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Giimlelik 

ERAZI VE YAPI VERGiLERi 
Kemal ÜNAL. 

Erazi ve yapr vergilerinin hu-
. ıusi idarelere devri layihası; bu i
ki verginin halktan alınmasını da
ha uygunlaştıracak iki ayrı layiha 
ile birlikte, Kamutay komisyonla
rında görüşiıimektedir. 

Erazi ve yapı vergileri, öteden
ber: devletçe toplanan araçsız 
(vasıtasız) vergiler arasmdadır. 

Hususi idare sistemimize göre 
. devletçe halktan alman va-
11tasız vergilerin hemen hepsin
den, kanunla çizilen nisbetlere 
göre, mikdarlar ayrılmakta ve bu 
idarelere verilmektedir. Bu mik
darlar, hususi idare büdceleri için 
külfetsiz bir gelirdi. Salnaklarm 
{matrahların) iyice belirtilmesi, 
ve verginin halkın ödeme kapasi
tesine uygun mikdar ve zaman i
çinde alınması devlete düşüyor
du. 

Maliye, bu yüzden birçok mad
di külfetlere katlandığı kadar, 
manevi bir ağırlık da taşıyCJrdu. 
Mükellef, devlete verdiklerile, 
kendinin içinde yaşadığı ve yakın· 
dan faydalandığı birçok mahalli 
hizmetlerin de görüldüğünü bil
miyordu, halk her zaman, vasıta
sız vergilerin hafifletilmesi üze
rinde geniş bir istek taşır ve bu
nun büyük devlet büdcesi içinde, 
kolaylıkla başarılacağını sanır, 
halbuki bu vergileri azaltan her 
tedbirin sistemimiz icabı, kendi 
çevresindeki hizmetleri durdura
cağını düşünmez. 

Yeni sisteme göre, erazi ve ya
pı vergileri; • yol vergisi gibi -
doğrudan doğruya hususi idare
lerce alınacaktır. Bana karşılık i
darelerin, başka vasıtasız vergi
lerden alacakları mikdarlar, mali
yede kalacaktır. 

Eret.zi ve yapı vergilerinin dev
redilmesi ile ne hususi idarelerin 
ve ne de maliyenin eski durumdan 
daha az veya daha çok gelir a l-

( Sonu 2. ci sayı/ada) 
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Zecri tedbirlere l{arşı kararını verdi 
Roma, 17 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

Faşizm büyük konseyi dün gece 
toplanmıştır. 

Senato başkanı, bütün konıoey Ü· 

yerleri adma aşağıdaki takria; ver

miştir~ 

halyan milletinin, 2 ilkteşrin mu· 

azzam toplantııunda tecelli ettiği veç

hile, genel hissiyatına tercüman olan 

büyük konsey, duçenin şahsında, f tal 

yanın hayatı ve istikbali için elzem 

şeraiti, evlatlarının gayretiyle Afri • 
kada temin etmek hususundaki mil
letin haklarının en yüksek vücuda 
getiricisini heyecanla alktşlar ve Du-

. azı - . • =-ıg ~ -5!7 -- --- -- ·-

çenin eserine kayıdsız ve şartsız e . 

min bulunan bütün İtalyanların elzem 

hedeflere varmak için her türlü fe
dakarlıklara hazır bulunduklarını tc
yid eder. 

Bundan sonra parti sekreteri, Af

rika ııtinde ink,labın C ':ia'l fikrini ve 
Romantn ölmez ve kurtarıcı medeni

yetini salahla ileri götüren yeni faşist 

İtalyan muharibleri ile mareşal dö 

Bonoya arkadaşlrk ~damları yollan· 

masını teklif etmiştir. 

Gerek senato başkanının takriri 
gerek parti sekreterinin teklifi a?kış

larla kabul ıadilrniştir. 

(Sonu 2. ci sayı/ada) 
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Sayımı~ız, Örnek bir. sayım Olmuştur ____ ........ 
Nüfııs sayımımıza; arsıulusal istatistil{ aleminin gösterdiği ilgi 

çol{ geniştir- ital fa usullerimiz haJ{kında malfınıat istemi~tir 
Genel nüfus sayımının netice

lerini tasnif etmekle meşgul olan 
istatistik genel direktörlüğü bü
yük bir faaliyet içindedir-. Direk
törlük bir broşür hazırlamaktadır. 
Vilayet ve kaza itibarile köy ve 
şehir nüfuslarının kadın - erkek 
nisbetlerini; 927 den beri şehir nü
fuslarının artma nisbetlerini, tür
lü bölgelerdeki kesafet değişiklik 
lerini ihtiva edecek olan hu bro
şür, mufassal tasnif neticeleri bel-

ti oluncaya kadaY nüfus bakımın
dan bilinmesi en zaruri malfunatı 
temin etmiş olacaktır. 

Umumi tasnıf neticelerine 150 
kişilik bir kadro ile çalışılmakta
dır. Şimdi Ankara vilayetinin tas
nifi ile uğraşdmaktadır. 

Tasnifin çok süratle yürümesi 
için tasnif makinelerinden iki 
misli istifade maksadı ile yakın
da gece mesaisine başlanacaktır. 

Umumi tasnif neticeler1nin üç, 

-- -~ 

lwbedcrim iz 6. cı :myı/udadır. ) 

dört hin sayıfalık 5-6 cild teşkil e
deceği ta·hmin edilmektedir. Uzun 
ve devamlı bir çalışma neticesin
de bitecek olan bu büyük işin so
nu beklenmeden her vilayetin tas
nifi bittikçe diğerlerinin bitmesi 
beklenmeksizin parça parça neş
redilecektir. 

Genel direktörlük ayrıca ve 
927 sayımının bize vermediği mü
him bir iş üzerinde çalışmakta

( Sonu 3. cü sayıla.da) 
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"Ulus,, un dil yazıları 

Sah 
·~·~· 

"1. Sahah, sallağ il. sa hah lt~y, sahağley -
111. sabahleyin, sahağleyin .,, , s(izleı-i.ııin 

etimoloji, ınorfoloji, fonetil{ 

hakınundan analizi 
SAB.\H~ 

SAH\(; 

Kelimenin etimolojik şekli: 
(1) (2) (3) (4) 
(ağ t as -t ab t ah) 

(1) Ağ: Köktür; "güneş" anla
mınadır. 

(2) As:( . ...,_ s); oldukça ge
niş ve uazk bir sahayı, bu sahada 
bulunan objeyi ve süjenin bu ob
je ile münasebetini gösterir. 

Uzak sahada bulunan obje, kö
kün ifade ettiği "güneş" tir. Süje 
guneşfe münasebet anyan "insan" 
dır. Münasebeti işaret eden, haber 
veren, müjdeli.yen: (ağ -1 as -
ağas) sözünün anlamı oluyor: 
" parlaklık, beyazlık" demektir. 

Bu kelime, Pekarski'nin Yakut 
Dili Lügatinde aynen ( Ağas) şek
linde olarak dediğimiz manalar· 
.dadır. Yine bu lugatte ''apağas 
bembeyaz" terimi gön.Hür. 

( Ağas) mürekkep sözünde ana 
:kök İle ek, kaynaşaMk (as) şek(i. 
ııe girer. Kendinden sonra başka 
kök vPya ekler gelerek kelime bü
yüdükçe (ıh) ın vokali dahi dü
şebilir. 

(3) Ab - ap: Köktür. Burada 
"hareket, imtidat, uzama" göste
rir. (As) ı, yani parlaklığı; uza
nıp gözümüze gtlmesi anlamiyle 
tamamlar. 

As ..ı.. n.p == . , s + ap = sap: 
"Şuağ, rayon (tıait qui part d'un 
corps lumineux) " d~mektir; yani 
güneşten çıkan ;nce iplik, tel gibi 
parlak hatlar anlamınadır. 

Not 1 : Bundan alman mef
humladır ki (sap) sözü, Türkçede, 
birçok i11ce şeyler ifade eder. Me
sela: 

Sap - (1) ip, tel, tar (bir sap 
tire) ; 

(Jl) hububat ve çiçek ve 
sair nebatatın yerden başak veya 
çiçeğin başladığı yere kadar olan 
düz, ince rcri; 

(ili) ba\tanm, kazmanın, sü
pürgenin sapı da bu (sap) keli
mesinden çrkmrş.tır. [1] 
Kurutulmuş, parçalanmış, tiftik

lenmİf hayvan damarlarından ya
pılmıs ipliğe Y a.kutçada (sap) de
nir. [21 

Noı 2 : (Ağa~ - as) m güneşi 
haber \eren, işuret eden, müjde
li yen bir mefhum olduğunu gör
dük. Bu haberin , i~aretin, müjde
nin i'ldma ela (sap) derler: 

''1 üll?e k;-;İ ı,ıtnata sap buolar 
= :,,,.an ruyasmda birçok sap gö
rürse ~~Şıni'I gelecek bir felakete 
işarett i r.'' 

Bl• mİsf'lld~ görüldüğü gibi 
(sap) ışaret anlamiyle tefsir olu
nur. 1 J J 

H~lıer, işaret, müjde anlamma 
(sav) '4) sekli de vardır. 

(Sa.., . Sab . Sav - Sam) sözle
rindeki ( p= b- v m) olduğu ma
lumdur. 

(Saıı) ın, (Çav) [5] şekli de 
vardır. 

(1] Kamusu Türki 
[21 Pekarskİ: Yakut Dit; DU.ga t i 
[3] .. .. .. 
[4] Uygıırca Kuran TPrcem esi ; 

Uyı:•ır Metinleri ; E lidralc Lili
'ian-i/-Pfrak; Divanü Lügat-it
Türk 

f 51 Divrnı <)ııltan Velet 

Adana havalisinde bu anlamda 
(Sim) şeklini kullanıyorlar. [61 

Not 3: Şuağ manasına olan şu 
kelimeleri altalta yazalım: 

Sap: (s + ap) 
1. - Coğ: (c oğ) (7] 

Çoğ: (ç t oğ) 
2. -· Cuğ: (c ~ uğ) (81 

Çu~: (ç t uğ) 
Şuağ anlamıyle şöhret anlamı 

hirdir. Şöhret, bir parlaklığm ya
yılması demektir; onun için şöhre-
le de (sap) rn bir sekli olan: 

3. - Cap: (c ·+ ap) [9] 
Çap: (ç + ap) 

derler. 
Bu notta görülüyor ki ''şuağ" 

anlamına olan (sap) ve onun (f. 
c, ç - p, b, v) değişimleriyle aynı 
olan birçok sözler bize yabancı 
değildir. 

(Sap) sözünün, ''~uağ, alet" an
lamlariyle olan münasebetini gö ... 
lcrir Pekarski'nın Yakut Dili LU
gatinden şu sözlere de bakalım: 
Sap j sıy sapsıy (T eleütçede: 
sa bağ) [lOl : üfleyerek tutuştur
mak. 

··osoh sapsry'1r ( •ap + sıyar) 
- fırından, veya sobadan, ateı 

üfürülüyor" 
(Sap + ırda) - = Sapırcla -= 

söndürmek 
(Sap + sır) = Sapnr - ateşi 

· Sayı/ayı çeviriniz -______ __,;_ 

[6] Derleme 
[ 7] Divanü Lügat-it-Türk 
[8] Radlof. iV. "Şor lehçesi" 
[9] Büyük Türk Liıgati "Kazan 

ve Kınm lehçeleri'' ; Orhon Kita
beleri 

[10] Bu kelimenin yapılışı (sa
bah) mkinin aynrdır; sonlarında 
birinin ( ğ) diğerinin ( h) bulunu -
yor ki bunlar aym kategoridendir
/er. 

Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik 

VI ıncr Anket 

1 - Şarl:, doğu 

2 - $imal, noro 
.1 - Garp:r batı 
4 - Cenııp. sud 

1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

1 il) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri n e olmuttru? 

lV) Bu araştırma neticesinde: 

A - Türkdili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdHr? 

Yukardaki altıncı dil anketimi
ze okurlarımızın verecekleri ce
uablar, gaeztemiz yazı İ<Jleri di~ 
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız. 
ceCJabları sıra1iyle koyduğumuz 
gibi bundan böyle de ko'Jrrcrıi{ız. 

1 



SAYIFA2 

SON DAKiKA 

Bütün Habeşistan, da 
İtalyan kuvvetlerinin mikdan ne kadar? 

Eritrede 260 bin, Somali de 50 bin asker var 
Roma, 17 (A.A) - Eritre ve So

malide bulunan anavatan askerleri 
ile yerli askerlerin mikdarı 310 bin 
ki§i tahmin edilmektedir. Buna, İtal
yan subayları tarafından kadroya 
aokuhnu§ baııbozuk yerli kıtalan da 
ilave etmek gerektir. Bu kıtalar tim· 
eli Setit cephesini tutmaktadırlar. 

Ana vatan lutalarının mikdan 260 
bin, yerli kuvvetlerin mikdarı 62 bin
den fazlaya balii bulunmaktadır. 

40 bin .ivil amele, yolların yapılma-
11 ve mevzilerin tanzimi ile meıgul 

olmakta ve ba huauaatta iatihkam aı· 
mfma yardoa etmellteclir. 

K.italarm - önemli mikclan, E -
ritre cephesinde elap Somafüfelri 50 
bin kifiye mabbil 260 bia lsifidir. 

En"trecl~ latalar meYCUdu, dört 
piyade fırkaama baliğ balvnmakta o

hıp bunlardan general Santa Balbini 
general Treziani Bertini ve Dük dö 
Begamenin lmmanchl91 altmda bu • 
hmmaktadlrlar. 

Eritrede general Ettoro Baatico, 
general Umberto Soma, general Alea
aandro Traditi, general Ab1io Terru
ai ve general Cacomo Applottinin ku
mandaları altmcla beı fırka bulun • 
maktadır. 

Bundan baıka Eritrede iki müata• 
lril grup vardD' ki 29 bin kifiden mü-

söndürmek için kullanılan bir ne-
'Yİ alet · 

lht~r: (Sap) sözündeki (p) ye
rine (h, g, k), ve(•) yerine(§, ç) 
de kaim olabilir: 

Sabah, Sag, Sak, Şak, Çak = 
çakmak tqiyle alet çıkarmak. 
"Sağ + ar ünınah = uçan a-
let" (11] 

Şimdi (sabah) sözünün sonun
daki ( 4) üncü eke bakalım: 

(4) Ah: Müstakil mana tqıyan 
bir köktür. "Yer" i§&l'et eder 
( 

11ak" gibi). O halde: 
Sap +ah=aabah: "Günetin ıu

ağlarmın (saplannm) dağddığı 
yer" demektir. 

Şuağların dağıldığı yere, (sa
vak) da derler. İkincisinde esas 
mefhum (su), birincisinde ( ıuai) 
dır. Mefhumlar bir tarafa bırakı
hrsa her iki kelimenin orijin ku
ruluıu birdir: 

Sabah 
Sabak 
Savalı 

Hulasa, (SABAH) demek, gü
.oeıin ilk pıağlannı bize gönder
di~, sevk [12] ettiği yer demek
tir. Vakit mefhumu -.ad değildir. 

(4) üncü (ala) eki yerine, (h) 
ile (i) aynı kategoriden oldukla
nndan, (ağ) eki de gelebilir. Ke
lhne bu suretle "SABAG" ıekline 
girer; manası değişmez. 

SABAHLEY~ 
SABACLEY 

Kelimenin etimolojik tekli: 
(1) (2) (3) 

(sabah + ıl + ey) 
(Sabağ + ıl + ey) 

( 1) Sabah: Güneıin ilk ıuağla
nnı bize gönderdiği yer. 

(2) il: (. + 1), ektir. ''Genif, 
engin, tümul'- gibi mefhumlarla 
objeyi vasıflandmr. 

Demek iri güneıin qıldan, (sa
bah) yerinden bütün cihana yayıl
dı. Acaba, bu anda, güneıin bu
lunduğu yer neresidir? Onu, bun
dan sonraki ek itaret edecektir. 

(3) Ey: (. + y), ektir. Bu ek, 
fU&ğlan aleme yayıldığı zaman 
artık kendisi de görülmüt olan 
güneıin bulunduğu yeri tesbit Te 
itaret eder. O yerin adı: Sabahı
ley = Scıbahley dir. "Maınk" de
mektir. 

[ 11] Pekarski: Yakut Dili Lli
gati 

rekkeptir. Muntazam yerli askerler, 
kırk bin kİfiden mürekkep olup bir 
kolordu tetkil etmektedirler. Niha • 
yet hususi tank kolları vardır. Ağır 
topçu kıtalan, sıhhi servisler, leva • 
zım servisleri ve 58 bin kitiden iba· 
ret olan iatihkim subay ve efradı 
vardır. 

Habeşistanda silah 
sıkıntısı var 

Adisabaha, 17 (A.A.) - Habeş hü -
kümeti bütün askerlerini ailihlandırmak 
için liimmla olan ai!Bh stokuna malik 
buhmmalrtaa heniz çek uzakbr. Bugün 
burada yapılan aeçit resminde pr k in·· 
dai ıilihlar tatıyan lrtalar görülmüıtür. 
Hatti bir müfreze'l'lin hiç ai?ahı yoktlı 

Ve elleriwade taşıd>klan bayrı>kta "im -
parator ntamımzı müdafaa için bize si
lah •er,, fbaresi okunuyordu. 

Siyah kartal hubeş ordusundan 
uti/a etti. 

Adiaababa, 17 (A.A.) - Juli
an ismindeki amerikalı zenci pi
lot (uçman), ki - siyah kartal un-

, vanmı kazanmııhr. - habet ordu
sundan istifa etmiıtir. Zannolun
duğuna göre bu istifa, bir ücret 
meselesinden ileri gelmiıtir. 

(Sabah) sözü yerine (sabağ) 
tekli alınırsa, kelime Sabağley o
lur. Manası yine "maşrık,, br. 

SABAHLEYİN, 
SABAGLEYlN 

Kelimenin etimolojik şekli: 
(1) (2) 

(Sabahley + in) 
( 1) SabalJ.ey: ''Maşrık'' mana

sına olduğunu gördük. 
(2) in: (. + n), ektir. Objenin 

en yakın, bitif ik sahasım ve ora
da süjenin bulunduğunu ve hare
ketini gösterir. 

Obje, "Sabahley (maınk) " dır; 
süje günqtir. 

SABAH LEY iN: günetin görün
düğü noktanın, (sabahlcy - mat
nk), bititiğindeki durumun ifa
desidir. Bu ifadede, kendiliğin
den, "zaman" mefhumu da var-
du. 

(Y) yerinde (ğ) bulundurulursa 
kelime: "SABA<lLEYIN" olur. 

Not: (Sabah) sözü Te onun ma
nası hakkmda Arap ligatlerinin 
dediklerine de kısaca bakalım • 
Zaten, dedikleri, uzun uzadıya 
meuuu bahsolac:ak 11Z11Dlukta da 
değildir. 

