü 
kendilerini kmr bir pasilizme sürük· 
lemiştir. Ôyle kısır bir pasiliz.me ki, 
imparatorluğun Akdenizde ve Sarı • 
denizde bir çok tehlikelerle kar • 

fıla§tıiı bir devirde , kalkmışlar 

kuovetli donanma ve kuvvetli silah 

parolasını çürüteceklerini wnmU§lar· 

dır. Halbuki etraflarına bir baksalar, 

dört yanı denizle kU§atdmt§ olan ada· 
da, herkesin, sermayedar • ifçi, lord
memur kim olursa olsun, İmparator • 
luğun durumu sayesinde nalakıuını 

temin ettiğini göreceklerdir • 

lngiliz İf fİleri aekter görüı )'Ü:din
den, geçen seçimde emdiler, bu se -

çimi kaybettiler, gelecek aeçimde ge
ne kaybedeceklerdir. Ta anlayıncaya 
kadar ki, smıPtan önce millet vardtr 
ve milleti inkar edenin kendiai inkcir 
edilir. Burhan Belge 

C. ff.P. 
Ocak ve nahiye kon · 

greleri haşladı 
Cumuriyet Halk Partisi ocak 

ve nahiye kongreleri ötey günden
beri batlamış bulunmaktadır. O
cak kongreleri bu ayın sonuna ve 
nahiye kongreleri de önümüzdeki 
ayın on b~inci gününe kadar bit. 
mit olacaktır. Bu kongreler ocak 
ve nahiyelerin dileklerini sapta
dıktan ve yönelim kurullarını da 
seçtikten sonra kapa~acakbr. Ye
ni tüzüğe göre kaza ve vilayet 
kongreleri iki ydda bir toplanaca
ğından bu yıl bu kongreler yapd
mıyacaktır. 

İncir piyasasının 
durumu 

lzmir'den Ekonomi Bakanlığına ge • 
len malumata göre, Ege mıntakasında 

incir piyasa11 gayet sağlam ve muame
leler normal ıekilde devam etmektedir. 
Rekoltenin mühim bir kısmı satılmış ve 
ihraç edilmit olduğundan fiatların tedl·İ· 
cen biraz daha yükseleceği umulm~kta

dır. 

Bu yıl Almanya'run diğer memleket
lerden daha müsaid fiatlarla incirlerimi
ze müşteri olması diğer memleketlere 
olan satıtları azaltmıtbr . 

1935 yılı ürünlerinin piyasaya ar7. 
tarihinden bu aym i"k haftasına k.,,dar 
İzmir borsasına yazdırılmış olan satı.; 

mikdan 181.796 çuval, yani 21.087.83fl 
kiloya ulaşmııtır. 

Bu mikdarın 1.073.812 kilosu hurda

dır 

Fiat1ar: Süzme, 12 • 17.60; elleme, 
8.50 ? 12.75~ paçal, 6.SO • 9i hurda ha · 
zır, 6 - 5.50: Hurda vadeli, 3.875 dir. 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Buğday fiatları 

düşüyor 
İstanbul, 16 - Ziraat Bankau 

bugün piyasaya altmıt ton buğday 
çıkardı. Ve fiatı on beı para daha 
düşürdü. Un gayet ağır diqüyor. Şiın-

diye kadar kaydedilen düşüklük çu

valda yirmi kuraqu geçmemektedir. 
Bu vaziyet yakında ortaya bir de • 
ğirmenciler meselesi çıkaracaktır. 

Torik ihracına başlandı 
lstanbul, 16 - So,n günlerde to • 

rik istihsali çoğaldL Y unaniatan ve 
ltalyaya ihraç ba§ladı. Toriğin top • 
tan ihraç fiatı 30 balıkhanede pera • 
kende olarak 25 • 34 kuruı arasm • 
dadır. 

Kaçak esrar yakalandı 

İstanbul, 16 - Fransız bandıralı 
bir vapurun üç tayf ası üzerinde do • 
kuz kilo kaçak esrar bulundu. 

Valinin bir tekzibi 
lstanbul, 16 - Vali bugün gazetele

re gönderdiği bir mektupta bugünkü ga

zetelerde çıkan beyanatındaki (buğda
yın düpnesi muvakkattir.) sözünün ken
disine aid olmadığını bildirdi. 

Cirid oyunları 

lstanbul, 16 - Bayburttan gelen 12 
ciridci yarın Veliefendide biniı!er yapa· 
caklardır. Binişleri Beyoğlu halkevi or

szanize edecektir. 

* Haliç tirketi memurlarına aym 
otuzuna kadar maaı ve ücretlerini 
vereceiini bildirdi. 

... -. .. 
Hukukçular cemi yeti toplanbsı 

Hukullçular cemiyeti toplantuı 

Dünkü aayunızda fevkalade olarak 
toplanacağını yudığunız geçen yıl An. 
karada kurulan hukukçular cemiyeti 
dün ekseriyet obnadığından önümüzde
ki cumartesi g-ünü saat 3 e bırakılmıftır. 
Diin toplantıya geken Üyeler arasında 
iç İfleri bakaruJntZ B. Şükrü Kaya ve 

birçok taıımmıı eaylavlarmm: vardı. 

Dün de yazclıimm Jibi cemiyet bu fn· 
kalade toplantıyı anayas&sllll peki1tir

mek için yapmaktadır. Bundan ıonralô 

çalışmalaroı i1ıni bir mahiyet alamaması 

için gereken tedbirler alına.cakbr. 

Doktorlar arasında 
K.emaipa~a hükuınet dok.oı " 8. Ne

bil, Urla bükümet dcktorluğuna, Bene
bir eski bükıtmet doktoru R. Asım, K.e
mal~a hükümet doktorluğuna, Bursa 
merkez hükümet doktoru B. Sür.,yya, 
Marq n.ğlı.k ve sosyal yardım direktör
lüğüne, Bıurta uray doktora B. Haıiın, 
Bursa hükümet doktorluğuna, Orhan.ili 
eaki hükümet doktoru B. Süleyman Or. 
bangazi bükümet doktorluğuna abnmıt 
lar ve Bozok hükümet doktoru 8. Or -
ban iıtifa etmiştir. 

ÇAGRII~AR 
Maarif Encümeni 19.11.1935 sa 

lı günü ikide ton1anacaktrr. 

C.H.P. Sakarya Kamunu Yön. 
kurul başkanlığ111 ılan: 

"C.H.P. Sakarya Kamunu Ye
nidoğan Semt ocağının yıllık kon
gresi 17.11.1935 pazar günü saat 
onda ocağın özel kurağında yapı
lacakbr. Üyelerin gelmelerini di
leriz,. 

Çocuk Esirseme Ku.rllmu 
Genel Merkezinden: 

Amansız kışın içimizden alıp 
götürmek istiyeceği yavruları ö
lümden korumak için evinizde faz 
la çamaşır, elbise ve kunduraları 
Çocuk Esirgeme Kurumuna veri
niz. Sizin için kıymetsiz olan bu 
eşya birçok yokGul yavruları soğu
ğun istirabından, ölümün pençe
sinden kurtaracaktır. Lôtfunuzu e· 
sirgemeyiniz. 

Dün bir köyümüzde daha 
okuma odası açıldı 

Dün halk.evi köycülük ıubesi Baf. 
kat köyiiude yeni bir okuma evinin açıl
ma törenini yapb. Köylülerimize demm 
Türkiyeai.nin ide.allerini tokmağa çalı
ıan halkevinin bu çalışkan kolu ba.lkevi 
başkam B. Ferid Celalin ha§kanlığı .ı. 
tında 60 kiıilik bir kafile ile odanm •· 
çılma törenine gitnıiılir. Saat tam dört· 
l:e bayraklarla süslenen bu yeni okt:ma 
evinin önünde biriken köyJii, kadın, er· 
kek ve çocuklar en temiz elbiselerini 
giymişlerdi Açılma töreni B. Ferid Ce
lalin kısa bir söylevi ile başladı. Haikevi 
başkam Bu evin açılması için köylüle
rin gösterdiği gayrete işaret ederek on
ların böyle ileri hareketlerde büyük bir 
başarı ile yürümelerinden sonsuz bır kı
vanç duyduğunu söyledi. Bundan sonra 
köyün en ihtiyar ve saygı değer kadını 
Zeyneb okuma odasının kordelasını kes
ti. İçeride tam bir köy havası ile topla
nan misafirler köylülerle bir müddet 
konuıhıktan sonra köy meydanına top
lanarak davul ve zurna ile çalınan oyun 
havalanna karııtdar. Tören tam saat 
4.5 da bitti. 

Halkevi köycülük şubesinin ması ah 
ile ve türk köylüsünün emeği ile batarı· 
lan bu mütevazi okuma m için bir top
lantı salonu, bir muhtar odası ve bir mi
aafir oda11 vardD'. 

rJe kö~tt en ıl.ti 11ar kadını -. . .:yneb, okuma odasının kordeln11<nı kesiyor. 
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Ulus'un Anketi 
-

Ankarada mesken meselesini nasıl 
halledelliliriz ? 

Cumuriyet hiilriimetinin An
karada mesken meıeleıinin halle
dilme.ine ne kaclCIT önem ~mek
te olduğunu biliyoruz. .Emlak ve 
Eytam Bankaaı yeni meıkerıler 
hakkında tetkiklerde bu/anmak
tadır. 

Ankara'da bulanan memurla
" yerleftirmek, )'Olm3 onlara bir 
ltizmet olmakla kalmıyaaıh, An
karanın Bayındırlığınr ve ~ 
mı biiyük bir hızla arhracakhr. 

Bıı mesele ile a:ı fak ilgili • 
lan/ara birkaç •al yolladık. C• 
vahlarını neıreJerlıen, birçok kro
lriler de baıacağu:. 

Bu suretle bu ifle uğrCJ.fmakta • 
olanlara ve Ankattiya lıüçüh bir 
yardımda bulunmak i.tiyoruz. 
Y olladığımır. aualler fllnlardır: 
Arzu eclen herku ba malladen 
birine veya birkaçına kendi ceva
bını da yollayabilir: 

) - Devlet memurlan medcen
leri: 

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

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

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

2 - Yapı kooperatifleri: 
a) Yapı kooperatifleri hangi 

unsurlar için faydalı olabilir? 
b) Yapı Kooperatiflerinde i§ti

rak aermayeai ve yardımcı serma
ye naaıl temin olunmalıdır? 

