
20 SONTfi .. ~RI , 1935 \ R~' ,~; ~ 

on habeı·ler f 

~- ikinci sa) fa-~ 
ON AL TiNCi YIL. No: 5144 Adımız, andmuziltr Ht·r}t·rdt· :i kurur; 

-------------------------"'!!'!!!!~---------------~--'"!!-~--~~----~· ~!!!!"'!"'~~--"'"!!"'!!!'!"'!!!'!!"'!'!!!!!!!!!!!!!1!!1!!!!!!!~------~"!'!'!!!'~----------------------~ 
Gündelik 

HtR MÜ ASEHET ·tzLIK 
F. R. ATAY 

Ogaden cephesinde 
Le Journal gazetesinde dıtpo

litika bahislerini yazan Saint-Bri· 
ce Yeminli dütmaolarımız sırası
na girdi. Senelerdenberi bu ada -
mm Türkiye'yi, uzaktan yakın • 
dan, ilgilendiren hiç bir yazısında 
vicdan serbestliğinden eser görül
mez. Esef ettiğimiz nokta, kendi • 
ıine, Le Journal gibi yüzbinlerce 
satan bir gazetede sütun verilmif 
olmasıdır. Bizi cevab vermeğe 
sev:keden sebeb de, Saint-Brice'in 
ıahıiyetioden fazla, içinde yer 
bulduğu gazetenin •atıf - ehemi -
yeti'dir. 

Hal,eş mukavemeti arhyor · İtalyan ileı-i 

haı·eketi devam ediyor · Uçaklarla haheş 
askerleri ara ında kanlı bir harl) 

Saint - Brice, Sa vyetlerle ara .. 
mızda dostluk andla§maıının on 
yıl için uzatılmasından söz açarak 
diyor ki: ''Bizdeki Moskova hay· 
ranları bu haberi fırsat bilerek 
hemen, - görüyorsunuz ya, Sav· 
yellerle devamlı bir anlatma kur
mak ve bu anlatmayı tehlikesiz, 
hatti faydalı kılmak imkanı da 
varmıf ... diyeceklerdir.,, 

Fakat itin aslı acaba böylemi
d ir? "Eski Rus çarlığı ile osmanlı 
imparatorluğu kadar biribirine ıu
ıayan düımanlar yoktu. Bugün 
osmanlı imparatorluğu parçalan
mıtbr. Ondan artayan Türkiye 
ise, Küçükasya üstüne kıvrılmı§, 
16 milyonluk küçük bir devletten 
ibarettir. İstanbul artık bir köprü 
başından başka bir fey değildir. 
Boğazlar açıktır.,, 

ltalyan askerlerı 

Ogaden cephesi, 19 (A.A.) -
Havas ajansı aylarından: Dagga
bour ile Gorahai arasında habe§ 
mukavemeti gittikçe fiddetlen
mektedir. İtalyan kollarının yan
larında çabuk hareketler yapan u
f ak muharip grupları, İtalyanlara 
gece baskınları yapmaktadırlar. 
ltlyanların önemli zayiat vermiş 
oldukları tahmin ediliyor. Birçok 
efrat, mızrakla yaralanmıştır. 

Habeşler, henüz Daggadbouru 
ellerinde bulundurmakta ve silah 

cepne geri,rntte 

gereçi getirmekte oldukları İngiliz 
Somalisi ile olan münakale yolla
rına hakim bulunan Cicigayı tid
detle müdafaa etmektedirler. 

General Nasibu ile general Ve
hib paşanın kumandaları altında 
ve Ciciga etrafında yüz yirmi bin 
kifi vardır. İtalyanların Ogaden· 
de ancak elli bin kişilik bir kuv
vetleri olduğu söylenmektedir. 

Yağmurlar, habeşlerin Ogade
ni müdafaa etmelerine yardım et
mektedir. Askerlerin sıhhi durum
ları mükemmeldir. Ve boğazları yeniden silahla · 

mak istediğimizden bahsederek: 
''Eskiden Büyük Brilany&t RUGJCa· 
r.m önünü kesmek için, oamanlı 
imparatorluğunu korurdu. Şimdi Fevzipaşa --OiyarbeLir 
ise küçücük Türkiye Rusya namı
na Çanakkale'nin bekçiliğini ya -
pıyor ve Büyük Rusya'nın vuiğli 
ği altındadır. Çünkü kuvvetle
ri bu kadar niabetsiz iki dev
let arasındaki ittifak, bundan b&§
ka bir ıey olamaz.,, 

-------·-···----
Açılış töreııiııde Jnılunaeak olanlar 

l•ugün Diyarheliire gidiyorlar 

Saint-Brice'in üstünde garez 
ve hınç köpüren bu dütüncelerine 
herze'den baıka vasıf bulmak 
güçtür. Saint-Brice ne yeni Rus -
ya'yı, ne de yeni Türkiye'yi, ne de 
bu iki inkılib memleketi arasın
da, ancak bant ve insanlık hayrı
na devam eden, kuvvet ve sami
miyeti her gün daha artan, daha 
geniıliyen dostluk ve yakınlığın 
hususi değerini biliyor. Yeni 
Rusya ve yeni Türkiye yalnız ken 
dileri için değil, bütün dünya mil- 1 
letleri için hak eıidliği davasında 

(Sonu 3. cü sayılada) 

Önümüzdeki cuma günü açı
lacak olan F evzipa§a - Diyarhekir 
hattının açılma töreninde buluna
cak olan çağrılılar bugün saat 
12.45 ve 13.35 de kalkacak iki hu
•usi katarla Diyarbekire hareket 
edeceklerdir. Trenler Diyarbekire 
saat 13.30 ve 14.30 da varacaklar
dır. Diyarbekir daha bugünden 
baştanbata donanmıştır. 

Diyarbekir istasyonunun Erga
ni cihetindeki makas başında bir 
tak yapılmıı ve istasyonun bir ta· 
rafında söylev verecekler için bir 
~ürsü kurulmuştur. Burada Bayın
dırlık bakanlığı, birinci genel ens
pektörlük, uray ve halkevi tara 

Yüzde yedi faizli 

Sı11as-Erz 
istikrazın y 

rum 
zılın z 

lJörı buçuk milyon liralık ikinci ıerıib Sıvtu. Erzurum 
'demiryolu istikrozının kaydı bu ayın yirrni•inde baflıyacak 
ı-e 5 birinci kanunda bitecektir. lııikrazın faizi yüzde yedi
dir. 20 lira itibari kıymeııeki tahvilin ihrtıf; /iaıı 19 liradır. 
KHponlar itfa ofonrıncaya kadar her tiirlii vergiden muaftır. 

Bu tahviller 
Her türlü artırmalarda: ek1ıilınıelerde t.emirnll olartık i

tibari kı)·mederi üzerinden ""*"b"~ 1uıbul edıleceklerdir. 
Paranıza hem emin ve '.·ok gelir getirmek lıenı yurdun 

hn)·ındırlı~ma l.iiyiil.· Mr )·ardımda lmlunnıak İ!:İn 

- 'Erzuı·uın isUkı·az 

tahvilleı-inden alıııız 

f mdan birer söylev verilecektir. 
Söylevlerden sonra Bayındır

lık bakanı B. Ali Çetinkaya takın 
altına giderek hat üzerine geril
miş olan kordeli.yı kesecek ve çağ
Tıhları getiren tren düdük çala
rak istasyona girecektir. İstasyon
da bir büfe hazırlanmıştır. 