(1) - Ahterii Kebir: 
E•aba = "tuluğ etmek; mey~ 

lim kalp." 
Eaabah =Evveli yevm 
Euubh = Fecir tutluğ ettiği za

man 
(2) - Tercümanı liigat: 
E..eba ="gece yarısiyle müte

akip olan günün yarısından iba
ret olan vakit. 

(3) - Kamus Tercümesi 
Euubh = fecir vaktine denir 

ki tanyeri ağarıp ıafak söktüğü 
vakitten ibarettir; murat fecri 
aadıktır. FiJ'asd tanyerinin ağar
maaı ile haaıl olan aydınlıktan iba
ret olap, teTsian ol nkte ıtlak o
lunmuttur. AlikaTlin (aubb) ev
veli nebara denir. 

ihtar: Güneşin ıtıklarına betik 
olan bizim (Sabah) ımızın ince, 
temiz, lojik, asil manası görülü
yor. Bizim senelerdenberi Türk 
( ..bah) ını, kendi dil hazinemiz
den matrut bir halde bırakıtımız, 
dikkate değer bir noktadır. 

Acaba, (sa hah) m büyük kusu-
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DIŞ HABERLER 
Zecri tedbirler 

ve Amerika 
Vatington, 17 ( A.A.) - Hükümetin, 

mükerrer beyanabna rağmen 1talya'ya 
barb levazımı veren ihracatçılara k:ırşı 
hükümetin aldığı tedbirler tatbik edil . 
mek üzeredir. BitarafLk kanunu yalmz 
barb levazm111ulan bıdısetmekte ise ele 
Cumurbaşkanı bunlara yağ, demir. çe . 
lik, bakır, traktör ve aaireyi de ithal et 
mek fikriıule•. Hükimetin finansal 
tedbirlere d~ müracaat edeceği anlatıl -
maktadır. Hükümet, ka'kmma ofisinden 
ödünç pan alıniş olan vapur sahipleri 
ltalya'ya harp levazımı yükledikleri 
takdirde bonolannm vad"ai s~ldiği va
kit bu bonolan yenilemiyecditir . 

Venizelosun 
istedikleri 

Atiaa, 17 ( A.A.) - Gazetelerin ba • 

ber verdiğine göre, Yunaniatan'm eski' 
Paria sefiri B. Ronıanoa ile dıt itleri ba

kam 8. Roupboa B. Ve'!'Üzeloı'a gider-k 
yeni rejimle miıhtemel bir yaa.a. ... ma 
hakkında görüşmüşlerdir. 

B. VeaizePoe. 1911 te'llel ~ 
kesin surette tat1;kini ve geçen mart 
avrnda kop-n ihtiı;q e',.b114ıl,n· .. " ıtff ... 

di1me1erini iıtemi"tir. IC11"8'·n. R. Vf!ı.,i
zeloa'an C@Vıtbmı na11I karşr1ad•ğı bili.,. 
rriemelr ... tfi,. . 

(Başı 1. incı sayfada) 

Müteakiben söz alan Duçe, zecri 
tedbirlerin tatbiki arifesinde İtalya -
nın vaziyeti hakkında uzun izahat 
vermiştir. 

Büyük faşial kanae,..n kabul e
dilen kararname tudur: 

lt.ab-y.a .ır... al- ..ömüm ona 
~ecri Mclhirierilıı t.atMlıı:i ;arifesinde 
toplanan faşizm büyük konseyi, 18 

ikinciteşrin 1935 tarihini dünya tari
hinde bir denaet ve inaafuzhk günü 

olarak telakki eder. Ve §İmdiye ka • 
dar hi; bir zaman tatbik edilmemiş 
bulunan bu zecri tedbirlerin İtalyan 
milletini ekonomi alanında boğmak 

niyetiyle ve İtalyan milletini ideal • 
1erini yerine getirmekten hayatını 

müdafaa etmekten men suretiyle ha
cll bir meme dütürmek gayeaiyle a
bnmıı buhuıchağJDU i:an eyler. Fa
ıizm büyük konseyi, bugünkü hadi -
selerin tarihsel mahiyetİDden tama • 

men ,uurlu buhmduğunu iabat 'eden 

italYa.n nn1"'tinin nmal ~~ -edecek 
tükütu ile gösterdiği devamlı disip ~ 

tini över ve milleti, bütün manevi e
nerjileri ve maddi gelirleri rejim teş
kilatı k-ınaliyle sef ~rber bir bale getı· 
rerek bu zecri tedbirlere klU'fl koy -
maya davet eyler. Faşizm büyük kon 

kurulu 
seyi, aynı zamanda, bütün İtalyan -
lan, evlerine 18 ikindteşrin gÜnün
de 24 aaat bayrak asmaya davet e-

•der ve müdafaa harelıetlerini takvi
ye etmek emeliyle büyük harb ölü -
leri ana ve dullarmm 94 vilayet ko
mitelerini k.aııunuevel tarihinde Ro
mada toplanbya davete karar verir. 
Çünkü zecri tedbirlere kartı müda -
halede en biiyük ve en birinci rol 
italyaa kadınlarına verilmit bulun • 
maktadır. Faşizm büyük konMyi bü
tün kabalar medeniyetinin o kadar 

harçla balunduiu ltalyaya arp ya· 
pılan büyÜk llaksızlıfı yüz yıllarca 

sonraya bildi.rm.eğe veaıu olacak bir 

hatıra tafmm, ltalyanm bütiia bele

diye · dairelerine konmamu emreder. 
F afizm büyük koo .. ~ zecri tedbir

lere ittirak etmemek MD'etİyle barq 

eserine ya.rdnn eden Tiı milletlerinin 
hiaaiyatma tercüman olan devletlere 
de aempatiaini bildirir. Fqizm büyük 
konseyi, İtalyan milletinin romab 
fazilet ve kuvvetinin pek ,.kmda 

bütün dünyaya tezahür ecfeceiine e

mindir. 

F qizm büyük konaeyi, toplantı ... 
na 18 ikincitepin pazarteaİ aüaü de
•am edecektir. 

General dö Bononun geri 
çağırılması etr:ıfında .• 

Kahirede 
Adisababa, 17 (A.A.) - ltal

yan Generali D ebono'nun geri ça
ğınhnası haberi hükümet mehafi
linde büyük bir memnuniyetle 
karşdanmıfbr. Bu karar şimdiye 
kadar elde edileQ neticelerden i
talyanlann memnun olmadığına 
bir delil suretinde tefsir olunmak
tadır. Bu münasebetle italyanlann 
pek yakında tiddetli bir taarruz
da bulunmalar• bekleniyor ve bu 
hususta deniliyor ki: Maresal Ba
doglio kendisinin asıl İcab eden 
kumandan olduğunu göstermek 
istiyecektir. ltalyanlann alelacele 
ileri hareketlerinde bulunmaları 
habefler için iyi olacaktır. Çünkü 
İtalyanların muvasala hatlan ne 
kadar uzun olursa bu hatların ke
silmesi o kadar kolaylqD'. 

Asmara, 17 (A.A.) - Yaban
cı müşahitlerin kanaatine göre 
Badoglio yeni vazifesine başlar 
batlamaz taarruzu daha •iddetli 
ve daha seri bir tarzda ilerletecek
tir. Böyle bir tabiyenin bir takım 
tehlikeleri nna da habetlerin el
de edecekleri münferit muvaffaki
yetler İtalyanlar hedeflerine eriş
tikleri takdirde bükümsüz kala
caktır. 

Diğer taraftan, italyanlann a- : 
ğır ve bir sistem dahilinde ilerle
meleri zecri tedbirlerin artacak o
lan tesirinden başka babeılen da
ha iyi hazırlanmak zamanını ka
zandırmaktadır ki bu da bekleni
len n;_hai zaferi güçlestirebilir. 

Roma, 17 ( A.A) - ltalya ve habeı 
kıtalan arasmda ilk bir ciddi kapıf
marun vukuu beklendiği ıu sırada 

mareıal Badoilio'nun heyeti seferi • 
ye batkumandanbğına tayini, müca-

Staviski davası 
Paria, 17 ( A.A.) - Staviıki dansı

m görmeye denm eden cinayet mahke
mesi bugün aaylavlarclan Bonnıaure'un 

ifadesini almıtbr. Mmnaiteyh, Bayonne 
kredi meselesinden hiçbir rnaliimab olma
dığım, Staviski için hiçbir tetebbüate 
bulunmamıı ve nazırlarla onun lehindf' 
hiçbir görüşme yapmannş olduğuna be
yan etmiştir . 

Bu gece nöbetçi eczaevi Anafarta• 

lar caddesinde Yeni Eczaevidir. 

delenin ikinci safhasının ba9langıcı -
nı göstermektedir. 

ilk safhanm gayesi, İtalyanların 

1896 tarihinde uğramıı oldaklan he
zimetin intikamını almak idi. Bu aaf
latuım tamamlanmaaı, ilk aamanlar -
danberi faşist olan ve Romaya yürü

yÜf hareketine İftİrak etmİf bulunan 
general dö Bonoya verilmiıtir. 

• 
lngiltere .... 

Talebe greve karar verdi 

Kahire, 1 7 ( A.A) - Dört bin ta• 
lebe greve devama karar ..-mittir. 

Vilayetlerdeki tarım mektepleri de 
lfNT ilamm lrararl.fbftillfla.dır. Kül· 
tür bakanlığı bütün sanat mekteple• 

rinin 21 ilkkanuna kadar kapanma• 
amı emretmiştir. 

• • 
seçımı 

B. Makdonaldı seçmek için çalışmalar 
Londra, 17 (A.A.) - Milli it

çi fırkasından Sir Tboımon Roa
botham, kendisinin seçim dairesi 
içinde B. Makdonaldın veya oğlu 
Malcolmi'in İftirakile yeniden in
tihabat yapdabilmesi için istif aya 
hazır olduğunu bildirmi,tir. 8. 

Makdonald, sıyaaal istikbali hak· 
kında henüz bir karar •ermek İ• 
tememektedir. Sir Tomas Lanca
sbire' de kırk İtÇi namzedine kartı 
8.000 rey)ik bir çoğunluk kazana
rak intibah edilmifti. 

Gün.delile 

ERAZI VE YAPI VERG1LER1 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 

malanmn düıünülmediğini layi
hada görürüz. 

Devir, bir büdce tedbiri değil, 
bir sistem değiıikliğidir. Vergi 
salnaklannı imlıan olduğa kadar 
öz ürüt (haaılah aaliye) ve ara~• 
eaa.lara çevirmek laeJelimü [*] 
dir. Erazi ve yapı versilerini de 
aalnağm hakiki gelirine göre al
mak bu hedef içindedir. Ancak 
her iki vergide de gelirin hem za
man hem de mevki yönünden ne 
kadar çok değiştiğini dütünebili
riz. Bu değişikliği devletin, bütün 
yurd genitliiinde, sıkıca kovalı
yabilmeıi beklenemez. Halbuki 
hususi idareler, kendi çevrelerin
deki erazi ve yapılann gelirleri 
üzerinde yakın bir bilgi t-.ırlar ve 
onun her deqiıimini görebilir
ler. Yalnız bu fayda; her iki ver
ginin bu idarelere devrini içab et
tirebilir. 

Cumuriyet; yurdda top-
rak ve yapı mülkiyetini çok geri 
ve eksik usullerle tesbit eclilmit 
buldu. Mülkiyet ve buna düıen ver· 
gi v.s. mükellefiyet, kadastro gibi 

, .t~ğlam bir metoda .muhtaçtır. Hiç 
bir rejimden, on iW yıl kinde ve 

bu kadar genif bir ülkede, mülki
yetin bu metoda bailamvermesini 
istiyemey{z. Ancak bu büyüle yol 
için ana adımlar atılmakla bera
l:er günün işlerini görecek orta 
tedbirler vardır. Erazi ve yapı 
tahrirleri bu aradadır. 

T ahrirlerin hususi idarelerce, 
daha kolaylıkla yapılacağım tah
min etmek güç değildir. Erazi ve 
yapı vergilerinin bu idarelere dev
rini gerektiren ikinci bir fayda da 
budur. Kamutay komisyonunda 
devir layihası ile birlikte koDU§u
lan layihalardan birinin (acele~ 
razi tahririne) aid olmuı da hü
kümetçe devirden bu faydanm da 
beklenmekte olduiuna ga.terir. 

Erazi ve yapı vergilerinin, 
halktan alınma nisbeti, fimdiye 
kadar, bqka vergilerden çok az. 
dı. Ha.uat idareler, mabalb hiz. 
metlerini geDİfletmek için bu ver
gileri daha yakın kovahyabilirler. 

Devrin vereceii neticeler be
rinde kua bir tahlil yapmq oluyo
ruz. Bunun önemini Atatürk'ün 
ikinciteırin baımdaki IÖylevindea 
bütün yurd öğrenmiı bulunuyor: 

''Erazi ve yapı vergilerinin ha
slısi idareleTe devri önemli ısla
hattan sayılacaktır.,, [12] "Sev? kelimesinin kuru

lu~11 d::t aynıdır. 

ru mu oldu? Bunu bilmiyoruz. 
Öyle de olsa artık Türk Dil inkı
labı ıerefine onun affolunarak ı 
yabancılık isnadından kurtarılma-
sı rıerektir, sanırı• ====-=-===-========= f*l Parti programı maJJe: 31 ' . . Kemal ONAL 
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San İngiliz seçimini incelemek 
için .-iuni.u Ulu•' da çıkan ya
x..mtz1a i111giliz sosyalizminin boz
r; ununu bütün diğer sosyalist par
t iieri.n:n bozgununa ve hatta tasfi
yesiı:e kapı açan genel kaideye 
bağ1..:!,nışlık. Bu da, kapitalizme 
yap.tef: şiddetli kritikler ve kucak
lamCLt i.s .. ediği ıosyal reformlar 
b etkum m1 an ileri bir görüş geti
ren .osyoliuni.n kendi gerçekleş
me•ini Ulu•' un inkarından 
ummak istemesidir. Ulus gibi çe
tin bir hakikatin inkiirı ile onun 
yerine ikide bir hadiselerin ve ta
rihin yalanlamasına uğraytut bu
lanık bir arsıulusallığın ikame e
dilmek istenmesi, bugÜn artık an
laşılmııtır ki, ne tarihi realitelere 
ne de hatta "ikame kanunu,, nun 
malum olan ıartlarına uygundur. 

So•yalizmin kendisi onan en 
•on nazariyecisi olan Marx'ta aki
tle ol.arak, birçok memleketlerde
ki sosyalist partüerinde ve bu par
tüerin liderlerinde de sıyasa ve 
taktik olarak ayrı ayrı ele alınma
li.dır. Bir akidenin bir insanın bun
dan yarım yüzyıl önce dimağında 
tasarlandığı gibi ve ortodolu bir 
ıoluluk ve taaaub ile müdafaa e
Jilme.l, modern insanlara yakı§
mayan bir •oltalıktır. Bu softalık, 
kendilerini bir dialektik'in mel
humlar tClll'iline kaptıranlara hoı 
gelebilir fakat dialektik dediği
miz ve bizatihi dinamik olan dü
ıünüı tarzının aleyhinde bir §ey
dir. Çünkü modern insanda dia
lektik düşünü§ demek htidise ve 
realitelerin sırtından düımemesi
ni bilen usta ve tecr.übeli bir likir 
binicisi olmak demektir. Halbuki 
bugünkü sosyalist liderleri hiidi•e 
1Je realitelerin sırtından kaydıktan 
sonra atlarının kuyruğuna sarıla
rak sürüklenen birtakım zavallı
lardan baıka bir §ey değildir. 

lıte bunun için, •osyalizmin i
leri göriqlerine inananlar her ıer 
den önce akide'nin kendisi yani 
"M ar.fımme,, ve akidenin babası 
yani Kari Marx'la heıapltı§mağa 
mecburdurlar. Bunu yapmadıkla
rı takilirde, kendilerinin yerini 
b.Clfkaları, davanın yerini de opor
tünizm ve tahril alacaktır. ,, ,, ,, 

Alman, Avustruya ve ltalya 
•oıyaliıtlerine ıorarsanız, onlmı 
taaliye eden, sermayedarlık men
faatleridir. Halbuki, hakikat bu 
merkezde olıa bile, kendilerini 
tasfiye için bu üç memlekette göı
terilen sebebler ve bu sebebleri bu 
üç ulusa makul gösteren propa
ganda, hiç de s e r m ay e d a r -
l ı k ' a irca edilemez.. O kadar 

ki, italyan, alman ve Avusturya 
.asyalistlerini tasfiye eden küçük
burjua elemanlar, tasfiye yapılır
ken ve tasfiye yapıldıktan sonra 
bizzat ı e r m a y e d a r l ı k , ın 
kendisine de hücum etmekten ge
ri kalmamC§lardır. 

Ve bu elemanlar, sosyaliat ve 
komüniat partilerini tasfiye et
mekle • e r m a y e d a r l c k 'a 
"ılolayısiyle hizmet etmek,, mev
ki.ine düşmÜ§ olsalar bile tasfiye
nin esbabı mucibesini büsbütün 
başka kaynaklardan almışlardır. 
Bu üç memlekette küçük bur jua 
elemanlann sosyalizme atlettik
leri suç, onun u l us' u inkar 
etmesi ue ulus' un temel dava
ları u.leyhine çalışmasıdır. 

Eğer böyle bfr suç olmasaydı, 
hiç bir propaganda ve hiç bir de
magoji, ıosyalizmi suçlu sandal
yasına oturtmağa muvallak ola
mazdı. Ve llakikat §uclur ki, sos
yalizm, gerek akidesinde, gerekse 
parti sıyasalarınd a böyle bir suçu 
bolbol İ§lemekten çekinmemiştir. 
Ôrnek olarak, henüz yafamakta 
olan iki büyük soıyalist partisini 
alalım: ingiliz işçi partiı, Fransız 
sosyalisti eri. 
. Her iki parti, ne lngilterenin 

logillere o!arak, ne de Frı:ınsanın 
Fransa olarak tarih içinrleki du
r''ır ' 'l.rmı •Je b•f· d!lrttmlarm İngİ-

liz ve lrannz uluslarına temin ey
lediği menlaatleri, bugüne kadar 
kavramaml§lardır. 

ilk ve yegane •osyaliat devlet 
olan Sovyet Rusyanm "ailah,, ifi
ni "barı§,, İfi ile nasıl teli/ ettiği 
göz. önünde olduğu halde, ingiliz 
ve fransız sosyalistleri kendi mem
leketleri için de mevcud olan bu i
ki işi, iki memleket ve iki ulıa'un 
menfaatlerini muhafaza ettirecek 
bir §ekilde telif etmesini bir türlü 
becerememişlerdir. içinde bulun
duğumuz. devrin her ulus için teh
likeler sakladığını ve uluslann bu 
yüzden olan endişelerinin ancak 
Q§ırı bir ulusçuluk kanalından ya
tıştırıldığını ve bu bakımdan mem
leketlerin birer birer kendi içleri
ne, kendi varlıklarının en ince 
varlık hesablarına tıkıldıklannı 
bir türlü görmek ve anlamak iste
memişlerdir. Ve bundan Jolayı 
kamoyu kendilerine ve kendi pro
gramlarına kar11 güvensiz bırak
mı§lardır. 