3 - lş.çi meskenleri. 
Aileli ve ıehirde devamlı otu

ran iıçiler, mevsim itçüeri, bekir 
ıfçilere göre İ•çi evleri hakkında
ki düşüncelerimiz 

Sekizincicevap:4 
Mesken inşaab ite doiract.n doir•

ya hükümetlerin uğrtl§tığı ancalr ~ 

acele ahvalde göıiihnektedir. 
Çelroslonkyada yeni devlet kun.ılur 

kurulmaz, dıt-dan selen yurcldaşların 

alanı ile, oi.ifus hızla uttığı için Bayın
dırlık ve Sağlık Bakanlıkları, birçoll in

tuta baıbnwşlardı. 
Fakat o sıralarda bir kooperati{ ku· 

ıv.bnut olduğundan hükümet, ba inp
abn bir kıunını bütiin hak ve 'ftlCİbele· 
rile birlikte kooperıalife devretti. (Bib
liyografi 11, sayda 7) Estonyada bükü· 
met. inşaat yapanlara yüzde 4 faizle bir 
sermaye tahsis etmit ve bu sermayeden 
istifade hakkı tercihan kooperatiflere 

nırilmittir. 

Felemenkde 1927 elen 1931 yılma 
kadar bükümet 61 milyon florin ikraz.at 
yapımfbr. Bundan ba.fka aym müdddet 
zarfında ioıa edilen 254.311 mesken , fU 
niıbetleri gösteriyor: 

Yüzde 0,13 hükümet tarafından -
4,82 nahiyeleıo tarafından - 10,75 koope
ratifler taralmdan · 84,30 husuıi teşeb
büsler tarafından. 

Polonyada genel savattan sonra ia
fMl çok arbm§tır. 

Bu inşaat imme hizmeti mahiyetinde 
telakki edilmi§, ve bilhasaa lroopentifler 
taralmdan yapıhmştır. (Bı'bliyognıfi 14 

• sayıla 312) 

Hülrümetin para "ermek. kefil olmU 
lıııanun kuvvetile amme hizmeti telak
ki etmek .uretile, mesken yoksulluğunu 
gidenneje matuf olan çeşiclli yardımla-

rı yamDda, tdmilıı mol:mwt nrmek, İı
tandarizaıyon fikrini yaymak yolunda 
da tqvikatta bulunmak ibıere hro•iirier 
besbrdığı n dağıttığı gürühniqt1ir. 
Fransa İş n saihlı bekanlriımn ne.,-ft
tiği: 

(Regles et inıtroc:tiON etabliea a la 
auite deı travau" de la commiasion 
Technique de l'lbbitatioa pour la coo
struction des HabitAtions a Bon Marche 

19291 
Adlı broşürde resimler, kapı n pen

cere teferruabna varıncaya kadar plan
lar ve birçok faydalı bilgı'ler vanhr. 

Poionyada da buna benzer tetvikat 
aa,.ainde çolr iyi neticels elde edilmek
tedir. 

9.3. 1935 tarihli Ulusta, (Polonya 
milli ekonomi bankftaının) açmıı olduğu 
cüzel, ucuz ve uhbi evler müsabakamı. 
dan bahıolunmuştu. Esasen Fra.uada 
da buna benzer bir müsabaka 1928 de 
açılımı ve en iyi ptantar teksir ettirile
rek pyet uan 1ıir pua ile 1aalb .abl
mqbr. Ev ppbracaldar, baza-da baJD. 
nan bu ucuz plinlara rağbet ettiğinden, 
kendiliğinden bir staıwludizaayon tanin 
ediıım. buJunayor ve manle•etm iafaat 
itinde büyük bir ta,arnwf ve bza.ç el
de ediliyor. 

Yurdwwnnn YllP' ...... lııiJill 

nli olan emlü ba.... "" ba7le bir 
mii..ı..lııa açmM ıuretile yapı iflerinde 
ataadlırdizaayan çıf'ınm .-k yolmMllı 
Wiyiils hir laDmeti üaı ...... 

N. Uqare. 

Gündelik 

1NGIL1Z SEÇİMi 
(B~ 1. inci sayfada) 

İkinci sebeb, Bald'rinin a~im 
zamanını son derece iyi tayin et
miş olmasındadır. Milli hükümetin 
başında Mak Donaldın bulunma
mış olmasına da ayrıca ehemmi
yet Yeri imek lazım gelir. 

Konservatörlerin, dıt sıyasa ba
kımından, seçim propagandasının 
başında [Miletler cemiyetini te
mel taşı olarak almak, İtalyan -
babeş anlaşmaz.lığmda kendi ba
'ımıza hiçbir harekette bulunma
mak, yalnız cemiyetin karar~b
racağı ve bütün azaların girecek-
leri mü,terek hareketlerde hisse
mize düşen vazifeyi yapmak] e
sasları vardır. Liberaller de gaye-

lerinin [dünya bbrıımı devam ettir
mek, hakiki güveni iği elde etmek 
için Milletler cemjyetini aağlamlat-
hrmak J olduğumı bildinniflerdir. 
lKiler şöyle diyorlardı: [Kollek
tif barış sistemine bağlı olduğu-

muzu kati olarak söyleriz. Millet
ler cemiyet' n in ke.sin ve çab uk ha
:ekeli, Afrika lu. rhını bitirmeli
lir. l 

D '""mek ki bütün memleket, hep 
hn • .,~ h.Hu1mPtın Cenevre 11ya
sasmı kabul etmiş olduğunu gös
ten..,ic-"-· r Bunn n ~imdiki Avrupa 

Ye Akdeniz durumu ü.aerincle ne 
derin bir tesiri olacağını anlatmak 
bile lüzumsuzdur. 

Son günlerde gazeteler İngiliz 
seçmenlerine mısır vakalarını ha
ber vermişlerdir. Basın, ltalyayı 
bu vakalardan doğrudan doğruya 
mesul tutmakta idi. Evelki gün 
fnmsnca Kapital gazetesinden 
"Ulus" a aldığımız bir yazısında 
Jak Bardu diyordu ki: "14 ikinci 
teşrin seçimi ile kuv•etlenecek ft 
7 yıl iş bqmda kalmak imkinmı 
elde edecek olan konservatör hü
kümet, Awupada faşist itibarmı 
berkiten, Akdeniıde İngiliz üstün
lüğünü zayıflatan bir anlaşmayı 
İmza etmiyecektir. ltal,anm, hu 
i~ten topraklarını genişleterek çık

masına F oring ofis asla razı olnn
yac.aktu. Meğer ki Muaolini ln
giltereyi tatmin edecek teklifler
de buluna!,, 

Akdenizde Avrupa devletleri 
arasında bir harb ne kadar uzak
sa, bugünkü kargaşalığın yalıt
mak ihtimali de o kadar zayıftır. 
İngiliz seçiminden sonra, vaziye
tin alacağı şekaleri merakla belı
liyenler haksız çıkmıyacaklardır. 

F. R. ATAY 

l 
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Yabancı 8-azetelerde okuduklarımız 1 
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Fransa ile A1manya anlaşabileceklerıni ? 
Habq - ltolyan htuba ve aon günlaJe Jiinyayı meıgul eden İngilu aeçimleri Aıırupada ye
ni ve önemi büyük olan 6İrfOlı ltôtli-ıeri gölgede bırakh. Bu aralarda Alman310 ile F ran
aa armıntlcı anlQfma ve u.)'Ufma ildimallerinden bahaolunayor. Uluaal aosyalistlerin organı 
olan Fölkiıer Beolxıhter g~etai ba İf haldımda: ''Ya Almanya ile geçinilir bir duruma var
malı veya iki ıılus arasındalıi lwııetin mahiyetini aydanlatmalı', Jemehtedir. 
Lö Tan gazetesi ise, Almanya ile Fransa arasında göriqmeler yapılacağı hakkında dolCl§an 
ıözlerin aslı olmadığını söylemekte, Almanyamn Uluslar Soıyetesi:ıden çekildiğini, yeni
den silahlanmağa bcqladığım, lngiltae ile bir deniz anl0f1JllUI. yaptığını, orta Avrupa ve 
fark paktlannın gerçeklqmesine engel olduğunu anlaltılıtan •onra, Almanyanın Fransa hail
kında söylediği sözlerin tonunu değiıtirdiğinP. de iıaret eclerelı bu Jeğiııiklik Almanyanm 
hareketlerinde Je görülürse Jilıkati çekebileceğini yazmaktadır. 

Yıllardan beri hep ~u manzara 
ile kartıla§ıyoru.z: 

hlmanya, her hangi bir anlat· 
mazlık araamda bitaraf kalacağını 
aöyleyince, Paria'de, bu vaziyetin ar

kasında ne gibi bir gizli düıüncenin 
saklanmakta olduğu soruluyor. 

Rayhı hükümeti, kaqdıkh müna
sebetlerde daha i7i bir duruma giril
mesi makaaclile yeai bir tecrübe ya
pılmaaı için bilmem ka.çmcı defa ol
mak üzere Fransaya bat vurwıca, 
b\JDun arkaaından bir çok mabfel· 
lerde, c neden bu teklif yalnız biH 
;yapılıyor ? » diye bir aual ortaya 
ablıyor. 

Eğer Almanya bugüne kadar güt
müş olduğu politikaya aykın olarak 
fransızlaran reuniğ fikirlerine uygun 
gelen kolektif pakt siatemini kabul 
etmi~ olsa, hemen hemen aynı kay-

1'11 ile, Ahnanya neden arbk iki ta· 

rafla pakt sistemini bU"akıp bir çok 
taraflı görüşmelere kalkıtıyor? diye 
ııoralacaktır. 