Diyarbekirden aynı akşam iki 
katar saat 23.00 ve 00.01 de An
karaya hareket edecektir. 

Kıral Yunaııistaııa 
o·eliyoı· 
~ . 

Atina, 19 (A. 
A) _ Dün deniz 

bakanı B. Rallia, 
Salamin teraa • 
neaine giderek 
Elli kruvazörü 

ite Hidra ve Paa· 
ra torpide muh • 
riblerini teftiı et
miştir. Bu gemi • 
ter geceleyin 

harb filosu ku • 
mandanı amiral 

Sakelaryu'nun ku
mandasında Bren· 

dizi'ye hareket 

etmitlerdir. Ora • Yunan K1ra/ı 
ya çarpmba sa • Y orgi 
bahı varacaklar ve cuma günü Elli 
kruvazörüne binecek olan kıralı bek
liyeceklerdir. 

Kıral Atinaya pazar günü sabah 
sekiz ile dokuz arasında varacak ve 
amiral Kavadias kumandasında dört 

torpido muhribi, iki denizaltı gemisi, 
iki torpitodan mürekkep bir filo açık 

larda kendiaini karşılıyacaktır. Deniz 

bakanı B. Ralliı de Kundllt"iyotia tor· 
...... mulrribi,.le turala karplamaya 
çakacakt ... 

"Ulus,, un dil yazlaırı 

Çalap -Hudağ 
"Çalaıt ve Hudağ,, sözleriyle '·ağaç, taş, 

ot,, l{elinıeleriuin etimoloji, morf olöji, 
fon etik llakımından analizi 

[Dünkü yazımızda "Allah" sözü ile ''ilah" ve ilahe'' cabirled
nin analizini göstermiştik. Türkçede l,u anlama gelir denilen 
"Çalap" ve farsça sanilan "Hudağ'' sözlerini bu yazımızla 
analiz ediyoruz. "TanII" ve "Rab" sözlerinin analizi de yarın 
çıkacaktır.] 

ÇALAP 

Kelimenin etimolojik şekli şu
dur: 

(1) (2) (3) (4) 
(ağ -1 aç + al ap) 

(1) Ağ: (Allah) kelimesinde 
olduğu gibi köktür ve bu kökün 
anlamlarından (1) incisi olan 
"kuvvet, kudret, büyük, sahip, ya
ratıcı, coşkun, cesur, diribaf, iyi
lik yapmayı seven" anlamlarına 
şamildir. 

(2) Aç: ". -t ç,, (dahil olduğu 
kategorideki, "s, ş, c, j, z'' gibi) ol
dukça geniş bir sahayı, bu sahada 
bulunan obje veya süjeyi, süje ve
ya obje ile bu şeyin münasebeti
ni gösterir. Burada obje veya sü
je esas kök olan (ağ) dır. Uzak 
mmtakada bulunan süje veya ob
je (aç) tır. Aralarındaki münase
bet, bu süjenin veya objenin, ken
dinden evvelki süje veya mefhum
ları tem il etmeaidir. O halde: 
Ağ af - ağaf: "Büyüklüğü, 

kuvvet ve kudreti'', esas olan sa
hibinin (ki ''ağ'' dır) uzağında 
temsil eden bir !Üje veya objedir. 

AGAÇ 

Not: 1 - Bu münasebetle bil
diğimiz (ağaç) kelimeıi orijininin 
manasını da söyliyelim. (Ağaç), 
güneşin alev ve alet vasıflarım on
dan uzakta temsil eder bir madde· 
dir. 

Türkler, ilk aleti ketfettikleri 
zaman odunları birbirine sürterek 
alev çıkarttıkları gibi ondan son
ra da insanlar ağaç parçalariyle, 
odunla, alet yakmaktadırlar. 

TAŞ 

Not: il - (Tat) kelimesinin 
orijini de şudur: 

(1) (2) (J) 
(ağ +- at + aş) 

Ağ - güneş, ıtık, hararet 
At - kökün anlamını haiz olan 

obje 
Aı = ektir; objenin kökten u~ 

zakta bulunduğunu gös
terir. 

O halde: ağatCl§ - atCl§ - ., t41 
-= IClf: "sıcaklığı, parlaklığı hariç
te yapan bir obje" dir. 

Hakikaten Türkler, ilk aletin 
keıfinde ağaç gibi tqları da bir
birine veya bir demir parçasına 

sürterek alet yakarlardı. Demek 
ki hakikaten (IClf), ıüne,in vasıf
larından bazılarını temsil etmit
tir. Çakmak taşiyle hali sigara ve 
alet yakıldığı da malümdur. 

OT 

Not: lif - Bildiğimiz (ot) un 
da orijini, güne§ ve alete dayanır. 
Keti menin etimolojik şekli: 

( J) (2) 
(oğ ot) tur. 

(l) Oğ: Ana köktür. Gün~ ve 
ondan at.nan mefh111Blardan alet 
demektlr. 

(2) Ot: Kökün anlamını temsil 
eden objedir. Onun için: 
Oğ ot - oğot ot: dogru-

dan doğruya "ateı" demek oldu
ğu gibi, ateş yakmakta Türklerin 
pek mukaddes tuttukları bildiii
miz ''ot'' a da isim olmuıtur. 

Malümdur ki Türkler aletlerini 
hiç söndürmezlerdi (Belki senede 
bir defa ve büyük ayin münasebe
tiyle söndürürlerdi). Hiç 9ÖDmİ
yen bu Türk aletini ertesi cüa ye
niden alevlendirmek için Türkler 
bir gün evvelinden en temi• otla
rı toplarlar ve ertesi gün için ha
zır bulundururlardı. Bu pek mu
kaddes tanınırdı. 

ÇALAP 
Gelelim Çalap kelimesine Ye o

nun (3) üncü ve (4) üncü ekleri
ne: 

(3) Al: (. 1) eki, yukarda 
söylediğimiz birinci anlamdaki 
mefhumlarla yani ana kökü tem
sil eden "genitlik Ye enginlik .. ' 
mefhumlariyle, süje Yeya objeyi 
va11flandırır. O halde: 

Ağaç ;- al = ağaçal: esas ıüje 
veya obje uzağında onun 
vasıflarının ıümulünü gö ... 
terir bir sözdür. 

(4) Ap: Son izah ettiğimiK wa
ııfları haiz olan süje veya obje 
demektir. 

Aiaçal + ap - aiotalap =a 
ÇALAP = kuTYeti, kudre
ti, uluhiyeti hariçte temsil 
ettiği kabul olunan ~e bun
dan dolayı kendisine tapa
lan §eydir (mabut). 

- Sayı/ayı çeuirinü -

Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik 

VI ıncı Anket 

1 - .'iarl;, deiu 

2 - Sim.al, "°"" 
3 - C.arp. bati 
4 - Cımup~ •ud 

1) Yukardaki kelimelena ilk •• 
asıl kökleri neler"4ir? 

il) Bu kelimeler nasıl teıekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri tqkil etmek 
için kolte ilave olunan ekler 
neler<f ir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları b.lu
mından rolleri ne olmuttn! 

iV) Bu arafllrma neticesinde: 
A · Türkdili kökleri ve, 
B · Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin tetekku

lu h"kkmda bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

Yukardaki altıncı dil anketimi
ze okuılarrmızın ver<.'ceklori ce
vablar, gaeztemiz .va:zr i~leri cli
rektörlüiji.ine göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar alJıicmrz 
cevabları ıırGıiyle lıoyduğumu: 
•İIH fHıncl-an böyle Je koyacoicı:. 
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Iaheslernerede mukavemetedecekler? 
' .. 