Keza, iki en büyük sermayedar 
devlet olmak itibarile, lngÜtere 
için de Fran•a için de, para aaaı 
çok önemli bir ailahtır. lngütere
de parayı dÜ§Ürmeğe muhafaza
karlar bile kendilerini mezun •ay
mıılardır. Fransız. sosyaliırtleri İse, 
sanki paranın düıürülmesi lngil
tere için de Fransa için de aynı 
neticeleri vermiş gibi durmalmzm 
Amerikanın ve lngilterenin yap
tıklarını öne sürerek frangın dü
§Ürülmesini istemiş!erdir. Halbu· 
ki, l ngiltere ve Amerika, bütün 
ham madde kaynaklarına malik 
olduktan btı§ka, birisi imparator
luk ihtiyatına diğeri de en büyük 
ve en otarşik içpazara maliktirler. 
Bunun için de, maliyet hesabları
nı, sterling ve dollar'ın dışarıya 
doğru değeri ne olursa olsun, da
ima kendi paraları üzerinden ya
pacak vaziyettedirler. Her iki 
memlekette de devalüasyon asla 
inllasyon demek değildir. Halbu
ki Fransa, bugünkü istihsal ve 
kredi bünyesi ile, bir devaluation'a 
giriştiği gün in/losyon yapmq ola. 
cak ve ödenmez zararlar görecek
tir. 

Fransa ve lransı.z. ulus'u için 
hakikat bu olduğu halde lransız 
sosyalistleri ve bunların bCJ§ında 
Blum F ransanın para escuı menla
atlerini bilmemeyi bir; marifet 
saymışlardır. ,, ,, ,, 

Savaşsonra'sındaki sosyalist 
bilançosu, i§te bundan ibarettir. 
Bu devre içinde, bizzat ı e r m a -
y e d a r l ı k bile birçok ıuplesler 
gösterebildiği halde &0sya/izm bu
nu yapamamıştır. Onun prensip ve 
taktik suçlarını şöyle sıralıyabili
riz: 

1. Akidesi bakımından ulu -
s ' u inkar etmesi ve ayağını rea· 
liteler zemininden keserek havada 
kalması. 

2. Parti bürokrasi içinde çürü
yerek kendi ilerigelenlerine bir 
yemlik vazifesi görmesi. 

3. Devrin davalarını anlaya
rak kendi reform iddialarına yakı
§acak bir şekilde mücadelesini ya. 
pacak yerde, günlük politikanın 
hasis demagojileri arasında ufa
lanıp dağılması. 

4. Sınıl görüşünün içinde aki
de bakımından, sınıf menfaatleri 
içinde de (~çiyi sürükliyebilmek 
üzere) sıyasa ve taktik bakımın

dan hapsolup kalması. ,, ,, ,, 
Görülüyor ki nasyonalizmi ka

bul etmeyen bir sosyalizm bir züm
re yahud sınıf hareketinin ötesi
ne geçememiştir. 

Sosyalizm ile nasyonalizmin bi
ribirine bağlılığını ileri sürerken 
asla alman nasyonal - sosyalizm'i
ni kasdetmiyoruz. Hitler hareke
tinde ileri sosyalist görüş yoktur. 
Bu harekette, bazı ıoıyal reform
lara kar§ı gösterilen müıamaha 
ıimdiye kadar hep §U sorgunun 
cev<ıbı olmU§tur: 

ç'Ne yapmalıyız ki İfçi sınclıftı 

•• 
U ni\>ersitede 

Serbest konferanslar 
lstanbul üniversiteainde, talebenin 

bilgilerini arttırmak ve düşünüş kabili
yetini olgunlaştırmak için verileceği

ni telefon liaberi olarak yazdığımız ser

best konferansların programı hazırlan

mıtbr. Konferanslar her perşembe günü 

saat 18,10 da başlıyacak ve 19,30 a ka • 
dar sürecektir. Memleket aydınlan ara
unda büyük bir ihtiyacı karşılıyacak o
lan bu konferansların programı fU• 

dur: 
7-11..JS perşembe Prof. Dr. Kari Neu

berg: lnıanhk hizmetinde mikroplar, 
14-11-35 Perşembe Prof. Or. Rüııtow 

Avrupa fikir tarihinin doğuşu, 

- 21-11-35 perşembe Prof. Dr. Reicb

enbacb: Deıcartes ve rasyonalizm. 
28-11-35 perşembe Prof. Ör. Reich· 

eiıbacl . : Hume ve te<:rübecilik, 
S-12-35 perşembe Prof. Dr. Reich

enbacb: Kant ve tenkid felsefesi, 
12-12-35 perJembe Prof. Dr. Julius 

Hı.-sch: Anadoluda bir seyahat, 

19-12-35 perşembe Prof. Dr. Navilte · 
irsiyetin citolojik esaslan, 

26-12-35 perembe Prof. Dr. Akil 

Muhtar Ozden: bugünkü fizik ve biyo 

loji bizi nereye götürüyor? 
2-1-36 perşembe Prof. Dr. Schwarz 

Papirus araştırmaları ve huk :k ilmi. 
9-1-36 perşembe Prof. M. Şakip Tunç 

Bugünkü psikolojinin verimleri. 
16-1-36 nerşembe P rof. Dr. Bosserl · 

Eti Kırall·ğı, 

6-2-36 perşembe Prof. Dr. Liepmann: 
150 milyon yıl evvel lchthyo-.a urus do

ğumu. 

13-2-36 perşembe Prof. Dr. Spitzet 
Bocaccio ( ubel-esprit,, edebiyatının 

doğuşu), 

20-2-36 perşembe Prof. Dr. Spitzcr: 

Cervantes (Ortaç"ğ aleminin batması). 

27-2-36 perşembe Prof. Dr. Spi+zer · 
Rabclais (Rönesans'rn dehası), 

12-3-36 per~mbe Prof. Dr. Frank 
Sinir tenebbühünün kimyevi intikıli, 

19-3-36 perşembe Prof. Dr. Hulusi 
Behçet: Frengi tarihi ve geçirdiği de • 

virler, 
26-3-36 perşembe Prof. Dr. Kraepe· 

tin: Sun'i kauçuk meselesi. 
2-4-36 pertembe Prof. Dr. Rüstow: 

Cihan ekonomisinin fkri, sosyolojik ve 

sıyasal tartları. 

9-4-36 perşembe Prof. Dr. Röpke: 
Cihan ekonomisinin bünyesi. 

16-4-36 perşembe Prof. l. Fazd Pelin 

Arsıulusal tecim ve finans mü ~asebet . 
leri bakımından Türkiye, 

30-4-36 Peı·şembe Prof. Dr ö . Ce!ai 

Sar:: : E"düstri me...,•P\ct'eri ve •ar1m 

memleketleri 
7 -5-36 Perşerrb~ Prof. Dr ~i.ila-ü 

Baban: Cih:m ekonomisinin pa;·a me

ıelP.!eri. 

14-5·36 per~embe Dr. Kegg(er : Arsı
ulusal nüfus meseleleri. 

21-5-36 perşembe Prof. Dr. Neumark: 
ı Cihan ekonomisinin geçnıişi ve gele

ceği, 

21 -b-36 perşembe Prof. R k ör Ce . 

mil Bilsel: Son söz. • 

ÇaWrı 
C .H. Partisi Kamutay grupu idare 

heyeti başkanlığından : Grup milli em -

lak komisyonu bugün saat onda topla

nacaktır. 

sermayedarlık düşmanlığından u
zak tutalım ve ne yapmalıyız ki 
onu avutalım?,, 

Bizim kasdettiğimiz sosyalizm 
sosyalizmden hiç bahsetmediği, 
halde, devletçi Kô.malizmde, hem 
Avrupa ftJ§izmlerinden hem de 
Avrupa sosyalist programlarından 
çok daha fazla mevcuttur. Bizce 
aosyalizm, ulus'u sınıf hastalığın
dan tamamen temizliyen ve ulus
çuluk prensipi ile tezad hiılinde 
kalmak §öyle dursun bilakis onu 
modern §artlar dairesinde realize 
eden bir harekettir. 

Burhan Belge 

C. ff. P. 
Sakarya kamunu 
Yeıiidoğan semt 
ocağı toplandı 

Dün saat 10 da C. H. P. Sakarya ka
munu 3 Nô: lu Yenidoğan semt ocağı -

nın yıllık kongreıi yapılmıİhr 
Kamun yönkurul başkanı Bay Rauf 

Baykanın ba,kanlığmda bütün partili 

üyelerin toplanma11 ile yapılan bu kon

grede Ulu Önderimiz Atatürk'e. ismet 

lnönü'ne ve Receb Peker'e sonsuz saygı· 
larımız 1111nulmuş, mel'un suikastçılara 

lanet edilmittir. 

Akşama kadar süren ba kongrede 

ocak yönkr.ırulunun bir yıl içinde yaptı· 

ğı çah,mıilar, Partimizin yurd içindeki 

mesaisi, hükümetimizin iç ve dış aıya$a
sı, dahili istikrazın faydaları ve eyilikle
ri, Anbranın baymdrrhğındaki çalışma
lar, ve daha birçok eyilikler anlatıldı ve 

görüşülerek alkışlandL 

Önümüzdeki yd içinde hallan hükü -
metten ve uraydan yapılmasını istedik -

teri dileklP.r görüşüldü ve tasvip edildi. 

Yeni yıl için ocak başkanlığına söz. 
birliğiyle Bay Cemal Aker yönlrurul 

Üy<'liklerine değerli a .. kadatlar seçile
rek kongreye son verildi. 

111111n1111111111111111111111111nm1111111111 ı ı n unun 

Bugünl{ü konferans 
Fransa hükümeti mülki kurağ!ar ve 

milli saraylar baş miman ve baş enspek

tör B. Laprad bugün Halk"?vi salonun
da, saat 18 de çok ehemmiyetli bir kon
rerans verecektir. 

Konferam~m konu.su, (ev yapıcılığı, 

ev eşyası ve ev bahçesi düzenlenmesi) 
dir. 

Genç, ihtiyar ve kadın erkek bütün 
şehirlileri ilgilendirecek olan bu kon
feransa gelmemek ebneyiniz. 

flll lll lll l lll il l l il l il l lll lll 111111111111111111111111111111 

Karamürselde musiki yurdu 

Karamürsel, 17 (A.A.) -Mu
siki ihtiyacını çok şiddetle duy
makta olan gençlik bugün uray 
ıalonnuda bir toplantı yaparak 
musiki yurdunu kurdular. Yurd 
heveskir üyelerile bir bando bir 
de orkestra teşkil ederek çok ya
kında çalışmalarına batlıyacak
lardn-. 

İzmir' de 
Ü zilin satışları 

lzmir, 17 (A.A) - Bugün bor • 

sada 8,50 kuru§tan 16,25 kurup ka· 

dar 4532 çuval üzüm sablmqtır. 

Mevsim ba~langıcmdan ıimdiye ka -
dar ablan üzüm mikdan 435.454 
çuvaldır. 

Annelere öiüt 
~ 

Çocuk esirgeme kmıımu genel 
merkezi; yeni doğan çocukların 
bir yaşına gelinceye kadar nasıl 
bakılacağını öğreten ••Annelere ö
ğüt,, ün 1. inci sayısını tekrar baa
tırmıttır. Bu öğütler birer ay!dc 12 
tane yazıdır. 

Ayrıca çocuklarm nasıl besle
neceğini ve mamalarmm nasıl ha
zırlanacağını öğreten "Anne'ere 
öğüt" ün 2.nci sayısmı da bastır
mıştır. 1 ve 2 sayılı öğütleri isti
yenlere kurum parasız olarak gön
derir. Ankarada çocuk esirgeme 
kurumu genel merkezi başkanlığı
na bir vazı ile adres bildirmek ye
ter. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 Spor hakkında konuşma 

19.45 Plak 
20.15 Ajana haberleri 

20.30 Orkestra 

lSTANBUL 
18.- Bayanlara jimnastik deni. Ba-

yan Azade Tarcan 
18.20 Manon operası (Birinci .... i, .. 

kinci perde) 
19.30 Sait Edip ve orkestrası 
20.- Son haberler 

20.10 Mayistro Eategaço grupu (Ro-
men halk musikisi) 

20.30 Bayan Bedriye Türün (Şan) 
radyo caz ve ~o gruplan 

21.30 E,ref Şefik konuıuyor 
21.SO Son haberler - borsalar 
22.- Bayan Patorelli idaresia~ 

mandolin orkestrası 

ÖLÜM 
.tSelediye yu. iıleri müdürü Bay Fu· 

ad Şefik'in eti Bayan Kamuran mun 

zamandır tutulduğu haııtaLktan kurtula· 
manut, dün rece saat 20 de ölmüştür. 

B. Fuad'a ve ayleaine başsağhğı di. 
leriz. 

Sayımımız Örnek bir sayım olmuştur 
(Başı ı. incı sayfada) 

dır. Bu hazırlanan eser bize her 
köyün ayrı ayrı nüfusunu verecek
tir. Köy üzerinde nüfus mikdarı
nı gösteren böyle bir eserin mev
cudiyeti, idari teşkilat değiştikçe, 
her kaza ve vilayetin sayım günü 
nütus mikdarmı yeniden bir ara· 
ya getirerek bilmek imkanını te
min edecektir. 

Saymumızın anııulusal istatistik 
alemindeki tesirleri 

Ecnebi İstatistik daireleri nü 
f us sayımımıza kar§ı hususi ve 
geniş ölçüde bir ilgi göstermişler
dir. İtalya istatistik dairesi neti 
celerin süratle elde edilmesini 
tebrik ~tmiş ve takib edilen usul
ler hakkında malumat istemiştir. 
Ayrıca arsıulusal istatistik ensti 
tüsü genel sekreterliği de sayım 
neticelerini tehrik Ptmiştir. 

Sayım. ne bir ••ksik ne Mr 
f adcı olmuştur. 

Ulusun, ne bir eksik, ne bir 
fazla sayılmaması iç in devlet te~ 

Kızılay 

kilabnın sayını günü gösterdiği 
hassasiyetin sayısız miaalleri ari
sxn da genel direktörlüğe kadar ak
sedenleri vardır. Bir kaza merke
zinden uzak bir yerin ve bir ma
den kuyusunda sondajla mb,~ 
olan yabancı bir maden mühendi
si kuyuya da numara konulduğu· 
nu görünce birkaç zaman sonra 
terkedilecek bir tecrübe kuyusuna 
neden numara konulduğunu sor
muştur. Kendi.Aine sayım günü o
ra da belki bir işçi bulunması ilt
timali olduğundan bu işin sayım 
memurlarının dikkatini çekmpk 
için yapıldığı cevabı verilince hu 
hadiseyi istatistik genel direktör
lüğüne bldirmiş sayıma kartı diin
yamn çok az yerinde bu kadar has· 
sasiyet gösterildiğini ilave etmiş- · 
tir. 

Bir kaza kaymakamı da yolda 
arabası bozularak, iki kaza smrrı 
arasında kalıp sayıma giremem1ş 
olan iki yurddaşın kendisine baş
vurduklarını ve nüfusa ilavder'ni 
istemiştir. 

Balosu 
31.12. 935 

Diiyük sigarı miizi~i. Halet ve yı1 başı eğlenceleri 
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U us'un Anketi 
Aııl{arada mesken meselesini nasıl 

halledebiliriz ? 
Cıımuriyet hiikümetinin An

karada mesken meselesinin halle
dilmesine ne kadar önem vumelr 
te olduğunu biliyorıu. Eml.D.k ve 
Eytam Bankası yeni meskenler 
lıakkmda tetkiklerde bulunmak
tadır. 

Ankara'da bulunan memurla
,., yerleştirmek, yalnız onlara bir 
hizmet olmalJo Aalmtyacak, An
karanın Bayındırlığını ve nüfosu
nu biiyiik bir hızla artcracakhr. 

Ba mesele ile az çok ilgili o
lanlara 6irka.ç sual yollatlrA. Ce
vablarını nefrederken, birçok luo
kiler de basacağız. 

Bu mretle bu işle uğrCJ§makta 
olanlara ve Ankara'ya küçiilf bir 
yardımda hulunmak istiyoruz. 
Yollaclığımız Rtaller ıanlanhr: 
Arzu eden herkes hu 6'0allertlen 
birine ve:ya birkaçına lttmtli ceva
bını da yollayabilir: 

1 - Devfet memurları mesken
leri: 

1 
a) Memur meslıeolel'i babsdi 

evler h,. ~inde mi, büyük apartı

manlar halinde mi yapıl~bdır? 
Fayda ve mahzurları. 

b) Bahçeli evle• usulü tercia o
lunursa, bitişik evler ve bahçeler 
sistemini mi, yoksa ayrı ba~r 
i~inde ayrı evler sİltemini mi tel'
cih edersiniz? 

c) ETier makama mı haırolun
mabdır. Fayda e mahzur.lıarL 
Yoksa Memurlua temlik 111i edil
melidir 7 f a,,da ve -lnudarı. 

2 - Yapı kooperatifini: 
a) Yapı koeperalifleri ~ 

unsurlar için faydalı ol•bilir? 
b) Yapı Koopuatifleriııde qti

rak 1ermayesi ve yardımcı aenna
ye naıtl temin olunmabdJI' 1 

3 - lfÇi meskenleri.. 
Aileli •e ıehirde deY&lllb oblı

ran itçila, mewim itçilıeri, belrir 
Iffilere göre~ e-.leri bakkmda
ki dütünceleriniıı 

Sekizinci cevap: 5 
Bundan öncelci tlört JlllZlda, mesken 

aıyasası, ve baçok aıemle:lce&ırde alınan 
tedbirler hakkında kısaca misaller ge -
tirmiş, Ankarada hnrlma§ olan (bahçeli 

evler YllPI ~) de biwaa. bahs 
etmiştim. Bu son yazıda (ULUS) an 
ank~tindcki suallae. Ankua-..ın özel 
durumuna göre cevab vewcceiiın: 

1 - Devlet meınurtan meskenleri: 
a - Apartıman usulü yerine, bahçe\i 

evler sistemi üstün tutulmalıdır. 