1918 den 1933 yılma kadar itler 
böyle idi; Ulusal eosyalistler İJ batı· 
na geçdiketn sonra ela böyle aürüp 
gitti. Her vakıt aym teY olmQitur. 
Almanya - Fransa meselesi düzel
medikçe, Avrupa'ela hakiki bir ıul
ban lınınılmaama imkan olmadığı dü
tiiaülerek Alman - Franuz görüı
melerine her hangi bir yandan bir 
çığır açmak tetebbüsüne geçildi mi, 
hlç göz açbrdmadan, ortaya, hemen 
büyü.k bir itimatsızlık atılıyor. 

Bir itimatsızlık ki, uzun müddet 
aürmüt olan Alman - Fransız mü
nasebetlerinde hm- iki tarafc:a ela İt· 
lemni.f olaa hatalardan ileri gelcfjği
ne fiipbe )'Oktur; Ancak IMagünkü 
giinde ba itimamzlık bile bile beale
nerek canl•ndmlmaktadır. 

Ulmal 10ayaliatlerin dıı uya..Jarı 
Almanya ile Franaa arasmdaJD boı
lajv dolclarmak. için 1933 den beri 
bir çok tecrübelerde bulunmuttur. 
Bu .İf)erİn en iJerinsinde olmak üze
re, Führer aöylecliği bir çok biiyük nu
tak.larmcla, franuz milletine, kendi
ne böyle yaralar açmq olan hiçbir 
milletin öederi tarafmclaa bugüne 
kadar sörit.....mit ölçüde teminat 

'Nl'lllİftİr. 
Bana rağmen, bütün bu aöz ve 

jestler, ..mo, Almanya ile Fraaaayı 
a)'Jl'Bn atrlmaz bil' dıvara Çarparak 
paramparça oluyormuş gibi bir du

rcm meydana geldi. 
işlerini sükunetle baınrabilmek 

için alman ulusu kadar fransız ulu
aunuo da sulh istediğine şüphe 

edilemez. 
Ne çare ki, birbirile görüşenler 

uluslar değildir. Asri görüşenler, on
ları temsil eden parl1'mentolar, hü
kümetler veya cfjplomatlardır. Ve 

ba milletler bala, kararlarm kendi
leri tarafmdaa •eridiiine kanidirler. 

Scıe WtaJar da söaterdi ki, bitüa 
~aaal itlerde bep Almanya - Fran
• meselesi ortaya atdmaktaclır. Ba 
meseleye naul ol'lll'M olama bir ee

••b vermek lazımdır. 
Franaa'ela, iatenildiii kadar bu 

c Alman tehlikeai > nelen bahaedil
aıiıa •e mayete göre, Almanya sisli 

maluatlar pefinde k09tuğuadan ber 
hangi bir aıyaaal plim içine J'DVar
lamnaktan çekinilmeai ileri aürüle 
dm; fakat ikide bir Almanyadan 
bahaecfjlmeai bakikab, artık Alman
ya ile brıı karpya geçilrek beaab 
görmenin bir zarwet olclajunu iabat 
etmektedir. 

Ya ooanla geçinilir bir dU1'111Da 
varmak, Yeyahut da her iki tarafın gö
rü,Ierinde •içbir tereddüt bJJ'akmı-

yacıı.k surette iki ulus arasındaki hu
sumetin mahiyetini aydınlatmak ge

rektir. 
Ulusal toayaliat Almanyasına hıJ1ı 

bütün yüz çevirmelere ve hele Fran
.anm omuz ailkmelerine rağmen, ha 

hmvsta bir karar verilmeainin Fran
sadan önce Almanya tarafından bir 
:.araret dİY9 ileri Mirülme.t el. bğ,. 
yiik 'bir umaddur. 

Giin\in biriacle na.ı olsa. bir ce
vab •ermek li..aaa •elecelr.tir; we 

muhtemel olan aiır alubetleri dola
yısile de bu cevab kolayca verilemi
yecektir. iki büyük ulwun mukadde
rat meauliyeti ve koca bir kılanın 
sulhu göz önünde tutularak, Alman
ya ile Fransa adrasmda, biricik ba
nt meydana smırlardaki aiper alan
lan olacak olan banşmaz düşman· 

Metan başka bir ?eziyetin yarablma
aına iınkin olup olmadığını anlamak 
laznnda. 

Fölkifer B~hter - Berlin 

• • • 
Berlin'deki franaız büyük ilç.iai 8. 

Fraosua Ponse'nin Pariae gelerek bir 
müddet kalması, Fransız - Alman 
münasebetleri ve Avrupamn heyeti 
mecn.ua&ını alakalandıran aulh aıya
sası ü zerine yeniden dikkati çeken 
tefairlere yol açta. Bizim sandlğımıza 
göre B. Fransua Pon5e'nin yolculuğu 
tamamen hususiğ mahiyettedir. Ve 

ne doqrudan doğruya ve ne de do
layısile, yakın veya uzak bir zaman
da yapılacak bir Fransız - Alman 
görüpnesini hazırlamak ipyle hiçbir 
alikau yoktur. Bu İf üzeriDde orta
da dolaf&.D sözler uıls.ızclır. AyleYi 
bir işten dolayı Paris'da balmaan 

. franaız büyük elç.iainin bafbakan ve 

. dıt itleri bakanile göriİtJDesi., kendi
sini Almanya'daki füli durumdan ha
berdar etı:ncsi ve iki memlel:et ara
sındaki meseleleri onunla birlikte 
gözckn c eçirmesi kadar tabii birıey 
yoktur. Fransa'nnı bütün yabancı 

devletlf!r nezdindeki mümessilleri 

Parise geldikleri zaman Fransız dıt 

sıyaaasının mcsul şefile bu tarzda 
· görüımeler yaparlar. Onun için B. 
Laval'ın B. Fransua Ponse ile yap
biı görüpneclen, Pariale BerliD araun

dalıi münuebetleria, maliim olan gö
riin~ deği,tirecek mahiyette ye

ni bir hadise varmıı ,.ibi yeni bir 
mana çıkarılamaz. 

Almanya UIU&lar sosyeteainden 
çekildiği .. e Veraay andla~asmın 

V inci ku;mına çiğneyerek açıktan 

açığa büyük ölçüde silablanmağa 

hatladığı cihetle, yapbkları işbirliği 

Milletler cemiyetinin çerçevesi içinde 

inkiıaf eden büyük devletler camia
sının dışına çıkmıştır. Berlin hüku
ı eti, 7 ikinci kanan tarihli Fransız
ltalyan anlaımaaı gereğince yapıl -
maaı dÜ§Ünülea Orta Avrupa paktile, 

3 tabat tarilali Fraıuız - lagiliz bil
diriği gereğince yapılmau istenen 

Şarki Avrupa pakbnm gerçelrJepne • 
Üne bugiine kadar eagel olmU!tur. 
Bundan başka, Berlin hükümelİ1lİD, 
Franuz - SoYyet pakb dolayıüle, 

Lokarno paktından doğan mecburi
yetler hakkmda ihtiraz byıdları 

ileriye sürdüğünü biliyoruz. Halbu -
ki Lokarno andlqmasmm kefilleri 
olan ltalya ve lngiltere, Ruayanm 
tahrik ecfjlmedea yapılmıf hir hücu
ma uğraması haliDde bu memlekete 
yapılmau ~timali olan yardım balı -
kında fraA&Jz - ao..-yet palr.tmela yazı
b olan prtlarm, LoluarDO andlapna • 
amda yazılı olan karphklı garanti • 
lere uygun düşmekte olduğunu kabul 
eylemitlerdir. Nihayet, Almanyanm 

ailahlanmuı meseleı.i - ki bü tün ı.İ· 

lahların tahdidi ve azaltılması bu 
met.eleye bağlıdır - Almanya lngil
tere ile ayrıca bir deniz , nlapuası 
yapmış olmasına rağmen, Almanya 
ile Fransa arasında aym şartlar al -
tında askıdadır. İngil iz - alman deniz 
anlapnaaında ise silahlanma mesele
.;. Almanya ile, V craay andlaımaa. · 
~ını imzalayan bütün devletler ara -
sanda uludadır. 

Birlı:aç aydanberi bütün dünya ga• 

zeteleri, dıt itler için B. Hitlerin 
mahrem danıımaru olan ve Fiirearin 
yabancı hükümetler merkezlerinde 
yapılacak ya... resmi iakandiller için 
lıultandrğı B. Fon Ribentrop'un Pa -
rise geleceğini yazıyorlar. Az çok -
zik bir mü.z.akere yapmak gerektiii 
zaman, 8. Fon Ribentrop'un haauai 
aurette ya Romada, ya Loadrada, ya
hut da, aoıa siinlerde olduqu Bibi. 
Brüluelde buhmduju görüldü. B. Fon 
Ribentrop seçen yıl Pariae de geldi 
ve B. Bartu onan kend.isüıe IÖ;yledila
lviai, hUMUi aurette clinledi. lnsilia • 
alman deniz andlapnamun imzala.D> 
flDID ertesinde gazeteler B. F oa Ri
bentropun Pariae gideceğini yazdı • 
lar ve timdi de kendiainin oldukça ya 
kın bir zamanda Paria.e geleceii 8Öy· 

leniyor. Bu haberlerin, Alma-,'a 
için olduğu kadar Franaa için de reş. 
mi veya yarı resmi hiç bir mahiyeti 
yoktur ve bunlar ancak büyük ltir 
ihtiyatla kal'§danmalıdır. Bu dedi • 
kodular, dünya gazetelerinin bir Jıı... 
mı tarahndan, bilinen manada İatİ• 
mar edildiği ve meri olan andlapDa • 
lar gerejince kollektif emn.i;yelİD aai 
lamlapnauna bilhaua alakadar olan 
bazı orta Avrupa memleketJerİDİla-. 

yaaal mahfillerinde ainirlilik doi• • 
duklan için, bu ihtiyat bilbaua ta • 
:umdır. 