Uçaklarla habeş kuvvetleri arasında kanlı bir çar-
D ş H BER 

pışma - Azbi şehri nasıl alındı ? 
Mısırda yeni 

hadiseler 
Londra, 19 (A.A.) - Mare

§al Bodogliyo İtalyan şimal kuv
vetleri karargahında ayın 27 sin
de buluna bilecektir. Fakat o za
mana kadar askeri hareketler du
racak değildir. 

Royterin şimal cephesindeki 
muhabirinden aldığı bir telgrafa 
göre iki İtalyan kolu Makalleden 
garp ist ikametinde diğer bir İtal
yan kolu da Hausien civarındaki 
Gundi dağından şimali garbi isti
kametinde hareket etmi~lerdir. 
Müşterek gayeleri Seloa mıntaka
sında Samreyi işgal ederek Ras 
Seyumu kuşatmaktır. Ras Seyum 
2500 metre yüksekliğe çıkan dağ
larla çevrili ve tabii bir kale olan 
Tambien vilayetinde bulunmakta
tlu. 

General Mara vinye'nin kuman
dasında olup Takazze nehri mın
takasında ukeri hareket yapmak
ta olan kuvvetler de bu kuıabnayı 
cenup tarafından kapatmaya ça
lıtmaktadırlar. Bunun dışında baş
ka ba ıey yoktur. 

Adisaba.badan Roytere bildi
rildiğine göre, imparator askerle
rinin vatansever hislerini kunet
lendirmek için ıimal cephesine 
aibnek üzeredir. E§yasmın bh- kıı
mı bugün Dessie gönderilmiştir. 

Şimdiye kadar iyi ba.-adiı ve
ren habet kaynaklan habq kuv
Tetlerinin Makallenin 50 kilomct· 
re kadar cenubunda bulunan Am
baabagi mevkimde kunetli auret
te tutunarak italyan yürüyüılerinı 
durdurmak azminde olduklarını 
bildirmekte idiler. Bu plan şimdi 
değişmişe benziyor. Söylendiğine 
göre Makalle ile Amhalagi ara
aındaki kısım geçilmesi kolay yer
lerden mürekkep olduğu için ha
beşlerin İtalyan yürüyüşünü· Am
balag.den ,65 kilom~tie kadar ce
n lipµi bulunan Ahuna Jozef dağı
na kadar bırakacakları anlaşil-
makta.tlır. · · 

O vakit habeşlerin mütaleası
na göre İtalyan cepliesi 200 k ilo
metre uzunluğu bulacak ve habeş 
kuvvetlerinin aralarından geçme
sine müsaid bir zemin te~kil ede
cektir. 

Röyterin Harraı-da bulunan 
muhabiri çektiği b ir telgrafta oto
mobil ile Diredaudan Harrara gi
derken yolda Ras Aesdanın Ac
cazmaç Avbebaya tesadüf ettiği
ni bildirmektedir. Abeba 10000 ki-

Not: Buradaki ( ç) yerine onun 
kategorisinden ( s) koyarak vo
kallel'i de inceltirsek (salip) çı
kar e'J 

H DAC 
Etimolojik tekli: 

( 1) (2) (3) 
(uh + ud ..ı. ağ); yahut 
(uk + ud + ay). 

(1) Uh, uk: Esas köktür. Bü
yüklük v. s. manasınadır. 

(2) Ud : (. + d-t), ektir. Rolü 
anlatılmıştır. 

(3) Ağ, ay: Kökün mefhumu, 
kendisinde tecelli ettirilen süje 
veya objedir. 
(Hudağ) ve yahut (Kuday): 

·•çalap,, gibi bir mefhumu 
ifade eder. Biz (Hudağ) şeklini 
kullanırız. Altay, Teleüt, Şor, Le
bed, Sagay Koybal, Küerik, Ka
zak, Kırgız, Karakırgız lehçelerin
de (Kuday) olarak kullanılır. [~·1'] 
Farslar da bize yakın telaffuz e
derler. 

Yakutçada: (uğ + od + ay) 
uğoday : "vui, büyük" anlamma
dD'. 

Bu suretle: Hudağ, Kuday, U
ğoday kelimelerinin her üçü de 
aynı kuruluş ve anlamdadır. 

[*] "Salih'' i başka türlü, ya
n i l sa'nm salboluması gibi hika
ye mefhumlarından çıkaranlar, bu 
sözün Türkçedeki orijinine dikkat 
, fmelidirler. .. ' ·, "' · ~ 

., 1 ,, • , • 1 1 

n ,:, rffof, il. inci qjlt 

şilik hususi ordusu ile cenuba doğ
nı yürümektedir. Kendisi bir flt 
üzerinde olarak yanında 3 a slan 
yavrusu olduğu halde ordunun ba
şında yürümekte ve bütün sesleri
le şarkı söyleyen sakallı muharip
leri onu takip etmekte idiler. Baş
larında yiyeceklerini taşıyan yüz. 
lerce kadın, ordunun ardından er
keklerini takib etmektedir. Bu ka
dınlar dağlık arazide gülerek ve 
eğlenerek ilerlemekte ve saatte 6 
kilometrelik bir mesafe almakta
dırlar. 

hal.yan u(;-aldarile habeş kuvı•et· 
leri fJrmunda /.;anlı bir .;arpı.şma. 

A11mara, 19 (A.A.) - D. N. B. ajan . 
11nın özel aylarının bildirdiğine gö:-e, 
pazartesi günü Ambalayi ile Antalo ara
sında İtalyan bombardıman ııçaklan ile 
habeş kuvvetleri arasmda yapılmış olan 

çarpışma, 11üel çeveıılae, son günlerin 
en önemli harb hadisesi olarak sayd • 
maktadır. 

iki uçak filosu, Makalle cenubunda 
Buia rnevkiinde muh~lif habeş lahşida

tı keşfetmiş!crdir. Smlarda mevzi al · 
nnt bulunan 7.000 kişilik kadar b•beş 

im-netleri, Üzerlerinde dolaşmakta olan 

uçaklara silah, makineli tüfek ve birkaç 

uçak topll ile ateı açmı§lardır. Bütün 

uçaklar karşunla delik defik olmuş ft 

bir makinist bacağından ağır surette 

,..,..dannuıbr. Kont Ciano'nwa uçağı Ma

blle cinmıda yere inmeye mecbur lm

lll"bn Hausiende yere inen diğer bir •

çak da bazı hasara uğramıştır. Söylen -

diğine göre, bu çarpışmada ölen ve ya

ralanan habeşleriıa sayısı çok büyüktür. 
Bunların, beşbin kadar olduğu tahmin 

edilmelttedir. Bazılan bu çarpışmaya İ!J· 

. tirak eden bab~lerin sayısını 7.0 JO de

ğil fakat 20.000 olduğunu söy!üyorlar. 

Burada sanıldığına göre Ras Kassa 

ile Ras Seyyum, Mareşal Bad!tglio gel

meden önce önemli hareketler yapmalı 

niyetindedirler. 

Azbi mısıl alımlı? 

Roma, 19 ( A.A.) - Mar' otti k'>lu -

nun Azbi'ye ginne•inden önceki çarpış

ma hakkında gelen t af silat bu ça,. . 'Dil · 

nın çok hararetli olduğunu göstermek 

tedir. 