Sağhk, güzellik, ve sosyal düşünce
ler bakımından bahçeli evler iistün ol -
duktan başka, mesken inşaatı. (amme 

menfaatına hizmet) gibi terakki olun -
cluktan sonra ara.alarm paha!ıtığı mese
lesi de ha!ledifmiş olacağından el:ono • 
mik mahzar da orbdan k:ıRmuş bulu • 
naealrbr. 

b • Oç veya beşi bitişik evler veya 
hiç olmazsa ikiz ev denilen, İkİ§er iki
ter bitişik evler, önleri ve arfralan bah

çeli olmak şarti:rle tek, tek evler İn~aı 
ıistemine üstün tutulmalıdır. 

ve ortakların ıtYrJ ayrı f)ir had dahilinde
ki kefaleti, gayet sağlam bir temi.net teş
kil edeceğine göre, yapı koQperatifleri • 
nin, mesken m~leainin halli için iyi bir 
mekanizma olduğu teeyyüd etb1sten 
10nra, Jcrec6 meıefesiwin lıııaUi ga,.et ıo
laylaşır. Elverir ki prensip meselesi 
halledilmiş bolmtSUD. 

3 - lşçi. ~kenleri: 

Şehirde deftmlı oturan İ.ffileı"İn IMS• 

ken meseleti ayn bir me"Vzu değildiır. 
Umumi prensipler içinde ve aını uaul 

]erle hallolunabilir. 
Mevııim iıçileri için, mesken me.ele

•İ çok önemlidir. Banu ayrıca ve uzıın 
uzadıya incelemek gereklidir. Çünkü ~ 
yalnız. mesken mevmu içinde kalmıyor. 

Bağcılık ve tütüncülükte çalışan top
rak jşçilerini, teker endüstriainde çall• 

tan fabrika işçilerini ilgilendiren bu mev-

zu, cloğndan cloğnıya - zir.at '" - • 
nayiin randımanı üzerinde de rol oyna. 
dığmdaıt, b ımıvaim ~ ..kfiye. 
ıi ve ia,esi ciheti de mesken meselesiv· 
le birlikte tetkı'k edihnelr tazmıaelir. 

Bu anhtin, miitehusrsları taralmdan 
incelenmesi ve etrafrr ~aMa.ta ka,.. · 
lamnuı beklenir . 

NUSRET UZC.OREN 
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1 ( Ya~ancı gazetele~de okuduklarm~} 
Zecri tedbirler karşısında 

Fransız .. İtalyan münasebetleri 
ltalyaya kat§• alınan .ze eri tedbirler 18 •onteırin tarihinde tatbik mevkiine geçmı.ş bu1 

lunmcıktaclır. Bu tedbirlerin tatbiki yaklaştığı •ırada, bazı ital yan gazetelerinde, Fra:ısa
yo bu dmTJm dolayısiyle sitemlerde bulunan ya~ılcu çıktığı görüldü. Aşağıdaki yazılar, 
.zecri tedbirlerin ta.tbiki ari Fuiıule ita/yadaki ruhi lı.ali, ltalyanın Fransaya karşı nifin 
bir güceniklik duyduğunu ve Fran.anın, İtalyan - habq anlaşmazlığının halli yolun
da yapmış olJuğu gayretleri sayıp dökerek, kendisini nasıl tebriyeye çalıştığını anlat
maktatlr:r: 

Romathı'ld durum 

Romtıtlan 11 tarihli Lö Tan gaze

tesİM yo:zılayor: 

Ortada belli h«§h bir badiae ol -
u:aaclıP içift gali.eteler tahminler 1ap • 
makla uğra§lllaktachrlar. Diplomatik 
kOIUl§lllalar balr.kmda reani mahfil -
lerde aösterilen çok b~ük ihtQ'at, 
heniz sarih mr aonuıı:a varılaD>Nlıiı • 
m aandll'acak mahiyettedir. Bo ya • 
vatlık, koaaşıaaları ,.apua)arm hare • 
ketlerinin, İngiliz seçimleri clolapaİJ'
le tabdid edildiği ,ohmda iz• olun· 
maktadll'. 

halya.n ha.arıt '" pn ..... cla ba· 
kanhğmdan bU zat dün alqam LoD • 
chadan, gemi baalab h.aldonda bir 
alllapn.a yapıldığına dair Londradan 
gelen haberlerin aubı:a oldaiua• 
aö~tir. ltalyan ektpederi Lou -
draya yalıuz, yapılacak olan denUı 
kc:mferansmm muhtemel programmı 
gözden geçirmek üere citmi.şlerdir. 
Bir anlaşma yapdmaaı ihtimali, an -

cak konferansın çalı§nıağa bafladaiı 

saman ortaya çı)racalııbr. 

Ote taraftan, zecri tedbirlerin ltal
yada yarattığı bava, bir anla~ma,,a 
'vanlmasını gittikçe güçJettinnekte -
dir. Gazeteler Paris Ye Londra mu • 
habirlerinden aldıkları mektuplara 
gellİ§ bir yer ayırmakta ve bilhassa 

alman • frensız münaaehetlerine a • 
lakadar görünmektedirler. Her ta -
rafta B. Fon Ribentropun Parıse yap· 
maaı ihtimali olan bir yolculuk bak • 
kında düşünceler yürütülmektedir. 
Bananla beraber, ba J'Olcuhıktan, 

fransız - itaban münasebetlffi bakı • 
mmdan hiç bir sonuç çıkarılmama•
taclır. Bana göre, Roma bir intizar 
tavrı almı§ demektİJ". 

Durmnun biridk ınüsbet elemam 
ze..:ri tedbirlere yapılacak olan mu
kavemet. Bu mukavemet her alanda 

bü:Yiik bir fiddetle tefkjlatlaftlDakta 

ve il• cün ~ kuular, yeai ted -
birM alınmaktacbr. Bütü:a yurddq • 
lar, s-' bir 1111.Va.§a hazırlanmakta -
drilr. Memlekette bir fedakirtd& ha
vasa eunektedir. Eier halya,ıua mak
aatlan prçeklqirse, ltaJyanıa, ya • 
kmmclaki kolll§ularla .U.h kullaa • 
maknzm ekaınomik bir laart.a ~ti
iini lliitün clün:ra pşaralı görecelrtir. 

Zecri tedbirlere lmrp :papalaca• 
ma.Jravemetin en nazik noktası, gali
ba dıı memleketlere yapılacak tec:& • 
yeler alacaktır. ltafya ajanunm işa
ret ettiğine göre balyanın tediyeler 

bilançosunda iti tane aktif maddesi 

vardır. Bunlardan biri, deniz nakli • 
yabndan, öteki de ltalyadan dış mem
leketlere göçmüş olanların gönder -
dikleri paralardan ileri gelmektedir 
ve her yıl bu yÜzden ltalyaya dört 
milyar lirete yakın para girmektedir. 
ltalyanlann yabancı memleketlerden 

· olan alacakları 12 milyar lireti bul
maktadır ve bilinctiii gibi, aoo aa -
manlarda çıkarılan bir kararname 
gereğince, hüküm.et bmılan dilediii 
gibi kullanabilir. Yabancı memleket• 
lett olan genel borçlarla 1 .558 mil
yon oldllğu sö1lenmektedir. ltalyan 
hususi borçlara, İtalyan huau.ai ala -
caklannı biraz geçmektedir. Bu borç 
lar, en çok, zecri tedbirlere katılma
yan Amerikaya yapdmııtır. balya a -
janaı, 'bunu gÜ önünde bul..,,dara -
rak ltalyanm mali alanda secri ted
birlere karp koyabileceji IODUCuna 

varmaktadır. Bu aa)'llar heUıi de 
çok nilrhincedir ve mukavemetin de 
de.amb bir gayrete muhtaç oldoğu 
şüphesizdir. Omm içiıı italyan lıca • 

moyu diplomatik durumdan çok, eko
n011U"k daruma alaka göstermektedir. 

lıaJyan kunwyu ve Fnuı.a 

zecri tedbirler araaında bü~iili bir 
farlr oltlajmıa aabiden inandıyot" mu? 
Şiipbesizdir ki B. Laval bu vahim ka· 

ran alırken> her zaman için •ulhu, 
lnailtennin dostluğunu, ltal)ramn 
doatlajunu lıcurtanaa3,. ummı.qtur ve 

bir anla.-. formülü bulmağa saJıt
maJda da, İJİn ndL yoluyla haltecli • 
leceğini ummaktadır. Hemen hemen 
her gün yaptığı aebatkir Ye ta•dire 
değer pyretler efe hunu isbat etmek
tedir. Fakat franııız 11yaaaamm pak
ta brp olan mecburiyetlerine saygı 
göstermek •e aynı zamanda iPn aaJt. 
yohıyla halline lljraşmaia çahpnası, 
iki hal tanı arasında bir tezat otcfa.. 
ğunu göstermektedir. Cenevre ile 
sulh, birbirleriyle. anlaşamıJran. ilci 
şey oldukları için, bir kaç zamandan
beri İtalyan kamoywıda az çok kız. 
gmhk göriilmesiıte neden f&JllUlh?,. 

Lö Tan'ın bir ~ 

Lö Tan /l'fUCtesİ ucri tcflbirluin 
tatbillimıa )'aldopnaa clolCl)'Qiyw l • 
talJM11tı11 aiıaülennı.akte /aalrü °'*i• 
nu kahal ederelı., )ıcızuıno fÖy{. • • 
vam •dQıar: 

"Anl&fllamıyan aolıta, f~iaa aa • 
zetelerinden bir Ja.smınm. zecri led • 
birlerin t•tbik:ine batla.mnuım haJıaa. 
ne ittihaz ederek Franaanm. ital:ıan
frannz dastbığullan gercktirdiii fOY• 

lerden kaçınchjı .. e bu ,-üzdea ba 
dostluğlm, çetin bir im.lihan ~
mekte olduğu yolunda Fransaıra si. 
temde bulnnınasrdır.,. 

Gazete ba§lıca İtalyan gaJaeleleri
nin Fransa hakkında yazdılrlarmt in
celedikten sonra, Fransan.m talnndı

ğı turm değerini anlamak için1 işin 

nasıl başladığım ve hadiselerin neler 

olduğunu gözden geçirmek gerekti • 
ğini söylüyor: 

Böylece yapılacak tasarruf, yalnız ar
sadan olmıyacaktır. Yollardan, su, elek
tirik, havaııaz.ı ve lağım tesiaatJAdan da 
büyük tasarruflar elde edilebileceği Iİ · 
bi, güzellik yönünden lop sıçakhğın va 
ya;un serinliğin daha kolayldda muha -
fazasından da kazançlar olacaktır. 

Yaz lrış güneşi bol obm ve lopn ag -

ğuğ1.1 keskin olan Ankara için bitipx ev 
rnahmrlu değil bilakis faydalıdır. 

Cenevre kararlan hakkında ne diyorlar ? 

Tribana gazetesi, itatyan kamoyu
nwı Fransaya kaı-Jı duyduğu kızgın
lığı tahlil etmektedir. Fransanm yar
dun1 olmasaydı bu sıralarda abluka
nın, değurabileceği bütün hötü so • 
nuçlariyle birlikte, tatbik edihnaş o

lacaJı yolundaki dÜ§Üfeeye cevap 
veren italyan gaz.etesi, §un.lan yaz • 
maktadır! 

" Ualual hadisesinin ertesinde Ro
ma ve Adisababa arasındaki gergin
liğin kötü bir haf af drğı ve vahim 
komplikasyonlara aebeb olacafı an
laşıldığı zaman, fransız diplomasisi 
hemen anlaşmazlığı hakem ve uyuş

ma y:ıluyla hallebnek çarelerini uaş· 

tırdı: iki defa ve bir kaç ay ara ile 
Milletler Cemiyeti konseyi işt ream n 
ele alacak yerde, iki taraf araaında 
doğrudan doğruya uyuşma çareleri -

nin hepsine baı Y11J'Ulma&nM lıı:uar 

verdi. Hakem komisyonu U&luai ba· 
disesindeki meauliyetleri tayia etlııaek 

• • Enw m•b- taas ~. 
memurlara temlik edilmelidir. 

Böylece evi• tlıaha llaLı.a. laıaır. 

içimde .......... da .. DrMle .m.s 
clllya.rlar. Anıcall t.21 kayıd Ye ._,_ 

lıormalı sweti,.le, hu evleri• aabirdeıri • 
nn. baş.ka ,.erlere ~iai haline, w is - · 

l•• yerine l'elecek memura dem im -
kanlan da temin edilebilir. 

Böylece evler dalıa bakımlı kalır. 

içinde otu,·antar da daha ziyade sewinç 

duyarlar .Ancak bazı kayıd ve nİ7.ıımlar 
koymak suretiyle, bu evlerin sah.iblerinin 

bc-.ıQ yerlere tayini halinde, "e istene 

yerine ıeleeek aıemua de-ıri imJcinlan 
da temin edilebilir. 

2 - Yapı kooperatifleri: 
a • Y-a>ı kooperllliflai; KOOl)eratif

lepne, btriepne llabiliyetjıai ı&t...-ı.. 

celır. her ~id an...-.. ~ fayclıııılı ol. • 
bilir. 

b - Yapı kooperatifi İ§tİrak sermayesi
ni yüzde on bet... lııir aübed peşin ola

rak ortaldanndaa tedarik etmelidir. Ge
ri kalam i~• % 50 ye kadar doğnıdan 

dofıuya emlilr Banlrasmdan ve bJan 

% 40 ını da, belediyenin veya hükümetir 
kefaletiyle Emlak Bankasından Yeya her 
baagi diğel' bir müesseseden bulabilir. 

Diğer memleketlerde ikiaci ve için
cii İpotek teais ~ ikruat ~apan miİ· 
eueaeler kurulnrJ§tur. Meşeli bu ikinci 
ipotekle ikraz yapmak İ§İDİ belediyeler 
bankası yapabilir. 

ikinci dencede ipotek, he!t"diyenin 
kefaleti, koopemtifin maneYi ,ahs·yeti 

Nevyork•ttı italycınca sıkan La 
Stampa Li&era ga~teşi yaHığı bir 
~ ıliyer ili: 

"Uluslar Soayeteai, aöyliyeceğini 

söylemi,tir. Bütü. - ..-..o alemin 
sesi. Cenevrede ç=1e=:aktadır. il~ 
ıuu. &Mp.ı ... lrarp acbel>aia .. 
•-.ette aalcmgaahlr ettiji 1r.aa .. cbp 
i1- olumnuttur. 

Açıkça anlaıalıycr ki, Muaoliai'-in 
bir medeniyet götürme hareketi d~ 
ği IMı iatila bublarmdaa l>ütün diin
ya ma:ırtaribtiF; arblr buna taı.am

mül edemiyor. 

Cenevrede verilen karar 'Ve bülıı\im 

bereket versin, bu saldırganhk işinde 

ltalyan ulusunu değil, fapıst hüküme· 

tini su.çlu bulmaktadır. Bundan dola· 
yı bu hüküın, gayet dürüattür. 

GeM Ne~rk>ta itol)IOMa flhaa 
11 JWO~ ltal.o - .Aııeariccrno ~
tesi Je tunl•r• ycuımolıtodır: 

1 

"lngiltere, zecri tedbirlerin tatbik 

edilmeai iÇin bir oy birliği aağlaya

madı. Beklenildiği gibi Avuaturya ve 

Macaristan, bu karardan J'IUUl olma-
IDl§laı-, bir takım devletler de çekin
genlik kayıtları ileriye aürmiflerdir. 

Biz, ltalyan' halkmın lngiltere t..• 
rafından ileriye &iirü)en tedbirlerin 
çok tesirli olacağı hakkındaki in.anıt

larını çok iyibiliriz. 
s:'.iel ve yahut ekonomik zecri ted

birlerin tatbika başlanmaıu, milletin 
doğu Afrikasında yapmak kararında 
burunduğu har~keti bir kata daha pe

kİ§tirecektir. 

B. Musolini için, hiç karakterine 

uygun olmıyan bir §ekilde tereddüd 

göstermek çok leci otacaktır. 
ltalyaular, hiç bir aaman bir he

def arkasında bugünkü oldukları• 

dan daha bi•leıik Wr dusuma l'İnne
mişlerdir. 

Yeni bir dünya harbından bahsediyorlar 
9 son l•ff'İll ttuihli Deyli Me)lldeJt: 

Bu hafta içinde Sir Filip Kanlif'e 

Hebbum'da Japonya Mançuriyi isti
la ettiği zaman, lngiltereni.n nasd o-

lup da buna karıı l'elmediği aontl

muttur. Onun hu acruya tam bir aıe

aul;yetle verdiği cevab, şu olmuştur: 
0 0 zaınan, bir aya varmaz, harb 

patlak verirdi . ., 

Bu aebcble prensipler bir tarafa a

tılmıştır. Herkes bilir ki, saldırgan 

Almanya olsaydı, gene aynı şey yapı

lacaktı. Çünkü o zaman zecri tedbir-

lerin alını~ı.ası, bir gün içinde harbm 

çıkmasına sebeb olacaktı. 

Şu halde Ulus!a.r Sosyetesinin tut

tuğu yol, mul•ave:net edeceğini um
madığı, :layıf bulduğu memle ket lere 
karşı kafa tutmak oluağu anla.§Ü~}'ar. 

Cenevr :.unclaiz bulduğu ltal~a
nm c ıunı yakmağa lral•ıımalda J.u
halde hir dün~a harlama dojra gicli

yor. Böyle hir laarbt» İft&ilia ge:.ele

rinden birçoiunun k•baa gitlllflinc, 
ve 1914'- 18 tecriibesinin lair defa .da
ha ve acı bir surette leloarlanıınaaıma 
yol aça · khr. 

" Hayır, durum böyle dejildir. 
Abluka sadece harb demektir ve la
giltere aeçimlerden ÖQCe harbm kop

maamı h.jç de istemiyordu. Eier in • 
gilte!'enin programında bu uıakıad 
varsa, bunu ileride de tatbik edebi -
Ur. Kabul etmek gerektir ki Fransa 
çok vahim kararları önlemeli için e· 
!inden geleni yapmışhr, fakat bira:ı 
mukavemet ettikten sonra nihayet 
gerilemiş ve İngilterenin kendisinden 
İstedi~ni yapm~trr. Bunun delili d;, 
iki memleket arasında son günlerde 
yapılan deniz anlaşmasıdır ki, bu 
anlaşma gereğince Fransa Akdeniz -
deki deniz iisleri)'le Akdeniz. clonan
masmı ltalyaya kar;ı lnı,rilterenin em
riae vermel:tedir. Bu: hareketin p..ıkt

taki mecburi1ettere uygun oldukları 
söylensin, durswı; eğer iş. 0.yle idiyse, 
iki hükümetin yaptıkları gibi, illeri 
bu kadar tas:-ih etmef:e lWıum yok

tu, CeneYrenin mukaddes masaları 

bıma yeterdi. Halbuki, bütün bunlar 
ltalyanın, ağır bulutlarla dolu olan 

bir hava.yı aydınlatmak için, Libya· 
dan. bir fırk& askeri. geriJe çektiği 

ııtrıı.da olup bitİJG&'du. .. 