Bilindiği gibi Franu., Berlinle llo
Dutmaktan biç bir zaman çek.inme -
mittir, fakat bu konupnaların, bütaa 
dl§ ıuyasaaını hükmü altında tutan 

araıuluaal işbirliği çerçevesi içinde 

milletler cemiyeti paktı ve ~ihniyeti

le, kendisiyle dostları ve müttefikle • 
ri arasrndaki fili ve prensip balo • 
mandan tesanüd zihniyeti içiııde ya • 
pılmasını istemiştir. Almanya çolı 

defalar fransız diplomasisinin OIUI 

Avnıpada yalnız bırakmak ve aya • 

sal bakımdan abluka albna almak 
için guya yaptığı gayretler yüzünden 
ona acı sitemlerde bulunmuştur. Lo

karno anlaşmasının yapıldı~ı tarih • 
tenberi arkası sıra değ1'en franaız 

kabineleriain hiç birinin aklmdan 
böyle bir feY geçmemiştir. Tersine o· 
lnrak, bir ç .k defalar. Almanyanın 
milletler cemiyetine girmesini ve bü-

yük devletler c:aminaı arasında yt..-ni
den yer almaaını kolaylaıuran. Frea
aanm yaptığı teşebüaler olmuştur. Al 
manyannı Cenevreden ayrılmasına 

bizden fazla kimse eseflenmcmiştir 

ve herkes için müsavi olan müıterek 
kanunun çerçevesi içinde Almanya • 
nm milletler cemiyetine yeniden d n-

mesini Fransa kadar hiç kims ar.nı 

etmemektedir. Çünkü herke.s pek 
iyi bilir ki, Avrupada yaptlac; k de • 
vamlı 'ff tesirli bir itbirliginc Al • 
manyanın da yardımı lazımdır. Al • 
manya kendiliğinden nıünfcı id kal • 

mı~ su lh u sağlamt:. teşkitatlnmai;a 

uğra~n milletlerle yaptıg ı i~llirliğin

den istiyer ek ayrılmıştır ; Alınnnl'n -
nm yeniden bunlara katılmııs1, k ndi 
isteğine bağlı olan bir şeydir. 

Almanya bu istikametle ycnid Pn 
ve resmi olaı"ak iler iye b ir adım af • 

mağa karnr vermi~ gör iin müvor Rer-
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1 Memleket Postası Çin,in gümü§ esa

s1ııdaıı ayrılması 
Dr. ORHAN CONKER 

Hukeain dikkab Jtalya - Habeş 

savaşına dikildiği bir sırada Unk 
doğuda ekon~mi ve para alanlaranda 

Dünkii ve lnıgünkü n1a~lar , 

Aydın iyi suya kav~uyoı" 
Dün Anka.rt1 liılıc maçlı1.rma 

ba.,laııdı. Biribll"i arkuınn ç.tk&n 
engeller dolayı•iyle b&ru 11~ ka
lan lik maçlarının ilk oyunları, gü
zel havalı bir güne rastladı. Bu o
yun sa.at 14 de a.ltınordu - Güvenç 
apor ıenç t.Jcunları aruıode. ya-

hiı-ji&i birinci lc.ıAu.ıletn oynıya
cak.lardu·. Üç yıldanberi biıi birin· 
ci oldukça, di geri ikind kal•u bu 
iki deaerli takımın oyunu bP.r za
man olduğu ıibi, muhitte a-~ne ay
nı il~i ile beklenmektedir. Ma«;m 
yar~ıçı Muhafrı ıüçlii Sedad dır. 

Parti kongreleri başlad - Hayırsever bir 
tecimerimiz 

. eaaslr bau değ~§iklikler olnıaktadır: 
AY1'upa, Amerİklll ve Japonya men
faatlal'ınm çarpıştığı Çin'de para ö

teden beri bağla butunduqu gÜmÜf· 
ten ayrılmqln'. Aynı zamanda Nan
kin hü1ıı.ümetince gümü§le her .evi 
tediye yapılması yasak edilmİ§ ve 
ferdlerin elindeki gÜlllÜ§lerin de ban
koaıotlarla değitlirilmesin.e karar ve
rilmi§tir. Bundan başka Çin'de kağıt 
pua çıkarma hakkına malik olmak 
üzere bir merkez banka$r da kurul
mak isteniyor. Bu merkez bankası 

"Vasıtaınyle Şanghay doları 1 şilin 

2,5 pens olarak stablize edilecektir. 

ilimiz P' ... rtl ocak kongreleri son 
teşrin ayının ba§mdan beri sürmek
tedir. Aydı;,~ bağlı dağ ve ova köy
leri kongrelerinde Parti il ve kamun 
yön.kurul başkan ve Ü)eleri buluna
rak Parti program ve tüzüğünü ve 
Parti büyük kurultayına sunulan 
dileklerin sonuç.lan Üzerinde konu*· 
malar yapmaktadırlar. 

Yeni yr! <liieklerinin saptanma· 
unda birçok köylerde k oylüleritniz: 

- Daha 111!' istiyelim, her İstediği
miz oldu ve oluyor. Atamızın aaih
ğmı hükümctimizin kuvvet ve şerefi 
nin artma~ını dileriz diyorlar. 

fjehir sınırı 
On iki yıl önce Aydm §ehrinin 

amırları çizilirken yirmiden çok köy 
de şehir sınırı çevresine sokuJmu§ ve 
bu aınll' da o zamanki ilyön.etim 
kurala tarafmdan onaylanmqb. Bu 
kayterin bir çoğunun bv yüzden •ı

a.lan saptanamamaktachr. 
Bir çoğunda h:öy kanunu tatbik 

oluaan bu köylerin §ehir amın dqına 
çıkanlarak Jehrimizin hakikiğ amı
rmm saptanması bugün Aydm'ın 

çok gerekli bir ihtiyacıdır. 

Şcırbayımızm dıyevi 
Ankarada toplanan ura.ylar kon

gresine giden §arbayımız Nafiz Ka
rabodak dün Aydına dönmüttür. Şar 
ba1muzla konu§hun. Gazetemiz adı
na pa diyevi verdi : 

- Ankarada toplanan urayllU' kon
peııi çok önemli ve §ehrimizin ba· 
ymdırhk, ııoııyal, sağlık ve diğer ba
kımlardan birçok ödevlerini yüküm
leaen urayla.rımuun yiiksehnesi ve 

liD, İtalyan - habet krizinin inki~f -
lariyle, bu inki§aflarm umumi du -
rumda doğurabileceği akisleri çok 
dillkatle takip ediyor. Alman dış ba
kanlığının bütün çalışmalarının he -
defi1 İngiliz diplomasisinin çalışma -
larmı hiç bir 6W'etle güçlüğe uğrat
mamaktır. Yani, İtalyan - habeş an
laşmazlığından doğan krİll bufiye e
dilmedikçe ve bu UYU§Dla sonucu o -

larala ortaya çıkacak dwmnlar İyice 
belli olmadıkça Almanyanm Avrupa

daki İ§birliğine katılmasını bek.leme• 
mek geı·ektir. 

Görünüşe göre, wnumi bir görüş
menin batlangıcı olacak olan bir 
fransız - alman konu§masmın ancak 
o zaman manası olacaktır; bununla 

beraber, Ren nehrinin öbür yanında 
bir z.amandanberi Franaaya ait ola -
rak söylenen sözlerin tonunun değİf
tiğini ve Almanyanm ortalığın yatq
ması arzusunu izhar ettiğini kaydet

mek de az alaka verici bir §ey değil -
dir ve bu arzu Rayhş hükümetinin 

haraketlerinde de görülmeğe ba§lan

iığı zaman dikkati çekecektir. 
Lö Tan, Paris - 12. 11. 935 

ödevlerini daha tetikli ve )uzb ba
.,armaları için faydah olm~hır. Ba§· 
ta s.aym Başbakanmın: olmak nere 
bakanlarımı~m ve bütün büyükleri
mizin kongreye gösterdikleri ilgi bü
tün şarbaylara büy\ik sevinç vermi§

tir. 
Biliyorsunuz ki Aydın §ehrinin bü

yük ihtiyacı sudur. Aydını temiz ve 
bo• saya lıavUfturmak iU.ere projesi 
yaptm.lmq ve b•yın.dırlılr. hakaalı

ğınc:• da ooaylanınqtır. 
lç bah:anhğm isteği ü:zeı-ia.e pro

jeyi Ankaraya götürdüm ve bakan
lrğa verdim. 

Aydın durağııun suyu 
Aydın derniryolu kumpanyası za

manından beri Aydın durağına veri
len au için her yıl kumpanya uraya 
480 lira verirdi. Bunun için bayın
dırlık bakanımız sayın Ali Çetmka
ya ile konU§tum. Aydın §ehrile dura
ğının suyunun bir olmasından devlet 
demiryollarınca da verilmekte olan 
bu paranın kapİtalize edilmesini dile 
dim. Sayın bakan şehrin ba. dileğini 

çok yerinde bularak hem ~ Ye 

hem de durağın köklü ve temiz bir 
suya kavu§ması için 20 bin lira ile 
iştirak vadinde bulundu. Bunun için 
bakanlıkla bir mukavele yapmak 
Üzere loplanb halinde bulunan şe
hir kurulundan "yetki istiyeceğim. 

Emlak bankmı bor<·ları 
Emlak bankaama uraym borcu 

olan 8300 liraya karşı urayın genel 
evler yapıları be§er yüzden 1500 li
raya bankaca icardan almmqb. An
kara'da banka genel direktörü ile 

bu işi de konuşarak yapıların uraya 
geri verilmesi, borcun beş yt.lda ve 
faiz ıniktannm da indirilmeııi üze
riade anlaıbk. Bunun için de şehir 
kurulundan ııalabiyet alacağrm. 

Elektrik işi 
Şehrimizin elektrik tesjsatmı ku-

racak olan müteahhidin avrupadan 
ısmal'ladığı malzeme ve motor lzmir 
gümrüğüne gelmiştir. Bunlu güm

rükten çıkarılır çrkarıhnaz müteah· 
hid tesisata ba.tlıyacak ve mukavele 
geregince 8-1-936 günqnde İfle:r bir 
gereğince 8-1-936 ğününde işlft1' bir 
tekilde §eh•e teslim edecektir. 