Mariotti kolu şu suretle terekküp 

ediyordu: Oncü olarak Mauouak'da te!

kilkil edilmit o!an çete arkıı.smd~ den 

sırtında taşınan dört toplan mürelık~p 

bir batarya, bir aYl'Upalı taburu, bir er

zak ve gereç kafi1eM, ikinci bir ttVl'Upa

lı taburu. 

Kol, saat 6 da hareket etmi" ve ka 

yalıklı yüksek dağlar arasmdaki Edna 

boğazına girmi~tir. 

Kolun kumandanı, topları mevzi

lere yerleJtİrmİJtİr. Zira bu geçit de 

habe~erin bir taarn:rzda bulunacak-

1annı tahmin ediyordu. 

Hakikaten, kolun yan tarafına 

tüfek yaylımı yapılmıştır. 

Massaouah'lı çete, mUkabelede bu

lunınuı ve bu mukabeleye ikinci av -

ru.,.h tabur da iştirak etmİ§tir. Bu-

nun üzerine fiddetJi bir muharebe 

baılanıq ve aaatlerce deYaJD ebnişt• 
tir. 

.Düıman k'UYYetleri, ttıuntazam as
kerlerden mürekkeb idi. 

Habeşler 4 u's·ak ısmarl.adılar 

Londra, 19 (A.A.) - Habeş 
hükümeti, bir motörlü üç kişilik 
dört uçak ısmarlamıştır. Bu uçak
lar, Necaşinin kurmayını naklede
cektir. 

Bir JraJUız U{manuw e,. 
büyiik nişan. 

Mısırda yeni hadiseler 
Kahire, 19 (A.A) - Dün de bir 

takım kargaşalıklar olma, ise de, ö • 
nemli değildir. 

Heyecan, yavaı yavaı azalmakta
dır. Talebenin yapmayı tasarladık -

ları gösteri yapdmamışbr. 

Vafd partisi, Milletler Cemiyetine 
bir memorandom göndererek. Mısı -

rm "bir tecavüzün kurbanı,, olduğu • 
nu bildirmiştir. Bu parti, Milletler 
Cemiyetinin adaletini istemek hu.su -
aunda mezkur cemiyet paktma da • 
yanmaktadrr. 

Kahirey 19 ( A.A) - Tale~ ye· 
Diden bazı mahallelerde toplanınak • 
tadırlar. Kültür bakanlığmm bir teb
liğinde talebeyi &österi :yapınağa ve
ya ~v ilanına te§Yik eden kimaele
rin 1929 tarihli kanun gereğince do
loa •7 hapia veya 20 ile 50 ingiliz 

liraaı araanıda değqen para cez.alan
aa çarpılacaldan habrlablmaktadır. 

Nahm Paşanın proıest.onı 
dinlenilmiyecek 

Cenevre, 19 (A.A.J - Röyter ajan
•• muhabirinden: Mmr Vafd fırkaaı li· 
deri Nahaa Paıa'unı protestoaunua na
aan itibara almmıyacağı, çünkü ~illet· 

ler cemiyeti aauJüne uygun olarak Y•
rilmemiş olduğu bildinimekt•dir. Bu usu 
le göre bıa gibi protestolar, üye olan bir 
dnlet tarafından ve resmi bir teb.!iğ ver
mek gerektir. Bu defa ba usule rhyet 
edilmit o1ması pekaz mubreme1dir. 

Yeni kargaşal~klardan 
korkuluyor 

Kftbire, 19 ( A ı\.) - So!ı gürültüd~ 

almı! olduğu yaralardnn do1avı öl~n ikirı 

ci. Mrsrr ta'ebe~inin cenaze abyı dola -
yısivle bugün yeni karg!'4<'1rkhr çtkm;ı
sın<lan ko kulrnnlct:ıdo·. B•1 h1e1.e K•ra l 

Fuad'm Rnssa ınu'1ri.fız subayla•ınCJan 

birin"n oğludur. 

Nahns Paşa ile Vafd frrkıuınırı cEğer 
lidt>rleri. cenazerle haz r btı1 •ınac·k'=-r ve 
onlann b nmasr kafab,.lıl< bir h .,'k•n 
da bul· 11masrnı. tTe'"ek'"İn-ce"ktir. S'mfl; 

lcarıra!l:a1•klann pr k vr k"" bir zamandl\ 
~ona erme!Iİ :hı:m~li :11:do-. 

Mrınr l\V" k tafarr oeT$ mbe giinü grev 
ilan•na k ., .. l\r ver""'lİ"l .... ~;,. . 

Rcsm i bir bil diriğ 
Kahire, 19 (A.A) - Akşama doğ

ru nep-edilen bir resnıi bildiriğe gö • 
re, dün, bütün vilayetlerde sakin o • 
larak geçmiş, yalnız Miniada vukua 
gelen ufak bir karışıklık eJınasmda 

bir polis yaralanmış ve alb tezahür -
cü tevkif ohmm.uftm'· 

Ustaşilerin davası 
Dava görülürken bir hadise <,.'tktı 

Eks-an-Provans, 19 (A.A.) -
U st~ilerin muhakemesinin öğle
den sonraki celsesinde olan bir 
hadise sonundl\ suçluların avukatı 
B. Desbons avukatlıktan çıkanl
mıı ve kendisine salonu terketme
si emredilmiştir . Mahkeme reı.en 
baro başkanını s.ıç.lulara avukat 
tayin etmişse de suçlular, Deshon~ 
muhakemede hazır bulunmadıkça 
söz söylemiyeceklerini bildirmiş
ler ve açbk grevi tehdidini ileri 
sürmüşlerdir. Muhakeme yarına 

bırakılmııtır. 
Hadisenin sebebi şudur: Mah

keme, avukat Desbcas'un sabah 
celsesinde ileri sürdüğü noktai na
zarı reddetmiş, bunun üzerine 
kızan avukat Desbons bağırmağa 
başhyarak masanın üzerine yum
ruklarla vurmuş ve mahkemenin 
kendisine söz vermeği unutmakta 
olduğunu söylemiştir. Müddei U · 

mu ni, a"ukatm bu tarzdaki hare
ketleri aleyhinde bulunmuş ve bu
nun üzerine Desbons "fransız a
daleti bu mu? ,, demiştir. 

Bunun üzerine müddei umumi 
Adisabaha, 19 (A.A.) - Hü- avukatın çıkarılmasını istemiş, 

kü.met, franaız uçmam Druyye'ye · Desbons ise ''beni hırvatlarm ve 
, v.erilen nişanların en, yükseği bu- ı · makedonyalılarm dostu olmakla 
i 1unan. Siııte .Trinit~ .. n~ ver- , 

1 

itham ediyorlar;,; diye-miı.'da. faada 
miştir. , ,, ... :.: - ı . J . ,, ,, 1 bulunmuştur. 'I ·ı "' ··• · ,... ı ,, . 

~ '~ ,, ' i 1 ••• t i.:l ıt ·'" ''•' 

Şimali Çinin istiklali ilan edilmek üzere 
Bu hadise Amerikada endişe uyandınyor - Fransız 

gazeteleri Japonyanın Çindeki ist ila sıyasasmı 
tenkid ediyor 

Şangbay, 19 ( A.A.) - Şimali Çin' de 
muhtar bir hükümetin kurulmasını gÖ· 

rü~mek için Pekio'de balunmakta olan 
japon General Doihora böyle bir bükü -

f 
met k uruluna japon ordi.lsunun fİmali 

Çin'i iatili etmemesini, Japonya'nın bu 

muhtar bükümetin iç İ§lerİne kanıma -
maamı ve nihayet bu hükümetin N ankin 

ile nmtlak surette ha türlü bağlan ke•
memesi.ne muvafakat etmiıtir. 