Yamya §Öy~e de"V'am ohm..ı.akta • 
dır: 

.. Palabn H U1ıCı rnadcksi lıı.ab.l 
edildi mi, Fransa z.ecri tedbirlere 

" :ır•••lanacala,, ve bunlaJ"m doiura
bileceği sonuçlardan kaçnıarmyacak
hr. l="k~nomil't zttJ"İ Je<P,irferPe süel 

:ılunun-:lııın sa.lahi;rP.t1nin ge.iıtlaği 

üzeriade anlaJaJDA)'IP oaun çelıpn._ 
ları bir ç kma:>da kaldığı za.ınaa. ge
ne B. La.val. B. Edenle birlilııte ~ • 
reket ederek, hakem USQlüne :reDi -
den baş vuru.imasını temine muvaf· 
fak oldu. ltalyanm yapmakta otct. • 

ğu ve mahi;-.tleri bakkmda aldam

lamıyacak olan süel baZ1dddar lh -

b~shm lıükümetini çok h:ayr-aya dii 
şirdüğü ve Milletler Caniy.:tinin ,_ 
ritesini idame ettirmeğe lra.ra. •u
mis olan meınleketlerde az çok hıeye

cao uyandırdığı ~in, A'ene B. l..aYa)İn 
diplomatlığı mÜni!lkafalan labdide, 

bunları uyuşma a!a.nmda tut:a.ı.ya 
muvaffak oldu ve bu, ParUle •ias
tos ayında yapılan ingili:ır - baasa:ır 

- ital••An kon~ahınnın so aa 

kalma:na rağmen ~nldı. Ba IO

naçsu:E. kalma keyfiyeti, balya ._.. 

metinin, kend:sinin ekNM'"'ilr 3'8~ .. 

ma ihtiyaçlanm reniı öl~~- Ö- • 

nünde bulandu:ran teklifleri reddet· 
mesinden ileri geldi. 

Cenevrede, beşler h:onütl"SİD«le ..e 
claha sonra da on sekizler komitesin
de Fransa nüfuz\lnu aynı yolda Jrul. 
landı ve ltalyanm barba ~ralİ§ ol • 
ması MiTiefler Ct!mİyetini, paktm bo
zulmasr gibi bir emrivaki k anH·mda 
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Artırma ve yerlimalı haftası • 

Yurd postası: 

Mardin şark Anadolusunun bayındır 
•' 

Yeni yılın hedefi yüz milyon olacal~bı~ - Sergievinde bir ziraat 
ve fotoğraflı Türkiye sergileri hazırlanıyor 

bir ~ehri oluyor 
(Huausi aytarımızdan): -

BayaaJlığınıo düzenliği, bavumın 
güzelliği ve yeni yapılan yolların 
düzlüğü ile cenup vilayetlerimiz 
içinde Suriye ve Irak ıınırı üze· 
rinde müstesna dununda bulu
nan Mardin, cumuriyetten önce 
güvenıizlik içinde yolıuz, ıuauz, 
bakımsız bir yerdi. 

Kiilıür işleri: 12 yıltln 17';":10 
1,.·oı•uk olmtultlu. 

Birinci kanunun 12 sinde başlıya
cok olan °artırım ve yerli malı,, haf
tası için hazırlıklar ilerlemektedir. 

Artırım hayatımızda hususi bir ehem
miyeti olan bu hafta için "ulusal eko· 

nomi ve artırma kurumu,, nun teşki
la tr geniş ölçüde faaliyete geçmiştir. 

Kurum, gazetelere yedi gün neş
redilmek Üzere vecizeler göndermiş

tir. Ayrıca her şube kendi muhitinde 
çıkan gazetelerde haftanın seyri hak
kmda neşriyat yapacaktır. 

Sijz ç<dışm ası : 

Sinema, ks.hve, tiyatro gibi halkın 
toplu bulunduğu yederde, artırım 

gayesini izah eden söylevler verile

ceok; halkın, okulların, esnafm bir· 
leşmesiyle önde bando; olmıyan yer· 
lerde davul zurna ile açık hava top

lantıları, geçid resimleri tertip edile
cektir. Bu açık hava toplanhlannda 

ınaballi hükümet ileri gelenleri1le 
Öğretmenler artırım haftasından bek

lenenleri izah edecdderdir. 
Kabil olursa kamyon ve arabalar

la yerli malı geçid resimleri yaptırı
lacak, okuftarda müsamereler verile

cektir. 

Re!fim re !ft>r~TJ.: 

Kurum merkezinin her birinden 

20 bin adet bastırdığı propaganda 

levhaları resmiğ dayreler, mektebler, 

bırakmış olmasına rağmen, bu suret
le, işin dostça ballolunmasma açık 

kapı bırakılnıaş oldu. Unutulmamah
dır ki, Milletler Cemiyetine kartı o· 
lan vazifelerini aamimane bir suret· 
te yerine getiren Fransa, ltalyanm 

Habeşistanda giriştiği işin arsıulusal 

karışıklıklar doğruma ;ı tehdidinin 

önüne geçmek için bütün gayretiyle 
çah§mı§br. Fransa, pakb bozan de•• 
lele karşı almmaaı ihtimali olan zor 

tedbirlerini bertaraf ettirdi •e Mil -
letler Cemiyeti yalnız ekonomik n 
finansal tedbirleri kararlqtınDakla 

iktifa etti, ki bizzat B. Muaolini bun-

lara kartı aert bir tekilde kartıkoy• 
mıyacağmı bildirmiıtir. Hatta Fran

sa, zaman zaman İngiliz kamoyunu 
kayguya dÜ§üren bir gayretle, bu 

krizin bir İngiliz • İtalyan anlaşmaz· 
lıiı ,eldine girmemesine de çalr§b. 

BugÜn, işin umumi olanlıı hallini 
mümkün kılmak yolunda en iyi ihti

maller doğuran ferahlığı da, bilhaa
sa Fransaya borçluyuz..,, 

Gazete, Fransaıun bu işte ltalyaya 

olan dostluk borcunu yerine 1ıetirdi· 
ğini ve bunlann da, hadiseler dolayı
siyle hazan fazla sinirlenen bir ka -
moyun temevvüçleri karşısında fran
aız • İtalyan dostluğunu korumağa 

kafi 4eyler olduklarını söyliyerek ya-

2ısını bitirmektedir. 

kahve, sinema, berber, lokanta ve 
nakil vasıtaları gibi yerlere asılacak· 

br. Büyük ,ehirlerimizde yerli mal
lariyle vitrin müsabakaları yapı -
lacak ve kazananlara madalya veri· 
lecektir: Vitrin mü&abakaları yapıl

mıyan yerlerde yerli malı getiren te
cimerlerin mahalli sanat sahihlerinin 

toplantıaiyle yerli mallan sergileri 
hazırlanacaktır. 

U illi ürünler akşamltırı : 

Ozüm, incir, fındık, Malatya Lay
sısı, Gazianteb fıstığı, ve e)ına propa· 

gandasma hafta içinde daha geniş öl· 
çüde devam edilecektir. Yedi gün 

içinde kahve ve çay yerine, e-.lerde 
kahvelerde, lokantalarda; ü:z.üın, in
cir, fındık, Malatya kaysısı, Gazian· 

teb fıstığı ve elma yenmesinin temi
nine çalışılacaktır. 

A rtınna çalı~m.an: 
Hafta içinde kumbarası olanlar, • 

kumbaralarına içinde kaç para bulu
nursa bulunsun, bankaya götürüp ya

tıracaklardn·. Hafta içinde 70 milyo

na yakla~an tasarruf hesablarınm ilk 

hedefi 80 milyonu bulmaaı •e yakın 
bir gelecekte de milli bankalara olan 

itimadm, tasarruf terbiyeainin baJkta 

bir itiyad haline gelme.min, para ha

reketinin, tutwnlu ya~aınanm ve Y•· 
rını düıünmenin bir miyar ve ııembo

lü olan bu rakaınm 100 milyona erit
mesinin milletin bir hayat dava&1 ol
duğu bütün vasıtalardan faydalamla

rak anlahlmaya çalışdacaktır. Ulusal 
ekonomi ve artırma kurumu genel 

merkezi ıubelerinden baftanm bütün 

hareketinin resimlerle tesbitini ve 

kendisine gönderilmesini istemiştir. 

İstanbul ve Ankara radyolan verile
cek konferansları yayacaklardır. 

Türkofis, milli banka lehine veya 

diğer vaaıtalarla üzüın incir &a tııına 

organize ederek, ucuz üzüm, incir 

gününden azami istifade imkanları· 

nı aramaktadll'. Kültür Bakanlığı ber 
yıl olduğu gibi bu yu da teıkilatma 

ve mekteblere bir tamim göndererek 
taaanuf batt.amın terbiye •e telkin 

baftaa1 olabilmesi içia . öğJ'etmen •e 

memurlarını seferber ebniştir. 

Anıulıtsal artırım giinii: 

Araıaluaal arbrım ahü memleke
"timizde canb n hareketli geçmİftİP. 
Halkın husmi bir gün olacak kadar 

eski bir tarihi olmadığı halde baalra

lardaki me•daat hiuolanur derecede 

artmJtbr. 

Ziraat Bankaaı ar.snılusal gün cfo. 
layıaiyle ufak bir piyango yapllll§trr. 

Şimdiye kadar bankanın 46 ıuhesin
den gelen cevablara göre piyango 50 

bin liralık bir satıt yapmıttlr ki, di
ğer ıubelerin yekünlariyle beraber 

bu mikdarm yÜz bin lirayı geçmİ§ o· 

)acağı sanılmaktadır. Aynı günde ls
lanbulda mevduat 14 bin, Bursada 

8500, Ankarada 9900 lirayı buhmış • 
tur. 

iş Bankası merkez ıubeaine araı

uluaal tasarruf glınünde yap.lan mev

duat mühim bir fark göstermektedir. 
O ıün yalnız merkez tube.ine 17.906 
lira 17 kurut yatınlmıt ki bu mikdar 
bir sün öncekinden üç misli fazladır. 

Zirı«ll ve foıoğra/1" 
Türkiye ~ergil.eri 

Ziraat Bakanlığı ve Yüksek Zira
at Enstitüsü Sergİevinde açılacak bir 
Ziraat sergisi hazırlamaktadırlar. Bu 
serginin toprak bayramına yetipnesi 

için çalışılmaktadır. Serginin milli Ü· 

rünlerimiz ve üretim sistemlerimiz 
hakkında açık ve geniş fikirler vere

cek ıekilde olmasına dikkat edilmek
tedir. 

Ziraat sergisinden evel ulusal eko

nomi .. fotoğrafla Türkiye,, acrıw aç

mak istenilmektedir. Sergi baam ge

nel direktörlüğünün hazırladığı mem· 

1eket fotoğraflarından miırekkeptir 
Ulusal Ekoı:aomi ve artırma kuru 

mu bu sene ilk kültür filmini hazır· 

lamı§tır. Bu türk:iyede koyuncaluk Ye 

yün endüatriai adfı filmdir. Film ta· 
sarruf haftasına kadar biterse ba,ba· 
kanm açrt roylevinden sonra Halke· 

vinde gösterilecektir. 

-·-·-._... .... _ iM' ._ .............. _ .. _._ 

Halkevinde 
Çok değerli bir 

koılferans 
Vnlü /rtımnz mimarı R. 

Laprrıd bu[.(İİn saat 18 de 
halkel'inde 

EV, EV İCİ. 
EVBAHÇ~Sİ 

lmhlmulu bir lwn/erıını 
verecektir. 

franaa Ye Paris'in bu konu • 

1ar hakkındaki .on yenilikl"rini an • 
laınak istiyenler bugünkü bu konfe
ransta bulonmahdırlm. __ .. _ ... __________ _ 

Türk Hava Kurumu 
başJ{anlığından: 

Genel merkez lmırulu , 19 sonteş. 

rin 1935 salı günü saat 10 da altı aylık 

toplantısını yapacağından üyelerin ku. 

rum merkez kurağında bulunmaları ri. 
ca olunur. 

1260 rakımında bir dağın dik, 
sarp yamaçlarında bir kaç bin yıl 
evel Kumuk türkleri tarafından 
kurulmut olan ve 314 yıl Artık o
ğullan hüküttıetine bqkentlik ya
pan Mardin ,ehrinin bulunduğu 
yerin jeoloji tetekkülib ilerleme 
ve açılmaıma elverişli olmamatı
na rağmen cumuriyet idaresi •P. 

değerli valilerit yaratıh,tanberi 
insan eli değnıemiş battanbaşa 
taşlık ve kayalıktan ibaret olan 
yollarını kı,ın bile otomobillerin 
kolayca ifliyebileceği bir hale 
koymUf, bir :aamanlar toyulmak
ıızm, pkilerin tecarizüne uğra· 
maluızm geçilemiyen bu yollarda 
güvenliği temin etmitlerdir. 

Mardin ve ilçelerinde bilhasn 
son iki yıl içinde bayındırlık itle
rinin çok geni~lemit olduiunu gör
düm. En genİfİ 3-4 metreden iba
ret olan cadde ve aokaklann bir
çoğu 12 metre genişletilmi9, yeni 
ve asri dükkan, mağazalar yapıl· 
maya baflanmıt, tehir dışında gü 
zel bir park vücuda getirilmit, bü
yük caddenin parke taşlarla dö. 
şenmesine batlanmıftır. 

Vali 8 . Fehmi Vural. Mardinin 
sonsuz derdlerinden olan ıuyu te
min için esHlı tetkiklerde bulun
makta olduğu gibi Ankaraya gi
den şarbay 8. Atıf Ulusoğlu da 
şehirde bir elektrik tes~'atl için 
lazım gelen elli bin lirayı beledi
yeler bankasından istikraz etmek 
üzeredir. 

Cumuriyetten önce Mard;nde 
kültür hayatı sönük bir halde idi. 
Okullar memleketin i r~ an ihtiya
cı ile ölçülemiyecek d _reccde 1. ıl 
olmakla beraber hz çocuklar o
kumak ve yazmakdan yoksun idi
ler. Yaşı geçmiş olanlar için ise, 
ölünceye kadar bilgisi2 kalmak 
mukadderdi. Cumuriyet idaresi 
kültür sahasrnda bu öz liirk diya
rına da ehemiyet vererek okul
ları çoğaftmış, talebe $ayrnmı 
17750 ye çıkarmış, bunlıudan iki 
binden çoğuna ilk okul şehadet
namesi verilerek yurdun öbür 
yönlerinde bulunan orta. list- vp 

yüksek okullara ~İtmeferi !ağlan
mı4tır. 

Cumuriyetten önce Mardinde 
birer ımtflı ve birer öğT"etmenli i
ki mektep varken bu gün yedi il
çemizde ihtiyaca kafi mikdarda 
okul olduğu gibi on üç köyde de 
okul vardır. Cumuriyetin onuncu 
yılında Mardinde bir orta okul da 
açıldığından dileğimiz tamamlan
ımtbr. Harf devriminden aonra 
açılan milletler mekteplerine her 
yıl 8-1 O bin yurddat devam et· 
mit ve denebilir ki. bu okulJardan 
aynı mikdarda yeni harfJerle okur 
yazar çıkmıthr. 

Hulua olarak denilebilir ki, 
Mardindeki okullar eski devrin 
ıakat tarzlarmdan kurtanlmış, 
öğretmenleri, sağlık §artlarını ha
iz lrurağları ile bu günün rejimine 
uygun bir ruh ve hayata kawuttM
rulmufbn'. 

Hususi idare 
Cumuriyete kadar ıeliri 96 bin 

lira raddesinde olan Mardin hu
- Sayı/ayı çeviri11iz -

UlıM ııomandı tımtlı ve insanın lıtndi gemblnl istediği hedefe yllrlllebn· 
ıncklir. S~lam sınirıer mülhit lıayat mficadelesrndt mııvafbldyttln en lyf 
ttminattdır Bıuatnaleyh sınirlerinlıı 

Bromural .. 1eno11· 

ile kuwdltndirinlı. bunun miıstlılıin n mulıanl itsin her t&te pltliir. 
Hıç bır zararı )'Olı-ıur ve alışıklık vnmtı 

JC n to ıı-ıır~yl !lavı t~p· 

ltrdt' ttzancltrdf •tÇtlf ''' uııltr 

Knoll A.-0 .. kimyevi maddeler fabrikaları. Ludwigshafen s ıRhin. 

ULlJS'ıın romanı: Tefrika: 38 Döşartr sözüne devam etti: te ve her sabah gidip kilisenin tabanını yı
kamaktadır. 

çıkardı. Ona göre bu, hc:r şeyde aJaycıl:k 

anyan fransulann bir meyli idi. 
----------

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

Profesör Arrigi: 
- Doğru söyliyorsunuz, dedi. Onların 

tele kaygısı en iyi usulleri kullanmaktan iba
retti. Zihinleri yalnız cilayı hazırlayıp renk
leri iyice ezmk işiyle uğraşıyordu. Boyanın 
tahta ile birlikte çatlamaması için çerçeve 
üzerine bez germeği düşünmüş olan, eşsiz bir 
adam sayıldı. Her üstadın gizli tuttuğu ken
di reçeteleri, kendi formülleri vardı. 

Dö~artr: 

- Bizlerin bugün bunca hırsla aramakta 
ulcluğumuz orijinalliğin ne olduğu bile bilin
miyen mutlu çağlar, diye söze başladı. Çı
rc-.k usta gibi yapmağa çabalardı. Tek dile
ği ona bwzeme:~ti ve istemiye istemiye öte
kilere benzemez görünürdü. Ün almak için 
değil, yaşamak için çalışırdı. 

Şulet: 
- Hakları vardı. Yaşamak için çalış

mP 1·tan iyi bir şey yoktur. 

- Kendilerinden sonra geleceklere eriş
mek arzusu onların içlerini bir kurt gibi ye
miyordu. Geçmişi hiç bilmedikleri için gele· 
ceği düşünmezlerdi ve hulyalan hayatları
run ötesine gitmezdi. Kudretli bir iradeyi iyi 
iş görmekte kullanırlardı. Sade insanlar ol
dukları için çok yanılmazlar ve zekirnızın 
bizden saklamadığı hakikati görürlerdi. 

Bu sırada Şulet, Markiz dö Riyö'nün bir 
tanıştırma mektubu vermiş olduğu Fransa 
kıralhğı prensesine yaptığı ziyareti Madam 
Manneye anlatıyordu. Ne Mis Bel'in ve ne 
de kontes Marten'in kabul edUmiyecekleri 
ve prens Albertinelli'nin bir törende rastla
mış olmakla öğündüğü prensesin evine ser
seri sayılan kendisinin kabul edilmiş bulun
d~ğunu anlatmaktan hoşlanıyordu. 

Prens: 
- O, dinin en ince muamelelerini yerine 

getirir, dedi. 
Şulet: 
- Asilliği ve sadeliği dolayısiyle insanı 

kendine hayran eden bir kadın, diye devam 
etti. Büyüklüğü kendisine bir ceza olmak 
için yanındaki kibar erkek ve kadınlara ya
şayış türelerinin en sertini tat-lıik ettirmek-

Ve böyle diyen Şulet, masanın üstüne 
iğilerek, elindeki peçetesi ile, çömehniş bir 
silici taklidi yapmağa başladı. Sonra başını 
kaldırarak ciddiğ bir tavurla: 

- Sıra sıra salonlarda oldukça bekledim 
ve nihayet elini öpmek üzere yanma kabul 
edildim. 