Hayırseveı bir tecimerimiz 
lzmir manifatura tüccarlarından 

Canbaz oğlu B. Cevdet biJ. kaç ay 
önce lzınir'de ölmüştü. B. Cevdet 
vasiyetnamesinde 8000 lirasım çeşitli 

hayır kurumlanna bırakın"' l>anun 
3000 liraaile Aydm hastanesinde bir 
Cevdet pavyonu yapılma.&m1 ve bu
nun masraflarını karşılamak üzere 
Aydmdaki mağazalarmduı birisini 
yazını§, lzmir hakyerinde ha vasi
yetname dün kabul olunduğundan 
yakında pavyonun yapuına başlana-
caktır. C. llecerila 

Çin'deki bu para stablizasyonunu 

kolaylaştırmak için lngiltere'den bir 
istikraz yapılması dü§ünülüyor Eğer 
bu olursa yeni Çin parasııun sterlin 
blokuna dahil olınasr beklenebilir. 

Fakat Japonya İngiltere•nin Çine 
böyle bir yardımda buhmmamıa 

katiyen razı değildir. Japqnya 1932 
de i~gal ettiği Ma:nçuri vilayetlerinde 
yeni bir para çıka~tı: Mançuri 
Yua.n'ı l:ıu pAl'annı karşıhiı 2391 
gram gümüş b.ılunan Çin Yuan'a yine 
gram gÜmüş bulanan Çin Yuan yine 
kıymetce pek yakm idi. Japonya 
böyle hareket ederken şu noktaları 
göz önünde bulunı!tıruyordu: 

Çin ahalUi wüm~ paraya aiı§kın
dır. Mançuri ekonomisi Çin ekono
misine sıkı bir surette bağlı bulun
duğundan her iki yerde de kıymetce 
birbirine yakın gümii§ paranın kul
lanılması pek doğrudur. 

- Çin ve Mançuri paralanmn kıy -
metlerinin nisbeten yiiksek olu§u bu 
memleketler satmalına gücünün de 
yükaell olmasını ve dolayısıyle Japon 
mallarmm sürümüne yarıyordu. 

Çin hükümetini gümüşü terke 
sevk eden am_:rıeri araştırabm : 

Amerika birle§ik deTletlerinde 
geçen seneden beri tatbik edilmekte 
olan c gÜmÜ~Ü kıymetlendirme > ha
reketi bunların başında gelir. Fil· 
vaki amerikan hükiirnetinin gumuş 

fiatmı yükseltmek için yaptığı alqlar 
sonunda bir onz giimüşün fiati 45 
sentden 8 l sente kadar çıkmıştır. 

Çin'in gümiif ihracab da 1933 de 94 
milyon on:ı: iken 1934 de 267 milyon 
on:u. fJTlaınqtır. Paı-aSlllm kı)?llleti 

böyle yiikselinc:e Çin'in ihracab da 
aaahmş ve 1933 de 612 milyon dolar 
iken geçen sene 533 milyona dÜ§· 

mÜJtür. lbracatm böyle •zalma• 
tabiğ idhalata da dokunmu§ ve bun
larm yekônu 1345 milyondan 1029 
ıailyona inmİ§tir. 

Görülüyor ki Çin•m güıntiı eaa

undan ayrılması :va•ancı bir memle
ketin sırf kendi menfa.atlarını koru
mak için giimÜ§ fiatini "!o 100 e ya· 
kın bir nisbette l'Ükseltmeainden 
ileri gelnaittir. Çin dq ticaretinin bD 
yüzden daralması hükUınete paraya 
giimÜ§ten ayırmak İ~İn kati bir mec
buriyet olarak göıDikıniiftür •. 

Çin pa.naınm aıiiınÜ§ eaasmdaa 

Ank«ra famPlyonu Ge~~r 

pılc:h. Altınordu zayıf önürdeıinj 
3-1 yendi. Bundan aoma Albnor-
du - Deminpor ikinci taknnlannın 
oyununu seyrettik. Servet ve 1. 
kender gibi tanınmış futbolcuların 
bulunduğu Altmordu da bu oyu-
nu kazandı. 

Altınordu - Demirspor 
Bugün saat 13 de Altınordu -

Demirspor birinci takımlan ka11ı
laşacaklar. Y ctrgıç Gençlerbirli
ğinden Sedadon. Altınordu, ge
çen yıl sürpriz takımı ofmuftu. Bu 
yıl da aynı tekilde, kuYVetli ta
kımları şaşırtacak sonuçlar alaca
ğı ihtimalleri çok kuvvetlidir. 

Demirspor, geçen yaz birkaç 
spor §Ubesinde iyi dereceler aldı. 
Bir aydanberi de futbol takımları
nı kuvvetli bir hale getirmek için 
çalıştıklarım görüyorduk. Umarız 
ki bu devredeki maçlarda daha 
~nlı sonuçlar alırlar. 

Çankaya - Gençlerbirliği 
Saat 14,45 de günün en mü

him maçı var. Çankaya • Gençler-

Birliği birinci tolttmı 

Çankaya, bP.kaç aydanbeYi 
ayrıldığı aöylenen oyancularla, 
biraz zayıflamış ıanılm&kta idi. 
F aka.t geçen hafta yapılan bir ek
::ıeraiz maçında gördük k;, a} rıl
dıklan dedikodu.su etrafı saran 
çankayahlar takımlumdaki e~ki 

yerlerini almışlardır. Bunun i6n 
Çankaya bugün en kuvvetli şekli
le alana çıkacaktır. Yalnız bazıJA
rı, Çankaya takmımın bu durum
la nizamsız olduğunu, fakat buna 
rağmen tam kadro ile oynıyacağı
ru söylemektedirler. Bunun doğru 
olmadığını bugün Ankara gücü a
lanında. göreceğiz. 

Gençlerbirliği, bu yıl yeni 6ir 
eleman katmış değildir. Fakat ta
kım geçen devrelere göre değerin
den de hiç bir ,ey kaybetmemitlir . 
Bize göre Çankaya kadar, belki 
ondan da kuvvetli bir şampiyon 
namzedidir. Eğer çok vakit zevk
le seyrettiğimiz oyunlarından biri
ni çıkarırlarsa bugün heyecanlı 
bir maç 'Yar demektir. 

Ankara ikinciai ÇanAaya birinci ıammı 
!!!!!!!!!!"!" !!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!'!!-

ayrılması kıymetinin dütmeaini ao
nuslandıracak ise de bunun ihracatı 
artırması da kuvvetle muhtemeldir. 

Diier taraftan Çin parası sterlin blo
kuna girdiği takdirde lngilia finans 
aleminin yardnnmı da kazanma§ ola-

caktır. Çünkü: ıurasını unutmamalı· 

dır ki Londra piyasasında plase edil. 

mit olan 50 milyon sterlinden facia 
Çin tahvillerinin akıbeti bu devlelin 
finans ve bilhassa para durumuna 

bağhdır. 

UI.U.S'un romanı: Tefrika: 37 duğu deliğindeki haliyle pek acıklı olan. i~i 
ve büyük dostn, tunçdan San Marko1yu gıdip 
selamlama.ğa bile vakit bulamamıştı. Şair 
kadına birçok iltifatlarda bulunduktan ve 
Madam Marteni de güç zaptettiği neşesi ile 
selamladıktan sonra: 

- Birkaç gün sonra, Mösyö Döşartr, si
.zi daha çok ilgilendirecek bir harika göre
ceksiniz.. Küçük çıngırakların kıraliçesini 
ele geçirdim. Onu Rimim'de, yağı iyice iç
tikten soma çok sertleşen. çok koyulaşan ve 
çok parlayan tahtalardan aramağa gitmiş 
olduğum - şimdi mağaza olarak kullanılan -
yıkık bir yağhanede keşfettim. Satın alıp 
kendi elimle paket yaptım. Onu bekliyerek 
yaşadığnm unutuyorwn. Göreceksiniz. O.ze
rinde, meryem1e Sen Jan arasında, çarmıha 
gerilmiş bir İsa, 1400 tarihi, ve Malates
ta'nm armaları var ... Mösyö Döşartr iyice 
dinlemiyorsunuz. Beni çok dinleyiniz. 1400 
de, harbtan ve vebadan kaçan Lorenzo Gi
berti, Rimini'de1 Paolo Malatesta'nın yanı
na s.ığmmıştı. Aldığım çanın üzerindeki re
&iml~ muhakkak ki, o hakketmiştir. Ve 
İşte, önümüzdeki hafta içinde, burada, Gi
berti'nin bir eserini göreceksiniz. 

şişeleriyle karşısında, hepsinin sevdikleri, o 
bahtlı on beşinci asırdan bahsettiler. Prens 
Albertinelli o devrin artistlerini evrensclllk
Jerinden, sanatlarına karşı gösterdikleri a
teşli sevgiden ve kendilerini yiyip bitiı en 
jenilerinden dolayı birçok övdü. Okşayıcı 
bir sesle ve ıstrlahlı cümlelerle konuşuyor
du. 

------

K rmızı Zanbak 
Ya.:an: Aııatol FRANS 
Türkçeye ~viren: Nasubı BAYDAR 

Gözlerini camlı kapıya dikmiş olan Ma
dam Marme-

- İşte Mösyö Döşartr, dedi. 
Döşartr, dinç, canlı, ciddi yüzü neşeli, 

içeri girdi. 
Mis Bel de onu, küçücük kuş bağnşma

Jari y le karşıladı. 
- Mösyö Döşartr, sim görmek için çok 

sabırsızlanıyorduk. M. Şulet kapılar hak
kında kötü şeyler söyliyordu ... Evet, ev ka
pılan hakkında, ve diyordu ki felaket pek 
liltiifkar yaşlı bir centlmen'dir. Bütün bu gü
.zel şeyleri dinliyemediniz siz. Kendinizi çok 
beklettiniz, Mösyö Döşartr ~ niçin? 

Döşartr özür diledi: Ancak oteline gide.. 
bit -niş ve pek az tuvalet yapmıştı. Haw, 
r· '-; r hele'nin duvannda, dilrili dm-

- Paris'ten ayrılmadan sizi görmek üz.e
re gittiğim evinizden öğrendim ki ilk~~ 
beklemek için Fi90le'de Mis Bel'in misafi
risiniz. O vakit, her zamankinden faııla sev .. 
mekte olduğum btt memlekette size rasth
yacağnnı umdum. 