Ote yandan Ç"m. hükiimeti de, Çin'in 
toprak mülkiyetine halel gelmemek f&I'· 
tiyle böyle bir federaayoımn timali Çiu
de teşeldriiliinii zımnen kabul etmİl bu
lamNıktadır. 

Mulıt.aıiyet iliin edilmek inere 
Pekin. 19 (A..A.) - Hopei, Sunyaa, 

T dıarar, Cbaııtoung ve Cbamıi Yiliyet. 
1eri federuyonumın muhtariyeti lNıgiin 
veya yann ilin edi1eer.lrtir. 

100.000.000 niifmıfo bir 
federasyon 

Tokyo, 19 (A.A. ) - Muhtar •imali 
Çin f~raayonq mahalli bir lı-mıite t.· 
ralmdan ve Japonya d"'lllfınanlarmm 

yardımiyle idare ola.nacaktır. Bu fede • 
msy~nun nüfusu yüz ınil•ona yakrndn". 

Tokyo, 19 .A.A) - Şimali Çin'irı 
yel\İ bülriimeti, bi" b;ıa. ... 1~ ya.,,. .... ~ şi

mali Çin~n finansal ve ekonom;k io:tı1c • 

lalini i!an edecektir. Bu bild.irilde komÜ· 
nizme karşı mücadelede buluaı.ılmak Ü· 

zere Çin, Japonya ve Mınıçıuri'nin şi • 
mali Çin'e yardım ebneai istenecektir. 

Japonya şimali çin kumandanfu
rına iiltimatom vermi.ş 

Pekin, 19 ( A.A.) - itimada değer 
bfr kaynaktan öğrenildiğine göre Çin'• 
deki japon mi\itıınst hareketinin başka
nı olan General Daı"han ıirnali Çin'dekl 
yerli a&lceri el'kanma bil' ultimatom ve. 
rerek kendilerinden muhtar b1r federas
yon t~ln1i projesine müsait bir cev~lt 

vermelerini istemit "e bunun için çv • 
şa.mba ~ünü öğle vaktine kadıtl' mü'-1~ 
venniştir. 

Japon kmı.1an büyük C'm seddl y <ln• 

nmda toplanmış olduiundan ve proj'"ni.n 

reddi halinde bu aeddi aşmak ve Ho~ 
yi istı1a etmek t<!h"'idim göstermek•- f>u. 

hlndu.klanndan ffl"l1ecek ~bm mü ... 
it olaea*1 hlhmin ohıınmalıt.adıl" . 

Nanldn h;i.kümeıi i~e 
karı§(U'Ak mı? 

Pekin, 19 (A.A) - iki Nan!c:in 
fırkası, Kiang-son ve CJaantoanır hu
dudunda kain Hsachov'un ,imaline 
va rmııtr1". 

Şayet bu haber dofru iııe, Nanlrin 
hükümetinin İşe kanpnalc fikrinde 
olduğu anlaphr. 

Zecri tedbirler tatbik eJilirken 
İtalya, zecri tedbirlere iştfruk e

den devletlere boylwı iliirı 

edecek • .. 
R oma, 19 ( A .A.) - Y enecek ~d ~ 

dı.b- ı.;rebneoleri federas,.oau 130.0\)0 
tncirin adına neşrett" ği bildirik.e: 

" halya'nın yaşamak ve g~n"ş!emck 

halılaı"Ina karşı vaki elan taarruza, zec· 
ri tedbirleri tatbik eden men eketieı-in 

mnllariru boykot etmekle mukabele edi
leceği,, bil iriliyor. 

Zecri tedbirler Yııgo~laı,·yaya <:oh 
zarar verecek. 

Viyana, 19 ( A .A.J - N oyes Viner 
Tageblaatt gazetesinin Be'grad aytarı 

gazetesine yazdığı bir makalede zecri 
tedbirlerin, Yngoslavya'da yapacağı 
düstri teşkiJahnm belkemiğl olan keres

te endüatrisinin birkaç ay zarfında m.ah
volacağım işsizlerin çoğalma.siyle faa

liyetin azalacağim, tahmin ettı1derini 
yaznvıktachr. 

Ba vaziyet, h ayvan ve yomıırta ih
racab i!e yaşayan Yugoslavya çiftçileri
nin çovun.lağ'u için de ağır bir d!lrM ola. 
ealr:trr. 

I UJlya petrolsu.z mu kaloctıh ? 

Va!fİngton, 19 (A.A.) - P et
rol muhitleri, B. Ruzvelt ile B. Hul 
tarafından yapılan ihtarlar neti
cesinde 1talyaya yapda.gelmekte 
olan petrol yollamanın geçen haf
ta içinde azalmış olduğunu bildir
miştir. 

lngili" "e fransız ceropları cuma 
giinii verilecek 

Londra, 19 (A.A) - Royteriıa öğ

rendiğiae göre ltalyanm zecri ted • 

birler haldundaki protestosllDA lngil
terenin vereceği cevap, İtalya hükii • 

metine cuma günü ıverilecektir. Fra.n
sanın da aynı günde cevap vereceği 

sanılmaktadır. Fransız cevabı ırerek 

. şekil ve gerek mana itibariyle ingi -

liz cevabının benzeri olacakbr. Her 

iki cevap cumartesi günü ne§redile • 
cektir. İngiliz cevabının kısa olduğu re.>-
men bi!dirilmc.ktedir. 

Bu cevabın kopyeler~ tanzim komi

tesinde Üye olan elli iki hükümete gön
derilecektir. Çünkü zecri tedbirlere mÜ§ 

terclı:en müracaat edilmi~ olduğupdan 

italyan protestosuna verilecek cevabd<) 
da clbirfiği yapılması zaruridir. 

Zecri i.edl1irle r bwjlunu.ıdan ÖnctJ 
/<'raıısrulan lıalyuya t,.·ok 

sutış yapıldı. 
Paris, 19 ( A .A.) ~ ltalya'ya kar ı 

zecri tedbirler tatbikinin ilk günü, Fran· 

san n cenubunda şiddetli bir durnm nl
m:ımrştır. Anca • bugün resmi ga.tetede 
neşredilen lınramameler metnini men • 
tone ve Nis'deki fran z gömriik me -
murlan daha ahnamış bulunuyor) rdı. 

Şunu d.a •unutmamak laznn ge!ir lci, Fran 
sn'da ftaranıamcler neşirlerinden ancak 

24 sa:ıt sonra icra mevkiine girerler. 
Bumın ~İn bugün d:ııhi zecri tedb.rlcrin 
pek sıla olar.ıık ta thik olunacağı muhte· 
mel d~ğildir. 

Niıı •e Mentone)de çok hüyük mik • 

tarda et. yemi, ve suculr mnamel~i ya. 

pılm~br. Marsitya'da bi~ok eşya gemi· 
im -.e ve1k ""'lif"r mal alnı ıverm;slı-rrlir. 

18 ler kmniıe.-.i 25 tJonteşrinde 
toplanacak. 

Cenevre, 19 ( A.A.) - Tanzim 
ve telif komitesinin ve yahud 18 
ler komitesinin 25 sonteşrin tari
hine doğru toplaıunaaı için .zecri 
tedbirleri tatbik eden hükümetle
re yarı resmi müracaatta bulunul·' 
muştur. 