Ve sustu. 
Sabrı tükenen Madam Marten sordu = 

- Cannn, bu asilliği ve sadeliği dolayı
siyle insanı kendine hayran eden prenses 
size ne dedi ki? 

- Bana: "Floransa'yı gezdiniz mi? de
diklerine bakılırsa orada, akşaml~rı aydınla
tılan pek güzel yeni mağazalar açdmış.,, de
di. Ve bundan başka: "Burada bizim bir ec· 
zacımız var. A vusturyadakiler daha iyi de
ğildir. Altı hafta önce bacağıma yapıştırdı
ğı yakı henüz düşmedi.,, dedi. Mari Terez'in 
bana söylemek tenezzülünde bulunduğu söz
ler işte bunlardır. Ah o sade büyüklük! Ah 
o hıristiyanhk fazileti! 

Madam Marten gülümsedi. Şulet'in alay 
ettiğini sanıyordu. Fakat Şulet, tiksinerek 
buna itiraz etti. Mis Bel de dostunu haks1-

Sonra, bu memlekette hava ile birlikte 
teneffüs edilen sanat düşüncelerin~ döndü· 
ler. 

Kontes Marten: 

- Ben, Ciotto ile onun okuluna hayran 
olacak derecede bilgili değ.ilim. Beni şaşır
tan şey nıriıtiyeni dedikleri şu on beşinci 
asır sanatındaki şehvettir. Ben yalnu Fra 
Anjeliko'nun zaten pek gil.2eJ olan reslmle
rinde dindarlık ve temizlik gördüm. Geri 
kafan, bütün bu Meryem ve melek resimle
ri şehvetli, okşayıcı ve bazı kerelerde ahlak
sızca saftırlar. Kadın gibi güze) zerdiişt kı
rallarında, luristiyanltğm muztarip Bakus' -
una benziyen ve geneliğinin ışığı iJe pmlda
yan Sen Sebastiyen'de hrristiyanlrktan ne 
vardır ki? 

Döşartr, tıpkı onun gibi dÜ§Ünmekte ol
duğunu ve kendisinin de Madam Marten ' in 
de .zaten hakh olmaları tazım geldiğini, çün
kü hiç bir sanat eserinde dinle ilg i hulmıva

rak hepsini yakmak istiyen Savanarol' un 
fikrinin de böyle olduğunu söyl edi. 

(Sorıu ar' 



..::ıA rtt'A 6 

l'arilı bahisleri: 

. .f]."ürk büyükleri veya türk adları 
Besim Atalay, İkinci basun, İstanbul, 1935 Devlet Matbaası 

1926 ydında Budapeştede dostum Lİ· cacJa da bu kelime kahraman manıaama 
geti Lajos 1 ürkiyeden en önemli kitab- gelmektedir. 
lan ıaınariamak istiyordu. Bu kitablann (Bakınız: Müller, Zwei Pfahlinschr. 
bir listesini yapmıı ve benim tavassut 23,32). Türk kitabelerinde bu söz yıl!>. 
etmemi rica etmişti. Bu listenin batın- gut teklinde geçer. (Bakınız: Rad!off, 
da Besim Atalay'ın türk büyükleri ad- Alttürk. lıuchr. N. f. 173). Bu sözün 
h kitabını gönnüttüm. Kaıgarh Mahmu- eski türklerde bir rütbe olduğunu bili. 
dun eseri e:bi en değerli bit- kitabın ya- yonız. 

rubatında hu eseri de büyük bir önemle Gelelim ikinci isme: Bu isim de 
ısmarlamasırun sebebini sordum. Bana Attila adıdır. Müellif Attila'nm klasik 
ta cevabı \."ermİtti: imlasını kabul ebnİyor. Kendisinin cö-

- Bu e•er yalnız sizde değil bütün rüı tarzı olduğu için fikirlerine hürmet 
ilim ileminde bu alanda yazılımı ilk e- ederiz. Fakat bu ismin ittikakı hakkın· 
lel'dir. daki ileri ıi.irdüğü naz.ariyeye de ittirak 

Kitabi.ar Türkiyeden &'etİrt.ildikten edemeyiz. Çünkü bu mesele artık tama-
aoınra Lipti bu eserden yazılarında da miyle hallolmuı olup bütün dünya bu 
istifade etmeie batlarmıtı. Melich Ya- adın Atacık demek olduğunu kabul et-
nos'an bir eserini tenkid ederken türk- mittir. Eğer Bay Besim Atalay'm ileri 
lerde hayvan isimli tah11 adları bahsin· sürdüğü gorüt diğerlerini çürütecek 
de Kulan ad.mm da tahıa adı olarak geç- mahiyette olmuı olsaydı; o vakit meae-
tiğini byıd ile Besim At.a.lay'm kitabı· leyi tekrar ele almak W:mıgeiebilirdi. 

nı memba olarak ıösteriyordu. Burada bir nokta da dikkat nazarımı 
itte ~ değerli eserin birinci bası- çekti; Attila•nın "Konyadan Antalyaya-

mından çok fazla ve pek eeniıletilmit dek Anadoluyu" çiğnediği yazılmakta-

olarak ikiıır.i basonını okuyucularıma ta- dır. Attila hakkında bir eserin sahibi ol-
nıtmaia ÇfthfAcaiun. Yulcardaki mukad- mama rağmen Attila'om Anadoluya gel-
demem eserin değer ve önemini göster· eliğini bilmiyonım. Vakıa Hunlar Ana-
meğe yeter zannederim. Hele soy adı dohıya gelmiıler ise de bu geliıleri At-
m&masebetit le bir ıürü deieri olmıyan titanın zamanmda değildi zannediyo 
ve hatta ci\!diyetle dahi ilgili olmıyan nım. 

kitablarm (.kliği bir ıırada Besim Ata- 310 isimden fazla olan B harfinde de 
laJ'ID bu dcğer"li kitabının ikinci defa tarih ve filoloji bakunmdan son derece 
baadmıt olması bizi çok ıevindirdi. önemli adlar vaı· Jır. Bu aayıfaları okur-

Çocuklutumdanberi yazılarını büyük ken dikkıtlimi b:.· nokta çekti: Kitab 
bir alaka Ye leYgİ ae okuduğum ve o za- Dede Korkud'da bulunan birçok isim-

maudıanberi değerli fikirlerinden birisi- ler burada yoktur. Müellif kitabın ba· 
ni bile değiıtinnemit olan bu sayın ve tında bibliyografiyi gösterirken bu kita-

mütevazi bilginimizi candan tebrik et· 

aneği en terefli bir vazife saymaktayım. 

Kitab Beıim Atalayın türk!erde ad 
koma usulleri hakkında kısa ve değerli 

bir mukaddemesi ile batlamaktadır. Do
kuz aayıfalık bu mukaddemeden sonra 
allabetik bir aıra ile eski türk adları di

zilmiıtir. Fakat bunların şimdi bu konu 
ü7.el'inde çıkarılması moda olan kitab
lar gibi alt alta bir tek ad o.tarak yazıl
dıfmı zannebneyiniz. Her isim tama-

miyle ilm.ii bir surette tesbit olwunuı, 
eskiden kime verildiği kaydedilmİt§İr. 

Binaenaleyh burada ne Hiung-un adını 

ve ne de Lenger adım türk adı diye gör
menize imkan yoktur. A harfinde tam 
284 türk a~ı tesbit olunmaktadır. Biri
birinden deierli olan bu kadar isim ara-
unda biz yalnız iki isim Üzerinde dura
u.jrz. Bu iki isim üzerinde durmadan 
ıu .... ııu da söyliyelim, ki Besim Atalay 

yİrmİ dört Oğuz boylarının adlanru da 
ıaJııa adı olarak kabul etmiı gibidir. 
Çünkü eserde Alka evli adının bu suret

le g3sterilmit olduğunu eönnekteyiz. 
V alaa bıa boy adlarının bazılarının son-

radan fAhH adı olarak ~ullaruldığmı bi
liyoruz. Fakat Alka evli'nin as!a ... 

Değerli müellif Alpagu maddesinde 
f4l malüruatı vermektedir: 

"Eski türlderde bir kurt adı olup ki
ti adı olarak da kullamlmııtrr ... Alpagu 

sözünün kurt adı olarak kuUanıldığını 

bilmiyoruz. Yalnız bizim bildiğimiz ıu
dur; ki Alpagu veya Alpag"Jt uil adam, 
vergi veren adam manasına gelir. Uy-

mai muhasebe bütçesi 268 bin liraya 
yükselmiştir. Bu paranın tahsili 
daima kolaylıkla mümkün olmak
tadır. Evelce altı ayda bir veril
miyen memur maaşları her ay ba
§tnda muntazaman verilmektedir. 

Cumuriyettenberi 84 kilomet
re!ik ıosa yapılmııtır. Angın, Et· 
ıel, Selakun, işi, Derezbin, Gülap· 
tepe, Rıssm, Alfan adlarında yedi 
bataklık kurutularak geçitler te
min olunmuştur. Vilayet binasın 
c!aki eski okullar onarıldığı gibi 
Sakarya, Merkez, Cumuriyet okul
ları ile ilçelerde birer okul binası 
ıabn alındı. Gene merkezde 25 bin 
liraya ıağlık tartlarını haiz asri 
Gazipata okulu binası yapıldı. 

Tanm itlerine ~rrılan para ile 
çok ehemiyetli itler yapıldığı gibi 
sağlık işlerine ayrılan para ile de 
30 yataklı bir memleket hastanesi 
meydana getirildi. Bulaşık huta
lıklar ve sıtma ile uğraşdmıt ve 
köylüye paraıız kinin dağıtılmış
tır. 

Tek ıöz olarak; Mardin, eski 
yıllara göre çok farklı ve ilerle
,.... İ'\tİr. 

bı da zikretmit i ~de anlaırlan eser iyi 
taranmamışlır. Mesela Büğdüz, Banı 

Çiçek gibi adlar yoktur. Vakıa bir Bey
düz sözü geçmekte isedc ben bu İsmi 

kitab Dcd Korkudun Bükduz veya 
Büğdüz'üne bir türlü benzetemedim. 
Beğdili kabile adı da efsanede şahıslan
dırıldığı için insan adı olarak zikredil

miştir. 

C harfh türk adları bahsinde de iki 
isim dikkatimi çekti: biri Cica .. bu isim 
herhalde r.henk llaideıine göre telaffuz 
edilmelidi.· sanıyorum. Diğeri de Cihan

tah .. bıı adın da türkçe bir ad olduğunu 
zannetmemek:teyim. 

D hartli isimler arasında Attila'nın 
oğullarından birisinin adı Dengiz şek· 

linde yazılmıfbr. Halbuki Attila zama. 
nında yaşıyan ve Attila•nın ziyafetlerin
de bulunan meşhur Bizanslı Priskos bu 
ismi Dengizih ıeklinde yazmaktadır. Bu 
sözün de Codeı <Aımanicus da öğleyin 
esen rüzgir manasına olduğa kaydedil
mektedir. 

E maddesinde Emoo adı dikkate ge
rektir. Herhalde ahenk kaidesine göre 

bu isim bu şekilde olamaz. Bu bahiste 
de kitabda Dede Korkud'da geçen Emen 
adı kaydolunrnamalı:tadır. 

G harfli bahiste Cölçür adı zanne
derim Kül<-ür şeklinde yazılması laznn .. 
Kültegin adının da bizim telaffuz etti
ğimiz ıekildt" değil ashndaki gibi yazıl
maın ger~ı.k .anıyorum. Hiç olmazaa tır
nak itareti içinde kaydedilmiş olsaydı. 

Elterit h.trun adı mürettib hatası o1a· 
rak İlter ff'klinde kalmıt .. 

300 addan fazla olan K bahsinde ta
rih ve filoloji bakımından çok değerli 
adlara tesadüf edilmektedir. 

L harfi isimJer üç tanedir. Bunlar
dan iki tanesi hem türkçe değil hem de 
türkler arasında kul!anılmazdı. Birinci
si Lama r.özü. H~rhalde bir zühul eseri 
olarak bu •" buraya girmiş olac:Ak .. Ti

bet dilinde en yüksek demek olan ve 
Buddhist papaslanna verilen Lama adı. 
m müellif Şama rahibleri olarak gölle· 
riyor. ikincisi Levent sözüdür. Türkçe
de L ile baılıyan öz olmadığı ve ola
nuyacağını Besim Atalay benden iyi bi
lir. Kitabta göıterdiği şahıs da bir ef
saneden ibarettir. 

Büyük Hiung'nu hükümdarı Motun' -
un adını Besim Atalay Mete diye yaza
rak izahat vennektedir. Bu isim Çin ta
rihlerinde kaydolunan bir iıimdir. Bu
nun türkçuinin Bagatır obnaaı laznn
geldiğini Hirth ileri sürmüttü. 

Bu değ~rli kitabta yalnız türkçe olan 
adlar toplıınddığını sanmaktayım. Eğer 
türkler tarafmdan kullanılan adlar top
lanmış olıaydı türkçe asıldan olmıyan 

birçok adlar da buraya girerdi. Biliyo
nız; ki tüı-kçede R ile baılıyan söz yok
tur. Binaenaletb Besim Atalayın R med· 
desinde kavdettiii ve türkçe °'madıiı 
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Dünkü spor harekete 
Ankara, İstanbul, izmirde lil{ maçları - Av koşusu -

İzmir Sonbahar koşulan 
A.nkanıda: .4ltınordu Demirıpo ru, Gençlerbirliği Çankayayı yendi. - lstanbrdda Fener · Be
ıikıa, maçı yapılanıadı. - lzmir sonbahar atyarı§ları güzel geçti. lzmirspor, lznıfr ştımpi

yonu Altınorduyu yendi. 

Ankara tik maçları 
Dün birinci takımlar araıında tik 

maçları yapddı. Saat 13 de Gençler Bir
liğinden Sedad'ın idare ettiği Albnordu 

- Demirapor maçı, Albnordunun göze 
görünür bir üstünlüğiyle devam etti ve 
Albnordulular 4 - 1 kuandılar. Oyu • 

nun birinci bölümünde vaziyet 3 • 1 idi. 
ikinci devrenin 20 inci dakikasında ve
rilen penaltı gol aayıamı dörde çıkardı. 

iki tarafın takımtan §Öyle kunılmutt" 
Altmordu; Cihad, Mehmet, Ziya, Mu

rat, Sedad, Resai, Halim, Sadi. Muzaf. 
fer, Muıtafa. Nevzad. 

Demirapor; Ahmet, Burhan, Sürey· 
ya, Kemal Refik. Ertugrul, Rüttü, Or · 

han,Sua~llıaan,Fual 
Altrnordu takımı, derli toplu, bir 

ckib halini almıı görünmektedir. ikinci 

devreye kadar bu takımın lik maçların· 
da ehemiyetli bir rol oynıyilc ~k hale ge 

leceği an!aıılmaktadır. Bunun için çok 
çalışmak lazım geldiğini de unutma nl\k 

icabeder. 
Demirspor"da geçen yıldan farklı bir 

,ey göremedik. içlerinde üç dört bilgi'ı 
fudbolcu bulunan. geri tarafı henüz bı 
rinci takımda oynryacak dereceye g~ • 

mernit olan bir takımla bu maça çık'.\n 
Demirspor'un, dün de yazdığımız gibi 
diğer spor tııbelerindeki çalrıkanlrğ 

göstermesi zamanı gelmiş, hatta geç -

mekte bulunmuştur. 

Gcm.Jerbirliği: 2, Çurıkaya: 1 
Dün ikinci maç, Gençlerbirliği • Çan

kaya arasında idi. Alan maçın ehemmi
yetine uygun bir kalabalıkla çevrilnıi,ti 
Muhafız Güçlü Sedad'ın hakem düdüğü 
ötüp t ak ·mlar ortaya çıktıkları zaman. 
Çankaya'nın ıöyle bir takım kurduğunu 
gördük: Vensan. Abdut, Rasim, Abbaı 
Salahaddinı Hilmi, Mustafa Omer 

Fethi, Osman, Orhan. Buna karşılık 

Gençlerbirliği de: Cihad. A1tm, Halid, 

Ahmet, Rasim. Ahmet, Se'im. Sa'ahat· 
tin, Niyazi. Kemal, Ihsan ile temsil edi
liyordu. 

Çankaya'dan Orhan, Fuad ve Nihad 
oynamıyorlardı. Bunlann yerini bir ik' 
maçtan sonra çok iyi birer birinci takım 

eçık olan ısrm1er konmasa da olurdu sa
nıyorum. Mesela Attila'run amcasının 

adı yani Rua veya Ruga'run adı Got di
linden ahnmııtrr, kıral demektir. Tasgir 
eki ile yapılan Rugila fdtli de Gotçadır. 

Çin tat"ihlerinde Şapolyo şeklinde 

yazılan gök türk hükümdannrn adının 

da Asparuh olduğunu Pelliot İs!)at et· 
miştir. Şapolyo Aıparuh sözünün çin
ce ıeklidır Kitabta bu çince tekle tesa
düf etmekteyiz. 

T maddesinde 260 isimden fazla ad 
arasında üç tanesi dikkatimizi çekti: 
1 - Hiung nu hükümdarlarrnm unvanı 
olarak Çin tarihlerinde kaydolunan isim 
bundan yüzlerce sene evel eserlerini 
yazmış olan müelliflerin yazdığı gibi 
Tanju değil Tanhu'dur. 2 - Tang-lı 
ıeldinde yazılan isim de türkçemizde 
Tengri yani Tanrı adının çince ıeklidir. 
3 - Tarkan sözünü de Attila'nın dede
leri şeklin.:fe tesbit olunmasını bu değer
li eserde cörmek istemeyiz. Tarkan ma. 
lum olduğu üzere türklerdc bit rütbe 
idi. Şahıs adı olarak da görmekteyiz. 
Bizanslı mi;verrih Menandros batı gök 
türk hakanının Bizanaa gönderdiği se. 
firin adını Tarkan diye kaydeder. Türk 
kitabelerinde de bu adı taşıyan dört beş 
şahıs vardrr 

Önce de söylemittim: Besim Atalay 
eski fikir ve kanaat!erine sadık ve bun
lardan bir fedakarlık ebnemit olan de

ğerli bir ülkü sahibidir. Kendisinin bu 
son eserinde de onun türk ulusçuluğu· 
nu apaçık ~nnekteyiz. Türk madde
sinde Be.ım Atalayın yazdığı birkaç 
eser her türkün kalbine kazılmalıdır. 

Bu değerli eserinden dolayı kendisi
ni tekrar tekrar tebrik eder ve ilimden 
değil ciddiyetten dahi uzak bazı eser
lerden soy adı aramak zorunda bulunan
lara da baıwrabilcceği biricik kaynak 
olduğundan bu kitabı taniye ederiz. 