Bunun üzerine, Madam Marten, ilkönte 
Venediğe gidip gitmediğini ve Raven'de baş
ları haleli imparatoriçeleri, kıvılcımlar sa
çan görümsiileri tekrar görüp görmediğini 
ondan sordu. 

Hayır, hiç bir tarafta durmamıştı. 
Madam Marten de sustu. Bakışlan du

vann köşesindeki Sen Polen ~a talahp 
kaldı. 

Döşartr sordu: 
- Çana mı bakryorsmıu? 
Vivyan Bel kiğıdlan ve kalmelerl bir 

yana b:rraktt. 

Yemek hazır olduğunu haber verdiler. 
Onlara italyanvari bir _yemek yedirece· 

ğinde.n dolayı özfu diledi. AşçıSl Fieızole'li 
bir şalıdi. 

Sofra<la. r::ı..,.,~·~ r"""l"rı v le c:anlı fiaskoni 

Döşartr da onların hayranı idi, fakat baş
ka türlü takdir ediyordu. 

- Simabüe'den Mazakçio'ya gelinceye 
kadar candan çalışmış olan bu adamları öv
mek için kullanılacak kelimelerin tcv~ulu 
ve sarih olmasını isterim. İlk önce onları 
atölye'de, işçi gibi ça1ıştıklar1 dük.kanJarda 
tasavvur etmek lazımdır. İşte oralarda, iş 
başında görerek onların sadeliğini ve jeni'
sini anlamak kabildir. Bilgim ve kaba idi
ler. Az şey okumuş, az şey görmüşlerdi. 
Floraosayı çevreliyen tepecikler onlamı göz 
ve ruh ufkunu kapıyordu. Bütün bildikleri 
şehirleri. incil ve aşkla inceleyip okşa{· .k
lan birkaç antika heykel parçasından ıha-
retti. 

(Sonu v:ır J 
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Dünya tarihinin eşsiz ve örnek
siz devrimlerini yapan cumuriyet 
Halk Partisinin dördüncü kurul
tayında onayladığı önemli şeyler
den birisi de şüphe yoktur ki türk 
köylüsünü topraklandırmak kara
rıdır. İyi düşünen, hislerine kapıl
mıyan bir insan için bu kararın sı
yasal, soysal v~ ekonomik yaşayı
şımızda ne kadar verimli ve tesir
li olacağım görmemek, takdir et
memek imkanı yoktur. Ancak bü
yük partinin vermiş olduğu bu ka
rarla köklü bir toprak reforması
na doğrumu gidilecek yoksa bu 
reforma gerekli olan bölümlerde
mi yapılacak?. Bunu bilmiyoruz. 
Y alruz bildiğimiz bir şey varsa o 
da; şimdiye kadar ulusumuzun ve 
yurdumuzun eyiliğine, yükselme
sine birçok işler ve eserler başa
ran bilgili, görgülü ve salahiyetli 
şeflerimizin bu işte de çok olgun 
yiltüyecekleri ve verimli sonuçla
ra erecekleri inancıdır. 

Tarih, literatür ve tecrübeler gös 
teriyor ki toprak reformasında a
mil olan başlıca üç sebeb vardır. 
Bunlarda; sıyasal, soysal ve eko
nomik sebeblerdir. Bu sebeblerin 
bazen ayn ayn ve bazen de üçü
nün birden toprak reformasma a
mil olduğu yerlerde olmuştur. 

Şimdi sıyasal sebeb; nüfusu az 
fakat arazisi nüfusuna göre geniş 
bir yurdda köklü bir toprak re
formasına yani arazinin küçültül
mesine lüzum var mıdır, yok mu
dur~ Bu sorguya müspet veya 

rnenfiğ cevab vermek biraz guç 
ve biraz da düşünmeğe, incele
meğe bağlıdır. Çünkü bir yurdun 
bir bölümiınde nüfus mütekasif 
olabilir. Fakat arazi de pek az el 
terde toplanmış bulunur. Dere
beylik ve serf devri yaşanır. O 
zaman böyle bir yerde toprağın 
taksimine sıyasal sebebden ihti
yaç vardır. Halbuki yurdun bazı 
bölümünde de nüfus dağılmıştır 
ve sxvasal bir mecburiyet de yok
tur. Bu duruma göre de toprağın 
küçültülmesi ekonomik zararlar 
doğurabilir. 

Soysal sebebe gelince; şehirle
ri kalabalık olrnıyan ve endüstrisi 
fazla getişmemis olan yerlerde soy 
sal y·önden toprak reforması yapı
labilir mi? Bu sorguya ceveb ver
mek daha kolaydrr. Ve sıhi, soy
sal mecburiyetler olmıyan yerler
de toprak refıormasma lüzum yok
tur denebilir. 

Üçüncü ve en önemli sebeb; 
bir memlekette toprağın kanun
larla kücültülmesinin veya büvül
tülmesinin ekonomik ve tarım 
yönlerinden faydalı vey'i zar?.rh 
neticeleri olur mu olmaz mı? Öv
le şartlar vardrr ki zararhdır, öy
le sartlar vardır ki faydalı olabi
lir. Mesela; nüfusu mütekasif olan 
ve nüfusu yurdun her tarafına ay
nı nishette dağılmış bulunan, ara
zisi düz olmıyan, bakrma çok lü
zum gösteren hayvancılrğı ilerle
miş bulunar. ziraati entansif olan 
yerlercte kü ·ük ziraat daima kar
lıdır. Fı:tkat buna karşı arazisi düz, 
genis, miltııhit ve vnimli. henüz 

yorulmamış, nüfusu a.l, ziraG:tı 

ekstansif ( extinsiv) işçisi kıt ,.e 
fazla üretim yapmak mecburiye
tinde olan bir yerde de büyük zi
raat daha karlıdır. Bu mesele o 
kadar kompliğe bir şekil almıştır 
ki bu iki sistemden biri veya di
ğeri hakkında kati bir hüküm ver
mek mümkün değildir. Ve bu iki 
sistem lehinde veya aleyhinde ya
zılan yüzlerce, sayısız eserlerin 
içinden çıkmak da hayli güçtür. 
Çünkü her yazıcı kendi yurdunun 
hususiyetl~rine göre kalem yürüt· 
müştür. Küçük ziraati müdafaa e

den iktısadcılar ve yazıcılar ken
di memleketlerinin durumunu göz 
önünde tutmuşlardır. Şu halde 
haklıdırlar. Büyük ziraatin müda
faasını yapan yazıcılar gene ken
di memleketlerinin sıyasal, soy
sal ve ekonomik şartlarına göre 
tezlerini müdafaa etmişlerdir. 

Bunlar da haklıdırlar. Demek ki 
küçük veya büyük ziraat sistem
lerinin lehin<le veya aleyhinde fi-
kir bildirmek ve yurdun genel 
şartlarına uymıyan yalnız bir sis
tem kabul etmek biraz hatalı so
nuçlar verebilir. Zira bu sistem 
isinde zamanm. ekonomik şartla· 
rm, nüfus rlurumı.m"n ve toprağm 
hususiyetinin çok ;-; ~~ nli rolu ol
duğunu unutmamak lazımdır. Bu
gn küçük veya büyük ziraat fay
dalı olduğu kadar yarm da zararlı 
olabilir. Onun için en iy;si c.rva"' 1.1 
ve soysal büyük mecburiyctl::!~ ~1-
madrkca mutedil ve r~c:;vonel hir 

uuf ı ı: • İı a at si:steminin küçük zi
ı .·atle birlikte yürümesinin temi
ni daha çok ekonomsal görünmek
tedir. Ve böylelikle büyük ve kü
çük ziraat arasında bir ahenk ve 
kanşık bir çalışma temin edilmiş 
olur ki birçok yönlerden bu karı
şık sistemin bir memleketin zira
atinin ilerlemesinde büyük fayda
ları görülebilir. İyi bilmek lar.nn
drr ki büyük ziraatin soysal alan
da, amele işletmekte yardımı ol
duğu gibi tarımsal yenilikleri de 
daima benimsiyen ve ilk önce tat
bik cesaretini gösteren büyük zi
raattir. Bu sebeblerden büyük zi
raatte de küçük ziraat kadar tut
mak ve düşünmek soysal ve eko
nomsal bir zarurettir. Bu zarureti 
Corc Vaşington'un tarımsal bir 
sistem haline giren şu sözleri da
ha çok güzel ifade eder. Vaşing
ton diyor ki; çok para ile az '11ik
tarda iyi arazinin getireceği fayda 
dan, az masrafla çok mikdarda kö
tü arazinin getireceği fayda daha 
karlıdır. 

Niğde saylavı 

Cavid URAL 

Dünkü sayımızda (iş kanunu) pro

jesi başlıklı yazı Bay Dr. Şeref Nuri

nindir. Yanlı~hkla adı yazıya konul

mamıştır. Okurlarımızdan ve yazı aa

hibinden özür dileriz. 

Ankara Evkaf müdürlüğünden : 
Erzurum mahallesinde istasyon caddesinde yeni 171 eski 545 N. 

lu dört oda bir mutbah, banyo ve elektrik tesisatı bulunan ev ki
raya verilmek üzere 14-11.935 gününden itibaren on gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. 25-11-935 pazartc<>i günü saat onbcşte 
katı ihalesi yapılacaktır. Kiralamak istiyenlerin Ankara Evkaf 

Anli.ara ura yı otohiis 

dirPktöriü~iin<len : 

MUdlirlUğüne gelmeleri. (3395) 1-5223 

Ankara Hukuk Fakültesi 
direktörlüğünden : 

Cinsi En az En çok Tahmini Tutan Muvalıık.at 
Fiat teminat 

IDkmek 20000 25000 10,S 2625 196 87,S 
Et 10000 15000 40 6000· 450 
Çay 20 25 500 125 9 37,5 
K. Şeker 1500 1750 44 770 57 75 
T. Şeker 1500 1750 40 700 52 50 
Pirinç 3000 3500 24 840 63 
K. Fasuly.. 1000 125ct 18 225 16 87,5 
Un 2000 2500 18 450 33 75 
Nohut 100 125 15 18 75 1 41 
Soğan 1500 2000 6 120 9 
Salça 100 125 40 50 3 7 5 

Patates 2500 3000 7 210 15 75 
Nişasta 75 100 40 40 3 
Makarna 250 300 30 90 6 7 5 
Şehriye 100 125 30 37 50 ı 81 
Yoğurt 1500 2000 25 500 3.., 
Süt 800 1000 20 200 15 
Tereyağı 175 200 150 300 22 50 
Sarmısak 20 30 80 24 ı 80 
Buğday 75 100 10 10 75 
İrmik 7 5 100 20 20 ı 50 
Mercimek 75 100 25 25 88 

' 

. 