Toplantının hedefi, zecri ted
biTler tatbikatı, yasanın petrol, 
kömür çelik, font ve bakıra teşmİ· 
Ji ve Arjantin ıile Amerikanın du
ırum1an meseleleri in tetkikidir. 

lngiltere ile lıal_ya arasında 
"IU'ia görii,-iilmiiı. 

Pa.ris, 19 {A.A.) - Musolini 
ile Sir Drummond arasındaki aon 
görüşmelerde habeş meselesi asla 
mevzuu bahis olmayıp yalnız Ak
deniz meselesi konu~muştur. Ne· 
ticede ancak psikolojik bir terak· 
iri kaydedilmiştir. Diğer taraftan, 
önemli bir .süel muvalf akiyetin, 
yeni bir hava yaratarak diploma
tik çalışmayı kolaylaştıracağı tah
min ediliyor. 

iki devlet adamı arasındaki bu 
görüşmelere, İngiltere kamoyu
nun seçimden sonraki durumwıu 
da bilen Londra büyük el~si Gratı· 
di, İngilizlerin geriye çekilmesini 
istedikleri Trablusdaki italyan 
tümenleri komutam general Bal
bo, amiral Taun di Revel, B. Mar· 

, koni, Se~ato başkam B. F ederzi-
1, oni ve . eski genel aekreter B. Ro
~· bertô Farinaççi de iştirak etmiştir. 
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(:eJal Salıire 
ağlaı·l~en . 

Biraı:. daha ko§maktır kollarına olü -
mün 

Yokluk dolu boıjluğa biraz daha atıl
mak, 

Yeni bir damla ağı, yeni bir acı her 
gün .. 

"Hayat,, diye ü!tüne titrenilen, bu, 
ancak. 

içimize bir kur.u sevgİşİ veren bir 
kurt, 

KatmCf bisi önüne, yokluklara sürü • 
yor. 

Gönülleri dolduran aldatıcı bir umut, 
"Olüm,, elenen bir devin ağzına gö • 

türüyor. 

Bunu hep biliyoruz;, yafıyoruz; bilerek, 
Bu aldanqlara biz;, gene göz yumu • 

yoruz;. 

Onürıde cliı: çökerek, önünde eğilerek 
Bu ölümlü dirimden, bilmem, ne umu

yoruı:? 

Erozan, İfte yaı:ık, en sonra, sen ~e 
girdın 

Doyma bilmez o devin karanlık lutr· 
sağına. 

Yü%iin aoluk, gör.terin sönük, ciğerin 
bitkin, 

Seni de aldı ölüm uçurumlu ağına. 

ôlümünden boglukta yeni bir inilti 
var, 

Yeni bir ağı kattın yaralı içimize. 
Yeniden dalgalandı bağrımdaki acı· 

lar .. 

Varlıimdan kalacak, yalnız, bumuy
du biu? 

Erozan, sen kurtuldun her gün bira% 
ölmekten; 

Fakat biı: yaııyorur., biz yafıyoru.z: 
gene 

Ellerimiı:. takakta, bak, fİdmi, ailı
yorlıen 

Seowi dolu kalbinin (Beyaz; gölge • 
ler) ine. 

Naim Onat 

T. H. K. 
Genel Merkez toplantısı 

Türk Hava Kurumu Genel Merker. 
Kurulu, dün saat onda, Tekirdağ aayla
vı Cemil Uybadın'ın baJkanhğında top· 
lanmış, Merkez Yönkurulunun altı ay -
lık çalışma raporiyle mürakipler raporu
nu ve b\lançoyu kabul ederek onayla · 
mıştn·. 

İhtiyat zabi derine veri -
lecek harcırah 

ihtiyat zabitliğinden terhis edilenle· 
re; silah altrna alındıkları mahalle kRdar 
gitmelerinde ve çağrılmalarında subay -
lar gibi harcırah verilmesi lcarMlattırıl
mıttn'. Bu karar ilgili davrelere bildiri
lecektir. 

.. 
iÇ 

IST AN BUL TELEFONLAR/: 

Buğday fiatları 
İstanbul, 19 - Bugün İstan

tanbula yeniden 347 ton buğday 
52 ton un geldi. Piyasada sert buğ
day yedi yedi buçuk arasında U
zunköprü malları yediden satıldı. 
Satılan buğdaylar kırk tondur. 

Limon ihracatçılarının . .., . 
ıstegı 

İstanbul, 19 - Limon ihracat
çıları limonun hal~ sokulm~sının 
doğru olmadığını, ıhracat .fıa.tın~ 
tesir yaptığını Anka.raya bıldırdı· 
ler. Tedbir istediler. 

Kleringden fay dalana -
cak devletler 

Son kontenjan kararnamesi
nin klering listesinden anlaşmala
rı devam ettiği müddetçe istifade 
edecek memleketlerin listesi ilgi
lilere bildirilmiştir. KL listesinden 
istifade edecek memleketler şun· 
lardır: 

Almanya, Avusturya Belçika, 
Çekoslovakya, Estonya, Fransa, 
Holanda, İngiltere, lsveç, İsviçre, 
İtalya, Macaristan, Norveç, Yu
goslavya, Yunanistan, Bulgaris· 
tan, Japonya, Sovyet Rusya, Ame· 
ı·ika, Danimarka, Mısır, Filistin, 
Romanya 

İstanbul urayının 
mülkleri 

Finans bakanhğı İstanbul u · 
rayının kendisine aid sokak ve 
meydanların muayyen genişliği 
dıtmda kalan yerlerini, bu ye~.lc
rin arkalarında bulunan ev, duk· 
kan ve arta sahiblerine pazarlıkla 
kiraya verebilmesi ve sat~bil
mesini tasvib etmiş ve keyhyeh 
lstanbul urayma bildirmiştir. 

Açık memurlar 
hakkında 

Dayreleı·de açık maaşı almakta olan 

memurlaı· varken hariçten açık bulunan 
. d'1 d memuriyetlere bunlaa· tayın e ı me en 

memur alınmaması hakkındaki kaı·ann 

değiştirilmeı1i için finans • bakanlığı ile 
divam muhasebat arasında yapılmaktn 
olan konu11 ....... 1 ..... son;\ ermi~t;,., n .... . '!Ö· 

re şimdiye kadaı· açık memurlar hakkın· 
daki mevcud olan bu kaydın yalnız vi -
)ayetlere münhasır kalması kararti\ştı . 
rılmıştır. 

Giimlelil.· 

HIK MÜN ~EHEl'SIZLI K 
(Ba~r ı. inci :.aylada) Bütün bunlar bilinen şeylerdir. 

olduklarını, her fırsatta, bütün en- Fakat bu yazılar Saint-Brice gibi 
ternaıyonal toplanışlarda ilan et - adamların Fransa'nm ittifak ve 
mitlerdir. Bizim dostluğumuz çok ı müttefikleri hakkında ne düşün-
tan iki devlet arasmda bir politi- metke olduklarını gösteren belge · 
ka münasebeti olmaktan çıkarak, ler hükmünde tutulabilir. Acaba 
halk yığmlarınm malı, ve, yakm Belçika, Romanya ve Yugoslavya 
Şarkta, sarsılmaz, bulanmaz, ka - ile Fransa arasındaki kuvvet far -
rarmaz bir barış ve sükun niza - kından ve nisbetı.izliğinden, Sai lt 
mmın temeli olmuştur. Brice manhğı ile, mana cı1 ""lrrr."\k 