Hüseyin Namık ORKUN 

tı&ıtbolcuıu oıaoakları muhakkak olan 
yeni oyunc:ular dolduruyordu 

Gcnçlerbirıiği Halid vo Selim tie 
kuvvetli bir ıekı[ goşleriyerdu. Bundan 
başka oynadığı yerin ehli olluğunu bı.1 

maçta isbat eden Kemal de aoliç mev

künde idi. Oyu.lun bırinci devr,.11i 1 - O 
Gençlerbirliğinin lehine bitti. lkinci dev
rede Gençlerin sayuı iki oldu Ye tam ce

• çizgisi üzerinde Halid in bir oyuncu
yu elle tutma11 üzerine Must.afa'run at

tığı firikik, Çankaya'ya bir ıol kazan • 
dı, maç 2-1 bitti. 

Çankaya, bu maçta bır derece zayıf 

sayılabilirdi, Fakat Gençlerbirl"ğı oyun
cularının nelessizliği onları rakibleriyle 
denk bi.r hale getireli. Çok istekli oyna · 
ya yemelerine mani oldu. 

Gençlerbirliği taknnı güzel kurulmuı
tu. Yalna epiydenberi maçsız geçen gün

ler, tak mm nefes kabiliyetini Ç''" azalt
mıı . . Ge!ecek oyunlarda durumun çok 

değişeceği tüphesizdir. Her halde bıı 
yıl Ankara lik maçlan çok güzel ola -

cakbr. 

.4t• lw§U~U 
Atlıspor kulübü Üyeleri ve Muhafız 

alayı subaylal'ı dün yarıı ve ıslah ko -
misyonu genel sekreteri Bay Atıf'm 

hazırladığı, güzel bir av kopusu yap • 
1 tdar. 

Sabah saat dokuz buçukta kulubiin 
manej yerinde toplanıldı ve oradan kö
peklerle hal'ekel edildi. istasyon cad -
deı.ini takiben yarıı ye,.ine kadar adeta 
gidıldıkten sonra sı.iratliye başlandı. 

Muhafız alayı atıı yerinin arkasına dört 
nalla geçildikten sonra tilki izini bulan 
köpekler havlaya havlaya kotma[i'a 
başladılar. 

Onde Doktor Çeki kopclderi idare 

ediyor, geride Muhafız Alayı kuman -
danı Yarbay Tekçe atlılara maystcrlik 
ediyordu. Köpekler izin nihayetine gel
meden tilki koyuverildi Hafif meyilli 
arazide tilkinin köpeklere vakalanma
mak için zıkzaklar yaparak kaçıfı gÖ· 
rülecek teyeli. Biniciler birçok yerlerde 
atlarını bütün kuvvetleriyle sürmeğe 

mecbur oluyorlardı. Bir arahk köpek
ler tilkiyi yakalar gibi oldular, fakat kur
naz tilki alb köpeğin arasındMı ıeytaa 

gibi fırladı kaçtı. Nihayet bet kilometre 
kadar süren bir kovalamadan sonra til
ki köpeklerin ağzına düştü. 

Memleketimizde daha yeni yeni ya• 
pdmağa başlanan böyle hakiki av koıu

larına biniciler henüz tamamiyte alııma
mışlardır. Belki bu koıuda tilki kendisi
ni daha fazla kovalattıracakb. Fakat 
bazı atlıların iıtemiyerck tilkinin önü
nü kesmeleri köpeklerin işini kolaylat -

tırdı. Bununla beraber av fevkalade gü
zel ve neıeli oldu. 

Tilkinin son ömrüne en eni yetiıen 
bayana tilkinin kuynığunu hediye etmek 
bir adettir. Dün bu hediyeyi Yarbay 
Tekce'nin refikası kazandı. 

Av koşusu bittikten sonra Atlıapor 

kulübüne dönüldü, tatlı av hikayeleri ve 
aıaık çaylarla hoşça vakit geçirildi. 

lıumbrıl m.a<;ları 

lstanbul, 17 (Hu5Usİ) - Ta.kaim 
stadında : Giıneı - Eyüp birinci takım· 
ları karşılatmış, 6 - 1 Güneş galib gel -

miştir. ikinci maçı Galata&aray - Süley
maniye yapmış . Ga!ata on gol yapmak 
suretiyle galib gelmiıtir. Süleymacıiye 

anack bir gol yapabilmiştir. 
Şeref stadında: lstanbulspor - Top

kapı, 2 • 2 berabere kııldılar. Vefa • A
nadolu 1 - 1 berabere kııldrlar . 

ikinci kümeden Kasnnpaşa • Fener 
yılmaz maçında Ka11mpaşa 1 - O ga!ib 
gelmiştir. Karagümrük - Beylerbeyi ta
kımları maçında Karagümrüktüter gü -
zel bir oyunla 4-1 galib gelmi,lerdir. 

Havanrn bozukhığundan dolayı Ve

liefendi cayır••" a Halkevi tarafından 
tertib edilen c:rid oyunları gel'İyf' b·~:l

kıldığı ıribi Fener ıtadında d" bugün 
yaoıla,.,.k olım f e!let" - Beşikta~ mıtcı ve 
diğ,..r maçlar. şaha ... m çok çamurlu olma

~'",:ı"" <lolavı vnn•lamamıştw. 

• 
lzmir, 17 ( A.A.) - Sonbahar at ya-

rıılarınıo birincisi büyük bir kalabalık 

önünde yapıldı. Seyircİl"'r arasında vnl.i 

Bay Fazlı Güleç de vaı·dı. 

Birinci aabş kotu su: 3 ve daha yu • 
karı yafta ve 935 yılı zarfında k:ızandı-

ğı ikramiyeler tutarı 1500 lirayı doldur 

mıyan baliskan İngiliz at ve kısraklara 
mahsustu. İkramiyesi 255 lira mesafesi 
2000 metre. Birinci Akif'in Gaspodalili
o'su, ikinci Bayan Binı'in Barc"ı gclmit
tir. 

ikinci koşu : 3 yatında ve biç koş~ in· 

zanmamıı )'erli, yarımkan ingiliz erk"k 

ve dip taylara mahsustu. ikramiyesi 190 

lira ve mesafesi 1400 metre .. Bu yarış

ta Prenı Halim'in Suhunur"u birinci, 

Nazim'm IV'ı.arzika'st kinci gelmişlerdir. 

Üçüncü koşu: 4 ve daha yukarı yat

ta yerli yarımkan arab ve haliskan arab 

at ve kısraklarına mahsus olup ikramı· 

yesi 190 Ye mesafeıi 2400 metre idi. Bu 

koıuda Mehmed'in Sada'ıı birinci, Ab

met'in Onlü'sü ikinci gelmiıtir. 

Dördüncü kop: Oç ve daha yukarı 

yaştaki baliskdn İngiliz at ve kısrakla -
nna mahsus olup ikramiyesi 320 lirı. 

mesafesi 1600 metre idi. Birinci Pre s 

Halim'in Şuğbora'11, ikinci Aki 'i ı B~ 

kar·ı gelmittir. 

Son koş.uya rakibsiz olarak Sıı detti!'l 

in Aydın'ı girmiı ve muayyen \ '8 iue 

koşuyu bitirerek ikramiyeyi almışıtr. 

I zmir lik maçları 

lzmir, 17 ( A.A.) - lzmir tik maçla· 

nmn bueünkü neticesi ıudur: ilk mü -

aabakayı Burnova birinci takımı ilo 

K.S.K. yapmıı, K,S,K, üçe bqle maçı 

kazanmııtrr. ikinci müsabakayi Altay'la 

Boca yapmıılar ve ikiye karı• altı ile 

Altay kazanmııtır. Son müsabakayı iz.. 
mir §alDPİyonu Altınordu ile lzmirspor 

yaprruılar, iyi oyuncularından malı.nım 

olarak sahaya çıkan Altraıordu ilk ae -

kiz dakikada üç gol yemİf, devre sonu

na doğru iki golle buna mukabele et -

mittir. ikinci devre bu neticeyi değitti

rememiı ve maç 3 - 2 lzminpor'ıun ga. 

lebe.ıiyle bitmiştir. 

A.tlupor kulübiiniin suvared 

Atlıspor kulübünün senelik dinedan
sanınm dün arece Ankara Palas salonun· 
da muYaffakiyetle verildiği haber alın
mıştır. 

Kiralık 
Yenişehir Mimar Kemalettın 

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

1-5214 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 40 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yen 
çrkan kitaplara a id iUinlardn 
% 15 tenzilat yapılır. ~ 

2 - Zayi ilan bed elleri m 
tu yüz otuz· kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen. ~ 
me, vefat ve katı alaka ilan la· 
rmdan maktuan beş lira alınır ~ 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçt e ~ 

,._ Seneliği 17 Lira 30 LİP 

6 Aylığı 9 ,. 16 
3 Aylığı 5 .. 9 ,. ~ 

Posta ücreti göndcrilmiyer 
me tııhlar:ı c"v:ıh ""rilmez. 
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Jandarma genel Komutanlığı An· ı Kapalı_ Za;f U~uliyle Eksiltme il~ı • 
){ a sabn alma l(omisyonundan: Sıhat ve Içtımaı Mı avenet Vekaleti 

1 - Mevcut evsaf ve nümunesine uygun (6000) liralık pirinç 
kapalı zarf usulü ile J. genel komutanlığı kurağında satın alma 
komisyonunca 4.12.1935 çarşamha günü saat 10 da satın alınacak
tır. 

2 - Bir kilo pirinç için 18 l.uruş 50 santim fiat biçilmiş ve ilk 
teminatı ( 450) liradan ibaret bulunmuştur. 

3 - !s.tekJiler parasu olara:k şartnamesini hcrgün komisyon
d:ın alabilirler. 

4 - E•ksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuzu veya 
banka mektuplarmı eksiltme saatinden bir saat eveline kadar ko. 
misyona vermiş olmaları. (3381) 1-5237 

Jandarma genel Komutanlığı An· 
k.ara sabn alma Komisyonundan: 

1 - Mevcut nümune ve örne~ine uygun (54788) çift pam~ ip.. 
Jiği çorap kapalı zarf usulü ile Ankara Jandarma Genel .Jruragın.. 
daki komisyonca eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bir çift çoraba yirmi kuruş fiat biçılmiş ve ilk teminatı 
(821) lira (82) kuruştan ibaret bulunmuştur. Şartname parasız o. 
larak komisyondan alınabilir. ~ 

3 - Eıksiltme 3.12.1935 salı günü saat (15) de yapılacagından 
isteklilerin teklif mektuplarını en az bir saat evel komisyona ver-
miş olmalan. (3380) 1-5238 

Ankara ilbay lığından: 
1 - İsmetpaşa kız enstitüsü için alınacak ihtiyaçların aşağıda 

isim~ri hizalarında beherinin muhammen fiatları gösterilmiştir. 
2 - Resim ve şartnamelerini görme:k istiyenler okula müra

caat edebilirler. 
3 - Açık eksiltme ve ihalesi 5.12.1935 perşembe günü saat 15 

de okullar sayışmanlığında yapılacaktır. 3379 
4 - Teminat (108) lira (75) kuruştur. 

15 adet yemek masast 30 liradan 
8 adet iş masası 50 liradan 

100 adet demir sandalya 7 liradan 
1-523~ 

Ankara Sanat Ol{ulu 
Direktörlüğünden : 

Okulumuz ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı ve fiatı yazılı 
olan giyim ve döşeme gereçleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konul
muştur. İstekli olanların nümuneleri görmek ve fazla malfımat al
mak için hergün okul direktörlüğüne ve eıksiltmeye gireceklerin 5 
1. kanun 1935 pazartesi günü saat 14 te Ankar::ı Kültür Bakanlığın. 
da okullar sağışmanlrğındaki aJım satım kômisyonuna baş vurma. 
Jarı. (3390) 

EKSİLTMEYE KONULAN GEREÇLER: 
Cinsi Mikdarı tık tahmini Tutarı Muvakıkat 

fiatr teminatı 
1. - Harici elbise 120 takım 18 .00 Li. 2160.00 162.00 
2. - Linelyom ve 
döşeme kartonu 590 metre 32 .5/400 

Ank~ara ilbaylığından: 

2243.00 
1-5236 

169.00 

Ankaranın Cebeci mevkiinde kain verginin eski ve yeni kay
dında nalbant Sayit Ali adına yazılı bağın senetsiz tasarrufattan 
tapuya tescili vereseleri tarafından istenilmiş olduğundan bu ye. 
rin müJkiycti hakkında yerinde tahkikat yapılmak üzere 24.11.1935 
cuma günü saat dokuzda yerine memur gönderileceğinden bu bağ. 
da benim hakkım var diyenlerin ellerindeki belgelerle beraber ta
pu direktörlüğüne veyahut tayin edilen günde yerine gidecek me-
nura ba~ vurmaları bildirilir. (3404) 1-5234 • 

Otvra!u<f v n ;'erde .) 
Her ·aytn 6ı.rinde 

Para"'" F'iilzini al! 

Ankara otobüs Direktörlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Direktörlük binası etrafına yaptırılacak muhafaza duvarıdır. 
2 - İhale açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
3 - Bu işin keşif bedeli 2283.60 liradır. 
4 - Eksiltme 18-11-935 pazartesi günü saat 15 te otobüs Di· 

rektörliiğünde yapılacaktır. 
5 - İlk teminat 172 liradır. 
6 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankara Otobiis İdaresinden 

verilir (3231) 1-4995 

Ankara Merkez Hıf zıssıhl- a müessesesi 
direktörlüğündtn: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Merkez Hı!z.rssıhha Mües.. 
sesesi Direktör odalarına mahsus takımla mektep ıçm ahşap maJ. 
2eme inşaatı. 

2 - Yapılacak işin tahmin bedeli (6168.-) lira (40) kuruştur. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Keşif c~veli, 
E - Resimler. 
İstiyenler bu evrakı muesseseden alabilirler. 
4 - Eksiltme 20.11-1935 çarşamba günü saat (11) de Ankara 

Merkez Hıfzrssrhha Müessesesinde satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

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

A - 2490 sayılı kanunun istediği vesikalar, 
B - Mefruşat işlc:rile iştigal eden bir müessese o}duğuna dair 

ticaret odası vesikası, 
C - Resmi bir müesseseye en aşağı (10000) Hrahk ve tesellü. 

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

na ait o]up bu hususta itiraz kabul edilmez. 
6 - Teklif mektupları ihale saatından bir saat evetine kadar ko.. 

misyon reisJiğine verilmiş olacaktır. (3227) 1-4963 

Pazarlık ilanı 

Maliye Vekaletin den: 
1 - Pazarlığa konulan iş (merkez muhasebeciliğinde yapılacaık 

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

te Maliye vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık suretile yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için istekJinin 1 !i lira 23 kuruş mu

makkat teminat akçesinin yatırıldığına dair ırı.:.:kbuz ile N.ılıa baş 
müdürlüğünden verilmiş ehliyet vesikasını hamil olması lazımdır 

(3386) 1-5216 

Beşortak İnşaat Şirketi direl{ -
törl~ffünden: 

Evvelce gazetelerle Direktör arandığı ilan edilmişti. Vukubu
lan müracaatlar tetkik ve münha Her doldurulmuştur. Beyhude ye. 
re müracaat edilmemesi ilan olu nur. (3364) 1-5124 

Yül\.sek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

1 - Kapalı zarf usuli ile 50 X 70 ebadında elektrikle işler 2700 
kilo ağırlığında matbaa makinesi. 

2 - El ile işler 500 kilo ağırlığında kağıt kesme makinesi. 
3 - 200 voltluk cereyanla işler komitatörlü elektrik motörü. 
4 - Basım sathı 30 X 40, 800 kilo ai'!ırlığında 3 merdaneli pe-

dal makinesi alınacaktır. · 
5 - Bu dört parça makinenin muhal'T'.rnen bedeli 7500 liradır. 
6 - Muvakkat teminat 563 liradır. 
1 - İhale 27.11.935 çarşamba günü saat 15 de Ankara Yüksek 

Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında vapılacaktır. Daha fazla taf. 
silat şartnamede yazılıdır. Parasız verılen şartnameleri almak için 
f dare Müdürlüğüne müracaatları. (3216) 1-4981 

Atlı Spor kulübü 
direl{törlüğünden : 

Türkiye atlı spor kulübü ha~anları için (175200) kilo yulaf 
(146000) kilo kuru ot (~1680_?) kılo yataklık sap samanı eksiltme 
suretile talibine ihale edılecegınd en yevmi ihalesi olan 18. T. Sani. 
1935 pazartesi günü saat 11 dedir. Taliplerin yevmi mezkfırda atlı 
spor kulübüne gelmeleri ilan olunur. (3318) 1-5093 

Gazi Lisesi Direktörlüğünden . 
1 - Olgunluk yoklam~lariyle eskı öğreneğe göre mezuniyet 

sınavlarında bütün derslerı ba~arıpta Y•dnız bir gruptan başaramı
yanlarm ikinci teşrin içinde ~~r .. de~~ d::ha yoklamaya girmeleri 
Kültür Bakanlığınca uygun gorulnı.u~tür. 

2 - Ankara liselerinin yoklamal.trı KIZ LİSESİNDE yapı
lacaktır. 

3 - İlgili olanlar kendi okullarmddr. alacakları belge ile yokla
ma günlerinde ANKARA KI: Lİ~ERİNDE lıulunmalıdırlar. 

4 - Yazılı yoklamaların gunlerı Bakanlıkça saptanmıştır. Söz
lüler bugünlerde yapılacaktı_r. 

27.11.935 çarşamba Edebıyat kolunun Felsefe, İçtimaiyat, Ede. 
biyat 

28-11.935 Perşembe F:n kolunun Fızik • Kimya, ve Riy4Ziye 
29.11.935 Cuma Edebıyat kolunun Tarih, Fen kolunun Tabii 

ilimler. (3342) 1-5157 

Gelibolu il. Sayılı Jandarma 
Okul Komutanhğından : 
Erzakın 

cinsi 

Ekmek 

Miktarı 

Kilo Gr. 

215000 

Tutarı Teminat İhale günil İhalenin tekli 
Lİ. K. Muvakkate 

tutarı 
20962 50 1572 19 1-12-935 kapah zarf 

usulile 
ı - Okul Eratmm iaşeleri için kapalı zarf ile eksiltmeye konıı

lan ekmeğin cinsi ve miktarı tahmin bedelile teminatı muvakkate 
mikdarı ihale günü, saatı yukarda yazılıdır. Teklif mektupları 
saat 14,5 buçuğa kadar Gelibol?da Jandarma Satın alma komisyo. 
nu başkanı tarafında~ kabul edı~ir. 

2 - Eksiltme Gelıbolu Belelıye d'litesinde yapılacak ve şartna
meler II. sayılı Jandarma okul komutanlığından parasız alınır. 