1- Eksiltmeye konulan i~: Oto'L üs garajı cephe dıvarma demir 
parmakltk ve demir bprl::>. rın yaptırrlması olup kesif bedeli 2458.02 
liradır. 

2 - Şartname ve proje ııarbaylık ten direktörlüğünden getirile
cek olan ve bu işlerle beşgul mimar veya mühendis veya demirci es.. 
nafı olduğund dair vesika mukabilinde p'.lrasız ol11rak otobüs direk
törlüğünden almtr. 

3 - İhalesi 28.11.1935 pt:rşembe günü c;aat on üçte otohüs direk. 
törlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık surette yapılacaktır 
5 - Muvakkat teminat mikdarr 184.35 liradır. 
6 - İsteklilerin artırma, eksiltme ve ihale kaunun e,,...rettiği bü-

tün evsafı haiz olmaları lazimdır. (3353) 1-5155 
... -· --~------------

Y. Z. E. il~tısadi İ§letme 
' 
Amirliğinden : 

Yüksek Ziraat Enstitüsü ilmi iktısadi ameli isletmeler müdür
lüğü namına ait Rt": smi mühür 2.11-935 tarihinae ;iyaa uğramış ol
duğundan yukardaki ünvan tktısadl işletmeleı amirliği şeklinde 
değiştirildiğinden eski nıühürün hükmü yoktur (3389) 1-5227 

Ankara l-l11kuk :Fakiiltesinden: 
Hukııku Hususiye zümresi için bir yardımcı profesör alınacak· 

tır. İsteklilerin şartları anla;nak için ikind teşrin nihayetine ka. 
dar Fakülteye müracaatları. (3359) l·-5221 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKE
MESİNDEN: 

Ankara Tabakhane İntıl.ıah Müskirat Fabrikası Sahibi ve elyevm 
Posta Telgraf ve Telefon dairesi Emanet kısmında Bitlisin eski 
saylavı Vehbiye: 

J 

J.7 SONTEŞRIN 1935 PAZAR 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 Çocuk terbiyesine daİı' komıı· 

ma 
19.45 Plak 
20. lS Ajana haberleri 
20.30 Orkeı~ 

lSTANBUL 
12.30 Plak neşriyatı (Hafil musiki 

ve danı rmuikiıi) 
18.- Güne§ kulübünden nakil. Kon-

ferans. (Peyami Safa) 
18.30 Muhtelif plaklar 
19.- Şehrazad (plaklar) 
20.- Konferans. 
20.30 Stüdyo orkestNaı 
21.- Radyo Ca7 ve tango gruplan 
21.25 Son haberler - bonalaı· 

21.50 Eminönü Halkevi gösterit ko
lu tarafından piyes (Şeriye 

mahkemesi) lbnirrefik Ahmed 
Nuri eserlerinden. 

Yeni içtimaiyat kitabı 
Yeni içtimaiyat k:tabını ha7.ırlıyacak 

komisyon dün külH;r bakımlığında ilk 
toplanbsını yapmışbr. 

Kömür alınacak 
H alkevi buşl.-anlğuıdan: 

Halkevi için (130) ton kok kömürü 
ve (9000) kilo kuı·u gürgen odunu ah. 
nacağından vermek istiyenler 15.11.935 
cuma günü saat 16 da etlerinde bulu. 
nan malların nümunelerile birlikte 
Halkevi Satın Alma komisvonuna gel· 
meleri rica rılunUl . l-5027 

.:~ "'--~ 
Yumurta 20000 30000 l,! 450 33 . 75 
Taz.e fasulyiıı 1800 2000 20 400 30 
Taze bamya 200 300 15 45 3 38 

Ankara Evkaf dairesine izafetle direktör Hulusi Seyhan vekili 
avukat Saim Hüsnü tarafından aleyhini11:e açılan alacak davasının 
(4.11.935) günlti duruşmasmda bulunmak üzere. namınıza çıkarılan 
davetiye ikametgahmızm meçhul olması basebile tebliğsiz geri 
çevrilmiş ve bu münasebetle ilanen tebliğat yapılmasına mahke
mece oy birliğile karar verilmiştir. (25-11.935) gününe rastlayan 
pazartesi saat (14) de mahkemede buluıunanız ve yahut bir vekil 
göndermeniz lazımdır. Aksi takdirde hukuk tısul muhakemeleri 
kanununun (141 - 142 • 143 • ve 144) üncü maddeleri mucibince 
gıyabınızda muhakemeye devam olunacağı tebliğ makamına kaim 

fiahu ~MI "1~~ JI 

Kabak 1000 2000 10 200 15 
Bakla 400 500 8 40 3 
Maydanoz 1000 1500 2 30 2 25 

Limon 5000 7500 2,~ 187 50 14 06 
İs_panak \500 2000 s 100 7 05 
Domates 750 1000 10 100 7 50 
D. Biber 300 400 20 80 6 
Patlıcan 1300 1500 15 22S 16 88 
Yaprak 100 125 15 18 75 1 41 
Prasa 7 50 1000 8 80 6 
Lahana 250 300 10 30 2 25 
Semizotu 200 250 ıs 37 50 2 81 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 936 nihayetine kadar alına
cak otan yukarda cinsleri hizalarında miktar ve fiatlariyle tutarları 
ve muvakkat teminatlaı;ı yazılı erzak on gün müddetle açık eksilt -
meye konmuştur. İsteklilerin 221ı1/935 cuma günü saat ı ı de 
mllracaatlarr (3388) 1-5228 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKE
MESİNDEN: 

Ankaranm İsmet Paşa mahallesinde 10 numaralı hanede kasap 
Osman kızı Sıddlka: 

Kocanız Ankaranın Kavaklı köyünde yaralt oğullarından Os
man oğlu Mehmet tarafından aleyhinize açtığı boşanma davasının 
duruşması 23-10.935 günü saat 14 yapdacağı hakkında Ankarada 
çıkan Ulus gazetesinde ilanen tebliğ edildiği halde mezkQr günde 
~~lmediğinizden davacının talebile baldlnnızda gıyap kararı tebli
gınıe ve ~uh~k~me günil olarakta 29.11-935 günü saat 14 icrasına 
karar verılmlştır. MeZ'kfir gün ve saatte Ankara Asliye birinci 
h~ku~ mahkemesinde hazır bulunmanız ve yahut musaddak bir ve
kıl gön~ermeniz aksi takdirde gıyabınızda muhakemeye devam 
r)~unacagı .gıyap kararı matkıamına kaim olmak i.lzere usulün 401 in~ 
· maddesıne tevfikan keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 1-5213 

olmak üzere ilan olunur. 1-5210 

ANKARA ASLİYE İKİNCİ HUKUK MAHKE
MESİNDEN: 