Bir yarı-sömürge olarak çöküp istiyenler olursa, fransız sağduyu-
giden osmanlı imparatorluğunun su bunu nasıl karşılıyacaktır? 
zafı ile, milli ve coğrafi birliğin\ Saint-Brice'ler isteseler de is 
kayıdsız ve şartsız bir erkin•·• 1 e temeseler de, savyet - türk dosl-
tamamhyan Cumuriyet Türkiyesi- Juğu, yakın şarkta barış ve sükun 
nin, hiç bir hayal ve tecrübeye im- politikalarının bir dayancı olaı·ak 

· kan ve cesaret vermiyen, kuvv ..... ~: kalacaktır. Saint-Brice'lerin hoşu-
ni kıyas etmeğe kalkışmak buda · na gitse de gitmese de, kuvvetli 
lahk olur. Savyet Rusya'nın ve kuvvetli Ke-

Hiç olmazsa biraz gazete okt.- malist Türkiye'nin ayrı ayrı dost-
ması lazım gelen Saint-Brice y_.1i lukları, şarkta. aksi mutlaka zarar 
Rusya ve yeni Türkiye'nin biribir- olan, müspet bir menfaat kıymeti 
lerinin güvenliğini kendi öz gü - olarak aranacaktır. Borsa fiatları 
venliklerinden ayırmadıklarma, ve herkes tarafından bilinen bu çeşit 
her birinin, kendi başına, bir ta · entrikaların hükümden düşmesi-
kım paktlar imzalamış olduklara- nin Türkiyenin dostu Rusya 18 İn· 
na dikkat etmemiş midir? FranJa ci, Rusyanm dostu Türkiye de 13 
ve Rusya, Türkiye ve Balkan dev. 

üncü yı1dönümünü bu te!rinlenle letleri arasındaki hususi giivenl:k 
münaıebetleri meydanda değil - kutladılad 
m4d~r? . F.R.ATAY· 

rr 

Ze<·ri tedbirler hali ·ı 
l ıııda o-ünıriikle ·in 

~ 
• • 

tamımı 

Gümrükler Genel Direktörlü
gu uluslar sosyetesi irtibat komi
tesi taraf mdan kararlaştırılan zec
ri tedbirlerin tarafımızdan tatbiki 
hakkındaki kararnameyi aynen 
gümrüklere bildirirken şu 3 mad
delik tamimi de telgrafla gönder
mittir: 

,. 1. - İtalya - habeş harbı dola
yısiyle alınması lazım gelen ted
birlere dair olup resmi gazetenin 
31659 sayı ve 12.11.1935 tarihli 
nüshasında intisar eden 2-3503 sa
yı ve 15.11. l 93S tarihli İcra Vekil
leri Heyeti kararnamesile bağlısı 
olan be§ tekliften birinci, üçüncü 
ve dördüncü teklifler gümrükleri 
alakalandırmaktadır. 

2. - Bu üç teklifin dikkatle 
mütaleası ile bunlarda yazılı eşya 
ve mevat ve hayvanatın İtalya ve 
ltalya hakimiyeti altındaki mem
leketlere ihracının veya oralardan 
memleketimize ithalatının veya 
memleketimiz vasıtasile başka bir 
yere sevkinin meni için icah ede.ı 
tedbirlerin alınması. 

3. - Bu kararname hümkü 18. 
11. l 935 tarihinden itibaren meı i 
olduğuna göre yanlış tatbikata 
meydan verilmemesinin temini ge 
rektir. 

U ray memurlarının 

yardım sandığı 
Türkiyedeki bütün uray me

murları arasında bir yardım san
dığı kurulması için yeni bir kanun 
layihası hazırlanmıştır. Bu sandık 
için bütün memurların maa§larm
dan yüzde 5 nisbetinde bir para 
kesilecektir. Ayrıca uraylar kendi 
büdcelerinden de sandığa yardım 
yapacakları gibi bir kısım para 
cezalarından doğan gelirleri de bu 
sandığa tahsis edeceklerdir. San
dıktan faydalanma şekilleri; dev
let memurları, mütekaid ve yetim 
maaşları hükümleri hududu dahi
linde kalmak üzere tekit idareleri 
koruma sandıgı hükümleri daire
~inde olacaktır. 

C. H. P. yardım komite
sinin toplan tısı 

İzmir, 19 (A.A.) - Hayır ku
rumlarmı ve fakir halk ile öğı·eni
cilere yardım için kurulan C. H. 
Partisi merkez yardıtn komitesi 
bugün ilbaym başkanlığında yıl
lık toplantısını yapmıştır. Toplan
tıda bütün tecimerler ile türlii mes· 
!ekler mümessilleri bulunmuştur. 
lzmir parti ilyön kurulu başkam 
Yozgad saylavı B. Avni Doğan 
şehrimizdeki fakir ~e kimsesiz ço
cukların yiyecek, gıyecek ve kitap 
ihtiyaçlarını temin eden merkez 
komitesinin bir yıllık faaliyeti 
hakkında izahat vermiş ve yapıl
mıs olan yardımları anlatmıştır. 
Bu~un üzerine seçim yapılarak fa
al yardım komitesi seçilmiş ve can
la başla çalışaca_klarmı söylemiş
lerdir. Faal komıte 11 kişiliktir. 
Geçen yıl komite. 31,413 lira 36 
kuruş hasılat temın etmiştir. Bu 
para tehrimizdeki birçok hayır 
kurumlarına dağıtılmış ve ayrıca 
türlü okullar öğrenicilerinden 720 
cocuğu giydirmiş ve öğle yemek
lerini yidirmiş, kitaplarını almış
tır. Bu yıl daha geniş bir çalışma 
programıvla İşe başlanmıştır. 

Üzüm satışları 
İzmir, 19 (A.A.) - Bugün 

borsada beş buçuk kuruştan 14 
buçuk kuruşa kadar 1297 çuval 
üzüm satılmıstır. 
11111111111111111111111111111111111il1111111il11111111111111 
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lliyaı·lte_ ... ·re _v~rdı 
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Bakanlar l(urulu 
toıllaııdı 

Bakanlar kurulu dün akşam 
toplanmış ve toplantısı geç vak
te kadar sürmüştür. 

Dil, tarih ve coğrafya fa
kültesine tayin edilen 

doçentler 
Ankara dil tarih ve coğrafya 

fakültesine doçent olmaları ihti
malini yadzığımız Dr. B. Bekir 
Sıtkı, Dr. Bayan Melahat, Dr. B. 
Danyal, Bayan Saffet ve B. Ha
midin tayinleri tasdik olunmuştur. 

Bunlardan B. Bekir Sıtkı 
Frayburg, Dr. Bayan Melahat Ber
lin, Dr. B. Danyal Münib, Bayan 
Saffet Oksford, B. Hamid Londra 
üniversitesinden mezundurlar. 

Eski öğretmen okulu 
mezunları 

Dört ve beş yıllı eski öğret
men okullarından diploma almış 
olan talebelerin bazıları Kültür 
baknnlığıan baş vurarak yeni a
cılacak olan dil tarih ve coğrafya 
f akü itesine alınmalarını istemiş
lerdir. Haber aldığımıza göre 
Kültür bakanlığınca bu mesele et
raf mda incelemeler yapılmakta
dır. Bu gibi diplomalı talebelerin 
imtihanla üniversiteye kabul edi
lecekleri ve lise mezunlarının bu
günkü mevcud haklarım iktisab e
decekleri umulmaktadır. 