3 _ İsteklilerin verecekleri teminatı 1\11 uvakkata Maliye san. 
dık makbuzu ve hükümctçe mutel::ıer banka mektupları devlet ve 
hazine tahvitıeri hükümetçe tayin edilmiş olan esham ve tahviller 
Borsa fiatmdan % 15 noksanile kabttl edilir. (7088) 1-5164 

SAYIFA 7 

Maliye '' ekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş • on bin metre kanevic dir. 
2 - İhale açık eksiltme uretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin altı yüz liradır. 
4 - Eksiltme 29.11.935 cuma günü saat (15) de Vck let leva.. 

zım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapıl-ca.ktır. 
5 - Muvakkat teminatı yüz yirmi lira olup mcDkez muhasebe. 

ciliği veznesine teslim edilecektir. Alınacak makbuzile birlikte 
komisyona müracaat edilecektir. 

6 - Şartnamesi levazım Müdürlüğünde ve İstanbulda dolma_ 
bahçede vekalet evrakı matbua anbarmda görülebilir. (3296) 

1-5134 

Ankara illlaylığıııdan: 
Emniyet direktörlüğü için 50 ton yeı:lı kok kömürünün Jın_ 

ması 3.11.935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık cksiJtr.t } e 
konulmuştur. Şartnamesi emniyet dırektörlüğündedir 20-1 l _035 
çarşamba günü saat 15 de ihalesi yapılacağından ısteklilerin yazı.. 
lan gün ve saatte teminatlarile birlikte ilbzyhkta toplanan komıs. 
yona müracaatları. (3213) 1-4060 

Çubuk şarhaylığ'lndan: 
ı - Eksiltmeye konulan iş Çubuk kasah:ısı dahjJmde altı 1.;cş.. 

meye getirilecek su tesisatıdır. 
Tesisatın ke§if bedeli 842 lira 95 kuru§tur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ~unldrdu: 
A _ Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele 
D - Keşif ~ve) raporu 
C - Su tesisatına ait plan 
lstiyenler hu şartname ve evrakı bilS bed 1 ~rbcııhktan :;ıı ı ı. 

lirler. 
3 - Eksiltme 26.11.1935 salı günü saat 16 da Çubuk bcledıye 

daıresinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme u&uhi ile yapdacaktu-. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 63 lira 22 kuru mu.. 

vak.kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haız ol. 
ması lazımdır. 

l - Ticaret odasına kayıtlı bulunJugun.t uair vt~İk.a 
2 - İsteklilerin su tesisatı mütehassısları olduklarma uair ve

sikaları ibraz etmeleri ISzım geldiği i15n oiuıhıı (3367) 1-5182 

inhisarlar Başmiidürlüğünden: 
Birinci taksit müskiıcıt beyiye tczl(rr !erinin mi.ı<ldcti 1. Ka

nunuevel 935 günü biteceğinden 15 1'n1ınısani 935 ten itibaren 
bunların değiştirilmesine b.'ışlanacaktrr Tezkerelerin müddeti bit
tikten sonra satışa devam edenlerden te.tkere resmı cezaen ıkı kat 
almacağmdan her bayiin vaktınde Ila<:mLİdürlük s.ıuş şubesıne 
müracaatla ellerindeki tcr.kereleri değ"İ§tirmeleri ve gelirken 25 
kuruşluk bir pul ile bir fotoğr~f getirmelerj lüzumu billirilir. 

(3331) 1~5130 

~-----------------------------------------An 1 <ara miistakil jandarma 
taburu k.umandaıılığından~ 

- Jandarma müstakil taLuru hayvanlarının bir yıllık ihtiya. 
cı için acrk münakasaya konulan saman mikdarr ve tutariyle tahmin 
bedeli ikinci maddeye yazılıdır. lstc-klılerin eksiltme güniindc ya
zılı saatından biı saat evvel teklif nıektuplarını komisyona vermiş 
bulunacaklardır. Şartnamesi parasız olarak tabur krargahından 
alınacaktır. 

2 - Saun aJ ınacak samanın ınikdarJ azami 80000 asgari 60000 
kilo ilk teminat 255 liradır. (3350) 1-5148 

Kuru/ 

Devlet Demıryollan ve L mantarı Umwn 
Müdürlüğil ilanları 

lLAN 
Mevsim dolayısiyle yolcu trenlerinin tarifelerincıe bazı deği. 

şiklikler yapılmıştır. 
Hergün Haylarpaşadan saat 19.00 da kalkan Anadolu sürat ka• 

tarı 22.11.935 gününden itibaren Ankaraya saat 9.55 de varacak· 
trr. 

Bu trenle Ankaraya gelerek Kayseri tarafına devam edecek 
yolcuların Kayseri trenine yetişebilmeleri için de Kayseri treni 
22.11.935 gününden itibaren Ankaradan saat l<.'.05 de kalkacaktır, 

Pazar, sah, çarşamba, cuma, cumartesi günleri Sıvastan 00.26 
da kalkan yolcu treni Kayseriye 6,13 da varacaktır. 

Muhterem halka ilin olunur. (3371) 1-5240 

İLAN 
Muhammen bedeli ile vasıf. kanuni bulunmadığına dair be. 

ları aşağıda yazılı olan YOZGAT yannamelerile birlikte aynı gün
istasyon büveti üç sene müddet. de ihale sa::ıtında hazır bulunma. 
le ve pazarlık suretile kiraya lan laznndn. 
verilecektir. İhalesi (2.12.1935 Bu işe aid şartname ve muka. 
pazartesi) günü saat (15) de vele projeleri Yozgat istasyon 
Kayseride idare binasında bulu- memurluğunda ve Kayseride İş.. 
nan komisyonca yapılacaktır. Bu letme Mıifettişliğinde parasız 
işe girmek istiyenler (8,10) lira- dağıtilriıaktadır. 
lık muvakkat teminat vermeleri Senelik muhammen 
ve kanunun tayin ettiği vesika. Citısi bedeli 
larJa kanunun 4 üncü maddesi Ye>zgat İsta~ (313) liradır, 

· mucibince ışe girmeğe manii yon büveti 
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- An ~dı a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
ı ~ ~ Doktor ~~ 
~ ~ 

:~ Hilıni l(oşar ;: 
·l Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç. ~i 

İLAN 
:Pınar hı ar topcu alayının 21.000 liraJltC yuıaı:ı kapalı zarfla 

elk-siltmeyc konulmuştur. Hk peyi 1617 liradır İhalesı 3. birincika
Jtun 193S salı güniı a t ıs dedır. !steklılerın vize satın alana ko-
misyonuna elmeleri (3402) 1-5235 

!LAN 
1 - Vı e a pullu ıçın altını r ton ve pınar bısar içın yuz ton 

ki cem n 220 ton ekmekhk un k p h zarfla alınacaktır 
2 - İhalesi 26.2. tcş.- 935 s.ılı günü saat on altıdadır. 
3 - Vizeye ait unun muhammen fiatı 14 kuruş 75 santim alpul

luya aıt t nun mub~mm~n fiatı 14 kurus 50 santim ve Pınar hısara 
ait unun tnuhammen fiatı ıs kuruştur. 

4 - Hepsinin tutarı 32550 lira olup ilk pey parası 2442 liradır. 
5 - Şartname ve evsafı her gün çorlud.ıki komisyonda görüle. 

bılir. 
6 - Eksiltmeye gıreccklerin zarfları açma saatından bir saat 

once kanunda yazılı vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektup. 
Jarmr verme'eri (3300) 1-5072 

İLAN 
Bursa, Müdanya ve Bandır. 

ma garnizonları için 478 ton ar. 
pa satın alınacaktır. Tahmin e. 
dilen bedeli beher beş kuruştan 
23900 liradır Şartnamesi satın 
alına komisyonundadır. Eksilt. 
me 27.11.1935 çarşamba günü sa
at 16 da Bursada Tophanede sa. 
tın alma komisyonu binasında o. 
Jacaktır. Eksiltme kapalı zarf u
ıulü iledir. Muvakkat teminat 
1793 liradır Bursanın 388, Mu. 
danyanın 45, ve Bandırmanın 45 
tondan ibaret arpası ayrı ayrı ta
liplere de ihale edilebilir. Teklif 
mektupları 27. ı 1.1935 çarşamba 
günü saat 15 şe kadar satın alma 
komisyonu başkanlığına verilmiş 
o)acaktrr. (3309) 1-5078 

iLAN 
ı - Kor ihityacı içın 500 ton 

sert ve 100 ton yumuşak ki cema ı 
altı yüz ton buğday kapalı zarf 
usuli ile alınacaktır. 

2 - İhalesi 26 2. teş. 1935 
salı güniı saat on altı otuzdadır. 
İlk pey parası 3983 liradır. 

3 - Beher kilosunun muham. 
men fiatı sett buğdayın sekiz ku
ruş 80 santim yumuşak buğda. 
ym dokuz kuruş on santimdir. 
Hepsinin tutarı 53100 liradır. 

4 - Şartname ve evsafı her
gün Çorludaki komisyonda gô. 
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
kanunda yazılı vesikalar!a be. 
raber teminatlarınr ve teklif mek. 
tuplarınr zarfları açma s:ıatin
den bir saat önce komisvona ver. 
meleri. (3318) 5096 

İLAN 
Bursa garnizonu itin 135.000 

kilo has ekmek satın alınacaktır. 

Tahmin edılcn bedel 15525 lira. 
dır. Şartnamesi satın alma ko. 
misyonundadır. Eksiltme 26.11. 
1935 salı günü saat 16 da Bursa
da Tophanede satın alma komis. 
yonu bınasında olacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuli i. 
ledir. Muvakkat teminat l 165 li
radır. Teklıf mektupları 26.ı ı. 
935 salı gUn iı saat 15 e kadar sa. 
tın alma komisyonu başkanlığı 
na verilmiı:; o1 tı~:ıktır. (3308) 

1- 5077 

~ 

• "kc·rı I· uhril ufaı l rıııım.~ 

\liicliirlii~ii Sutınalnuı .. ~ 
1\ ''llll"'' onu tlnnlnrı ~: 

~ 

0000 KİLO YONGA SATIŞI 

Tahmini bedeli 225 lira olan 
yukarda mikdarı yazılı yonga 
2 1LKKANUN 935 tarihinde pa. 
zartesi giinü saat 14 te pazarlrk 
la askeri fabrikalar santınalma 

komisyonunca satılacaktır. Yon. 
galar fabrikadan defaten kaldı
rılacaktır. İsteklilerin muvakkat 
teminat olan 16 lira 88 kuru~ ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
iincü maddelerinde yazılı vcsaık
le mezkur giın ve saatte komis. 
yona müracaatları. (336'i) l-~197 

Mobilyalı ev aranıyor 
Ycnişehirde 2 ila 4 oda olmak 

iızere mobilyah ve bütiın konforu 
haiz ev aranıyor. Ankara Posta 
kutusu 67 numaraya ma1umat 
verilmesi.. Telefon· 2628 

l-5220 

Bakanlıµ-ın(h n: 
Bakanlık Miızesıne yaptır•cak 734,44 lira keşif bedeli 4 adet 

camekanlı dolap ile 4 adet teşhir masası açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

Eksiltme Z6. 11. 93S sah günü saat 15 de Ankarada Bakanlık bi. 
nasında yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve S5,08 liralık muvakkat te
minatları ile birlikte aynı gün ve saatte komi!:vonda bulunnıalan 

lizımdır. 
İstekliler bu husustaki şartnameyi Hakanlık Malzeme Müdür. 

Jüğiinde görebilirler. (3253) 1-5102 

E - 77 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
mükafat 

75 .. , .. • 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
RllUNCJ TER11P .•. 
S..nede ilU def ada 

4 l 4 kişiye OD bin 
lira ikramiye 

ıı,.r ...,n~ 1 nl .. n •r 1 llkt~nnıle kum
..,.. •ltllıll'f'I .,,. ...... ('f'.kh ........ ,,.. 
~ IHr ıkf mda 207 lı!,.ıye .,.,.,., hl11 lln 
""' edll11Peittdlr. 

6 neci ımikifatı ıoc,o Ura 
llund " Z50 • 
On ~e ,e~ ıooo 
Ylnn .. eli~ 1000 
171 k ,ıy. _, il 17liı0 

Be'ş in llrahk ı. ııra 
1 1 lt'<J'tnck ttkllttt"kllr 

lKINCI TERTiP. 
Sem·•lt> heş der a· 
da beş kişiye on 
hin lira ikrnmiye 

'etti lhd•• ~ıneu bu l11ralıı.n11 nr• 
Mmdr trlı luımı..,.. ıoaWhfmı iki bhı lln 
lluwalye ""'rllrod&tedlr. Bu l.,..lar -
de t..,. drfa ı 

şubat. HarJnm. Trnımnc. F.ylal tt 

Birtndlr.i IU%D 

n1a"1tm mı Jftnlrri "'" !M-rlctlr. 

Kuralara iştirak cdebilrr ek için "'.ambara sahiblernin asgari 
yirmi beş lira biriktirmıs olmaları lbtmdır. 

·l Zührevi hastalıklar f. 
~ Mütehassı ~~ 
~ Balıkpazarında Polis nokta.~ 

~~ sı karşrsında, Çıkrıkçılar yo· 4 

1 
kuşu alt J)a ındaki evinde, ~ 

f.~ Hastalarını her gün öğleder. ·~ 
~ ı.onra kabul eder. ~ 
• Telefon· 3506 • 
~~~ 

Dr. TURGUT 
Cebeci Hastanesi Oııeratörl\ 

. Hastalarını Adl ıve Saray 
kc.rşısında Havati apartmanın 
da her gün 15 den 19 za kadaı 

kabule başlamıştır 
ı:;; q-WWUliMlftllıruııtııııll!""lllll"""il'""':mıtıllffllll_,,,,.,ı,lllllftl~ 

Operatör - Ü roloğ 
DOKTOR • 

Kemal Gülgönen 
Bel soğukl1Jgu, mesane ve bob. 
rek hastalıkları mütehas ısı Is.. 
tanbul pc1 ta salonu karşısın. 
da Emniyet apartımanında 
hastalnrrnı kabul eder. 1-5115 

(.,öz 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 

Anafartalar cadde i Zenit 

Y t"'ll i ~~c·zaıu· 

l)ai ut ~euç 
d< İnıa ~iizel 

KANZUK 
Balsaınin krenıi 

Elli senelik bır mazıye malık 
ve dünyanın her t~rafmd tak. 
clir kazanmış güzellik kremıdır. 
Cildinizin güzellik ve tazelıgini 
daima muhafaza eder. Bal11amin 
kremi memleketimizın kibar me 
hafilinde rağbet görmüş c • 1i biı 
kremdir. Çilleri ve bunı~ukları 

izale ederek tene fcvkaUide bir 
cazif)e bahşeder. Ruhnüvaz ko
kusu ile ayrıca şöhret kazıonmı · 
tır. Balsamın kremi katiyen ku. 
rumaz Tı.:ninizin Jatif tazeliği. 
ni, cildinizın cazip taıavetıni an. 
cak krem Balsamin ile meydana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan başka krem kulla· 
namaz. Tamlmış itriyat mağaza. 
latı ile büyük ecza evlerinde bu. 
lunuı 

• 
IDA 

OSRAM 

• 

Çif le Spiralli yani OSRAM ''D'' la mbaJarı .. 
elektrik cereyanından azami de recede 
istifade temin ederler. Çifte Spiralli 
olmaları sayesinde ucuz lambalara naza-
ran °'o 40 dahi\ ucuzdurlar. OSRAM 
"D,, ampullerini tercih etmeniz karınız 
icabıdır. Ambalajı üzerindeki ''D., itare-
tine dikkat ediniz . 

1 ophaıwılc l!';tanhu I Lt 
'azım \mirli~i Satın 

\ima Komi .. , 01111 
J 

llfrn in rı 

İLAN 

İdarelerı İstanbul Levazım 
amırligine bağlı kıtaat için 4200 
ton buğdayın kırdırılması 26.11. 
1935 sah giınü saat 15 de Topha. 
nede satm alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıla. 
caktır Muamele ve koruma veı 
gileri ciheti askeriyeye aill ol. 
mak kalın ve ince kepek mütt> 
~hhidc terkedilmek !?artile b•ıg. 
dayın beher kilo kırma iıcı eti 5 
antimdu Muvakkat teminatı 

1732 buçuk liradır. Şartnamesi 

hergün komisyonda görü1ebilir 
İsteklilcriıı kanunda ist ... ıılen 
vesikalarla şartnamede yazdı .. e. 
raitıı i haiz olanların teklif ı ek 
tuplarını ihale sa;ıtinden l••r 
at eve! komi vona vermeleri 

(6919) 1-!\ll')(, -----
1 )aktilo aranıyor 

.,.irketimızde açık bulunan 
daktiloluk için temiz ve çabuk 
yazan bir bayan daktilo aran
maktadır. İsteklilerin sirkete baş 
vurmaları. 

Ankara Elektrik ve 
Havagazı şirketleri 

ZAYi 
Ankar~'dan almakta oldugunı 

7996 sıra numaralı maaş cüzda
ı mmı kaybettim. Yenisini alaca
gım. Hiıkmü yoktur. 

Ankarada J. teğmen müte
kait S. Bozkurt 

• ar 

KASE 

EDKALMiNA 

'l, .. k H K ur - ava urumuııuıı 

Büyük Piyangosu 
ŞİMDİYE KADAR BİNLERCE KİŞİYİ 

ZENGİN ETMİŞTİR 

2. ci keşide l ı. 1. ci kanun 1935 tedir. 

Büyüle ilcramiye 300.000 
l_Jiradır 

A) rıca: l:l.000. 12.000. 10. 000 liralık 
ikramiyc•lt·rlc· 20.000 liralık hir miikafat vardır. 

aıl ra iti 
g e 1 d i 

Ekonom;k, sıhhi. ucuz, heı yerde yanar. Sipariş kabul yeri 

Adapazarı • 

1 iirll Ti<~aıet Banha,flı 
Ankaıa merkez ~ubcsı 

"r1-y&r1-rI...-X...-lT1-1-1.,.X,..I,.1TXT1.,..1-rXT1Tl:r.l-rX-ır._,_, ... _.,_,,_ 
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lmtıyaz sahıbı ve Baş.mu 1, s • ...... - .. ~~ -... j. 

harrirl Falih Rıfkı ATAY 1 
Umıımi neşriyatı idare eden l MALA 
Yazı İşlerı MUdUrU N il ıh! YENi ) 
BAYDAR -----~- D \.: t:. L l:. 

ia.1' 1 onra F rans~ya sı - man b.r 
Rsu kadınının aşkı, nefis ve h ye 

ÇankJTı caddesi civaı ında 

Ulu& B asımevinde basılmış· 

L_.,· canlı bir fi!m 
NA TAŞA (Rus Aşkı) 

Alic Field Jenn Toulout 

BUGUN SU GEC 

Mcv imin en bi.ivük zaoıta uımı 

ÖLUM CANBAZLARI 

Heyecan .ıeh~et - macera 