Evkaf idaresi vekili Saim Hüsnü tarafmd:ııı Ankaranm istiklal 
mahaUesinde tenekeci Gavril aleyhine vakfa ait Ankaranın balık 
pazarında 284 No. lu barakanın bedeli icarr olan 488 liranın tahsi. 
li hakıkında açtığı davanm muahkemesi smısında dava olunan 
Gavrilin 8-.11.935 günlü celsede hazır bulunması için yazılan da
vetiye mtbaşir tarafından ikarnetgahınmm meçhul bulunduğu be. 
yanile geri çevrilmiş olduğundan mahkeme<". H. U. M. K. nun 
142 inci maddesi mucibince ilanen tebliğat y;opılmasma karar ve
rilmiş olduğundan mahkeme günil olan 16-12.935 pazartesi saat 14 
de Ankara Asliye ikinci Hukuk mahkemesindf' hazır bulunması 
veya bir vekil göndermesi tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
~~~ ı~~ -

ANKARA DÖRDÜNCÜ İCRA MEMURLUGUNDAN : 
Ank.arada zaferi milli oteli karşısmda 6 No da iken halen ika· 

metgahı bilinemiyen müteahhit Mehmet Rüştüye. 
Ankara evkaf müdürlüğü vekili avukat Safvet Nezihi tarafın. 

dan 609 lira 50 kuruş ve % de 5 faiz ve % de 20 ücreti vekalet icin 
h~kkınızda 935 - 2817 No dosya ile icra takibi yaprJmış ve ikam~t
gahınız bulunmadığından ödeme emri tebliğ edilememiştir bu: borç 
hak~ında bir itirazınız varsa itirazmrzı veya lorcu kabul etti~iniz 
takdırde mal beyanında butunmeık ' üzere ilariddn itibaren 15 gtin 
zarfında dafremize yazr ile veya şifahen bildim.eniz ve isbu ilanın 
ödeme emri makamına kaim olduğu ilan olunur. 1- 5Z98 

?r~°"""" Yt:ıl/' 73-.. ~.ca.. r~-nı:-. 

Jckr~J"'~ ~ tie~ nt»nlf~, -
~~ 

Anl~ara Urayı otobüs 
direlctörlüği1nden : 

A - Eksi) meye konulan iş: otobüs garajr cephe kesme ta':j <h
·van ve kapıcı odası inşası olup keşif bedeli 7273.23 liradır. 

B - Şartname ve projesi $3rbayhk fen dirı>1<törlüğünrlen RCti
ril~cek olan ve bu işlerle meşgul mimar veya miihen-iis veya t1s..;ı 
esnafı olduğuna dair vesika mukabilinde otohü<ıler ıtireı-t;.; r1;; iY'in
den parasız olarak alınır . 

C - İhalesi 2R.11.1935 persembe ~ünü saat 10.30 da otobüs dire': 
törlüğündt: yapılacaktrr . 

D - F.ksi)tme J, :ınah nrf usulivle -..·;- rıTl::ır ... fr+rr. 
E - Muvakka• + .. ,..,inat m:krtarı ~<! ı; 49 J'r~ dır. 

F - Kallalr 7.a .. ft ~r :ırt•rma. eko:::ı+,.,.," ue i'~ a1e kanunıınun 3 2 ve 
33 iincü Madıiel~rine tevfikan yapdmıs olmalıdır. 

G - f.,t,..klil ,.rin. Jı-a'nunun emrettiği bütün ev-;;>' ı ı,.,:_ ol!ıı:-ıbrr 
lazrmdrr. ( .H54) 1-5154 --

AnJ{ara Urayı 
S'-1 işleri direktörlüğünden 

5, 6 beyg'ir kuv .'etinde ve saatte 15 metre suyu ı ı:: metre viiılt. 
c;ekliğ~ verebilecek t::\katte bir motopomp c;;ıtm almw·1ktrr. f ., tr'd i. 
l~r ııartnamcsini kıt-ara Urayı Su İşleri Ditr'<törli.iğünd .. r•t;rebi
lırler 9-12-935 gününe kadar teklif mektupları.ı• gö-ıdermderi. 

. (3393) l-~Z2t 





SAYIFA 8 

Ambalaı ve k.omp~ ı melerın ~~!!IJ~~=~ 
lızerinde hal ı sl ıgin fımsalı 11. 

olan ffi markasını arayınız . 

Ankara il~ayhğından: 
Ydı 

933 
İsmi Sanatı 

Yohan Havaskimit müteahhit 
Ticatet yeri 

Hacıdoğan hastahane 
">Ok~k No . 28 

Vergi matrahı 
Lira K . 
727 50 

Tarholunan vergi mıkdarı 
Lira K. 

50 )3 '~ 7 kazanç 
50 93 • bit misil zam 
101 86 

Yukarda adı yazılı Yeğenbey ;juhesi mükdleflerinden Yohan 
Havskinit Macaristana gittiği anlaşıldığmdan ilan tarihinden iti
baren 30 gün zarfında itiraz hakkı olmak şartile ihbarn:ı.mesi teb-
liğ makamına kaim olmak üzere ilan olunıır. <3368) 1--'i183 

Ankara merk.ez lııf7ı ~~ıhha mii
essesesi Satınalma .l' omisyonu 

reisliğinden: 
ı - Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi için (85 ) kal ı.:m 

ecea açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti (2058. -) liradır. 
3 - Eksiltme 19-11.935 pazartesi günü saat 11 de Merkez Hıf. 

zısaıhha Müessesesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin muayyen saatta komisyona 

mµracaat etmeleri ve listesile şartnamesini müessese ayniyatından 
almaları. (3240) 1-4996 ------
Ankara Nünıune hastant~si 

haştahihli~İn•leıı: 
Kapalı zarf usulU ile münakasaya konulan 309 kalem alatı cer

rahiye ve Tıbbi malzemenin ihaJe gününde talip zuhur etmediğin. 
den pazarlıkla mübayaa edilmek üzere on beş gün müddetle tek. 
raı- münakaııaya konmll§tur. Talip olanlarm 25 Teşrinisani 935 pa
zartesi günü saat 10 da hastanede tesekkül eden komisvona tenı\-
natlan ile birlikte müra<:aatları ilan ~lunur. (3343) l - 5143 

!fllllfllllfllHlflllllllllHlllllllHllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIHI~ - . -= = ! Sabi k bina ~ 
§ Ziraat Bankası 1\lerkez = 
- c -- ---- -- -- --S Ziraat Bnnkasmın tasarrufunda bulunan, Ankara- = 
S da Anafartalar caddesinde Memurlar Kooperatifi na- -
§ mile maruf bina kapalı zarf usuliyle satılığa çıkarıl- -
= mıştır. = 
= Bina, 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa edil- = 
~ miş olup bodrum katı, zemin katı, birinci, ikinci, ü- = 
::: çüncü kat olmak üzere beş kattan ibarettir. := 
§ Bodrum katında kalorifer dairesi ile kömür mah- § 
:: zeni, dört büyük anbar. = 
~ Zemin katında bir büyük mağaza ve bir Müdürlük s 
5 odası, birinci katta beş oda. bir büyük salon, koridor, §! 
E hatalar, = 
E· İkinci ve üçüncü katların beherinde sekizer oda 5 
§ ve birer büyük salon, koridor, halalar vardır. :: 
5 Binanın yüksekliği 19,50 metrodur. Bina badanalı 5 
§ ve boyalıdır. Zemin katındaki dükkanın döşemesi ~ 
E Karo Mozayik ve bütün katlar döşemeleri linolyom- ~ 
5 cht.r. = 
:: Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmiş := 
:= elektrik ve kalörifer tesisatı vardır. ;;;;; 
:: Satış 29 ikinci teşrin 935 cuma günü saat on altı- ~ 
_ da Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde yapılacak- = = tır~ := = İsteklilerin beş bin liralık depozito akçelerile bir- :: 
- likte tekliflerini havi zarfurmı bu tarihe kadar Mer- =: 
~- kez Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve satış şartnamesi- :: 

ni tedarik etmek veya binayı gezmek istiyenlerin E 
E§ Merkez Müdürlüğü Muhasebesine müracaat eyleme- ::: 
= teri ilan olunur. · . 1-4908 E 
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Doktor 

Dr. TURGUT 

Dok.tor 

Ali l\1aruf f 1nver 
DERl, FlRENGJ Vtı: BEl.SO 
GUKl tJGU HASTAl.lKl.ARJ 

MtlTEH ASSISJ 

Tahakhdne cMldesı başında Al 

tmtaş 'okak No 17 Hastalarını 

hergUn 9-13 ve 15-ZOve kadar 

k.:thut erle' 

\'eni Eczane 

f)aktilo aranıyor 
Şirkctimı..ıde açık bulunan 

daktiloluk için temiz ve çabuk 
yazan bir bayan daktilo aran~ 

maktadır. t~teklilerin ~irkete ba§ 
vurmaları. 

Ankara Elektrik ve 
Ha vagazr şirketi 

l-5211 

• >hil}ah, mohilya~ız 
ldı·afık dı.iİrc 

Yenişchir'de otobus durağın
da dört oda banyo blitün konfo. 
ru havi bir ev möbl eli möblesiz 
kiralıktır. Telefonla 1415 No. ya 
müracaat. 1-5173 

MÖBLE ODA 
Ayie ydıunda, moble, kontor. 

lu. Sıhhıyc Vekaleti arkasında 
Tuna cadd~si Yiğitkoşun sokağı 
15. 1-5212 

Daima sabit daıma 
tabii 

Juvantin 
saç lJoyalaı·ı 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan. 
tin saç boyaları mLızur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiş'tir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te. 
min edilen renk yıkanmak ve ter
lemek hatta deniıe girmek su[l!t. 
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em
niyetli markadır. Eczanelerde ve 
ıtriyat mağazalarından arayınız. 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Naauhl 
BAYDAR 

Çankırı cadclesi civaruıda 
Uluı Basımevinde basılmış· l tst. 

Yalnız bir def aya mahsus olmak ~ere 
..... 

17 -~ 11 -1935 

Pazar~tiinü 

' 

"The Dansant., 
• 

Paviyonda verilecektir 

l\.irahk 
Yenişehir mimar Kemalettin 

mektebi civarı Ovonluk sokak 
No. 12 müstakil beş oda ve bahçe. 

1-5214 

Satılık ev 
Emlak bankası arkasmda ka

nat sokağında dört numaralı Ne. 
cati evidir. Diyanet İşleri daire
si altındaki bakkal Mustafaya 
mütacaat. 1-5080 

Mobilyalı ev aranıy~r 
Y enişehirde 2 ila 4 oda olmak 

üzere mobilyalı ve bütün k-0nforu 
haiz ev aranıyor. A,nkara Posta 
kutusu 67 numaraya malilmat 
verilmesi. Telefon : 2628 

1- 5220 

llllllm!lll!!llllllJ!mnJ!mlJlll!lll! ... 

Doliuzuncu l\.. • yoklama 
k.omisyonu Reisliğinden: 

Kıtaat ihtiyacı iç.in 550 bin kilo un kapalı zarf ile tnünaıkasaya 
konmuştur. İhalesi 2.12.935 pazartesi gUnü saat 11 dedit. İlk temi· 
nat 4689 liradır. Taliplerin şartnameyi görme'k üzere her g{in mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin muayyen günde ihale saatından bir 
saat evvel teklif mektuplarile kanunun 32, 33, 34 Uncll maddeleııi 
ahkamma g-öre vermiş bulunacaktır. (3345) 1-5151 

Yill{sel\. Ziraat Enstitüsü 

rek:törlüğünden: 
Yüksek Enstitü için açık eksiltme ile ZEİSS marka 15 adet 

kurs mikroskopu ile 12 adet Mikroskop lambası alınacaktır. 
1 - Tahmin olunan muhammen bedel 2300 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 173 liradır. 
3 - Eksiltme 25-11-935 paza..-tesi günü saat 15 de Ankara Yük

sek Ziraat Enstitüsü Rektörlfrk binasmda yapılacaktır. Fazla iza.. 
hat şartnamede yazılıdır. Bedava şartnamesini almak istiyenler 
İdare Müdürlüğüne müracaatları. (3217) 1-4993 

g e 1 d i 
Ekonomik, sıhhi, ucuz, heı yerde yanar. Sipariş kabul yeri 

Adapazarı 

Türk Ticaret Bankası 
Ankara merkez şubesi: tşıklu cad:iesi dairei mah'>usa re le ton . .e316 
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1 J SİNEMALAR 1 
[ YENi 

BUGÜN BU GECE 
Karyokanın haliki olan Ginger Ro
gers, Fred Astaire ve lrene Dun
ne'un yüksek sanat ile hazırladık-

ları misılsiz şaheseri 
ROBERTA 

Numaralı biletlerinizi gündüzden 
tedarik ediniz 

BU GECE 
(KULü~) 

Mevsimin en büyük zabıta tilmi 

ÖLÜM CANBAZLARI 

Heyecan - dehşet - macera 