Yüksek mekteb mezun
larının askerliği 

Müıteşarlar komisyonu bu
gün ikinci toplantısmı yapmıştır. 
Komisyon yüksek mekteb mezun
larımn mektepten mezun olur ol
maz hiç bir tecile tabi tutulmaksı
zın askerlik hizmetlerini yapmala
rını temin maksadı ile birinci top
lantısında vermiş olduğu karar Ü· 

zerinde son incelemelerini yapa
r ak vazifesini bitirmiştir. Komis
yonca alınan karar Milli Müdafaa 
Bakanlığınca bildirilecek ve ba
kanlık lazım gelen kanun projesi
ni hazırlıyacaktır. 

B. Necdet Rüştü 
Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan değerli ozanlarımızdan 
B. Necdet Rüştü'nün bu akşam An
kara radyosunda (Saz şairinin ö
lümü) adlı güzel ve içli bir hika
yesini okuyacağı haber alınmış· 
lır. 

1 
lld J;it<lb 

.. efinıiz, ınen le te -
tinıiz ve d<~vriıninıiz 

lıal{k~ıııda 
Son zamanlarda A vusturyada 

iki kitab çıkmıştır. Bunların biri
sini A vsuturyanm bundan önceki 
Ankara orta elçisi August v. Kral 
diğerini de gene aynı orta elçilik 
müstesarı Norbert v. Bischoff ka
leme ~lmışlardır. 

Her iki kitapda da genç Tür
kiye ve bunun eşsiz şefi ile dev
rimlerinin incelenmesi yapılmıı 
ve kemalist hareket, bütün alman
ca bilenlere içinde yaşadığnnıı 
devrin en derin ve en önemli ha
diselerinden biri olarak göıteril
miştir. 

1. DAS LAND KAMAL 
ATATORK 

(Kamal Atatürk'ün memleketi.) 
von Auguıt v. Kral 

Orta elçi v. Kral, oımanlı im
paratorluğunun paylatılmaamdan 
kurtarılan Türkiyenin kurtulut 
savaşını anlattıktan sonra elde e
dilen memleketlere modern ma
nasında bir devlet kurulması te
şebbüsünü ifade eden bütün dev
rimleri, kanunları ve bunları ya
şatmak üzere kruulan müesseae1e
ri gayet objektif bir metodla in
celemektedir. 

Kitabı eline alan bir yabancı 
Atatürk'ün eserini ilk çağlan o
lan Sıvas ve Erzurum kongrelerin
den geçenlerde yapılan 1935 sa
yım hareketine kadar takib ede
bilecektir. 

Kitabda devrimler, sıy.ual, e
konomik yahud kültürel bir iıti
kamet ifade eylemelerine göre 
tasnif edilerek hem topluca, hem d• 
türk devriminde mevcud olan a
henkliliği ve bütünlüğü aluettire
cek bir ıurette incelenmittir. 

Kitab, Türkiyenin büyük bir 
dostu tarafından yazılmıttır. Hat
ta bu husuıta bazı Viyana gazete
lerinde "fazla Türkiyeden yana,, 
diye tarizlere bile uğramıttır. Fa
kat bu tarizleri yapanları, orta el
ci Krall'ın kitabındaki objektif 
~etinler, deliller ve tahliller ve 
bundan ba~ka da rakamlar, sus· 
turmağa kafidir. B. Krall'm Tür
kiye dostluğu emrindeki bu ger
çek malezme, Türkiyeye ezberden 
hücum etmek illetinden hali kur
tulamamış olanları, samimi adam
larsa ikna etmeğe değilseler iakat 
etmeğe bol bol yetecek gibidir. 

Türkiyede dost Avusturyayı 

temsil etmekle kalmıyarak Türki
yeden Avusturyaya Türkiyede o
lup biten esaslı hayat hamlelerin
den haber götüren orta elçi Krall'ı 
önce tebrik eder ondan onra bü

Almanyaya gönderilecek yük bir dostumuz olarak ıeht.m-
talebeler 

A vrupaya beden terbiyesi için 
hükümet hesabına gönderilecek 
talebelerin imtihanları bitmiş ve 
ancak iki kişinin kazandıklarım 
.) azmışhk. Kazananlar Ankara 
Gazi terbiye enstitüsü beden ter
biyesi kısmından diploma almış o
lan B. Cemal ile B. Mehmeddir. 
Bunlar yakında Almanyaya gön
derileceklerdir. 

İmtihan 
lerinin 

talimatname -
değişmesi 

Kültür bakanlığında imtihan 
taJimatnamelerinin deği~tirilmesi 
için çalışmakta olan kültür kur~lu 
üyeleri bu mevzu etraf mda komıs
yon halinde incelemelere devam 
etmektedir. Haber aldığımıza gö
re imtihan talimalnamelerinin ka
ti şekli bu ay sonuna kadar tesbit 
edilecek ve tasdika gönderilecek
tir. 

3ir tayin 
Açık bulunıın muhasebat genel direl<

törlüğü büdce ve 'mukaveleler direktör

lüğüne, dıt işleri b.ıl:nnlığı nw.haaebe di· ı 
rektörü Bay Cemilin n lüt ıuretiyl~ t•· 
yini t.udik dilinittir. · 

larız. 

il. ANKARA 

von Norbert v. Bi•cltoll 

Orta elçi v. Krall'ın güzel ~e
ri ne kadar objektif bir etüd ve 
malezme kitabı ise müsteşar v. Bi
schoff'un Ankar,a'sı da o kadar 
sübjektif tutulmuş bir duygu ve 
düşünce kitabıdır. 

Türk devrimine ve onun tanb 
şefine yaşıt devrimler ve şefler 
arasında değil de türk tarihi ve 
insanlık şefleri arasında yer ve öl
çü vermek, İşte 8. Bischoff'un La
reket noktası bu olmuştur. 

Kitabda türk milleti tarihiR 
muhtelif devirlerindeki çıkıt ve 
yayılışları ile ele alınarak kurdu
ğu devletlerin ve kültürlerin ka
rakteristiği verilmekte<lir. 

Ayrıca türk devrimi ve bunun 
sıyasal, ekonomik ve kültürel a
maçları hakkmda sübjektif ol
makla beraber çok enteressan mu
talealar vardır. 

Mesela kapitulasyönlar h k
kmda yazılan sahrlarr ve Avnıp -
mn bu eski ve e.~ır gunahmı bil" 
türk bile Bisc.,o.ff'tan iyi y l:amaz. 

Ankar11 da ıt,.: ... 1(1ü~u seven-k 
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Ulus'un Anketi 
Ankarada mesken meselesini nasıl 

halledebiliriz ? 
"AnlıaraJa malıen maeluini nad laalletlecefiz1 ,, adlı anke

rimize •elaa ccoablan nepw devam etlecefimis i~, anketin met
nini h.1ft111JOl'ld: 

ı. - BAHÇELi EV lıll, APARTI· iatau • bam Mait ka;rrtlar altmcla • 
llAN MI? 

DiD7UUD lııitla ...._... ürbaaiat· 
len bu IOl'UD-~ OJ'birliii ile 
wrmitl.-dirı 

-Bahçeli ... 
Kira kqlalan denilen aparbmaa

lara karp bütüa medeni tehirlerde 
Wr nalui,on batl•mııbr. 

Çünkü apartaaan, aile,i bir limon· 
lak nebab M1iae 10km11ftur. Süptro
pik bir iklimde yetifen ıürbüa Ye 11· 

hatJi bir portakal qaCI İle bir limon• 
lajua uydurma ha•aa içinde zora• 
ld bü7ÜTfln bir aakal portakalı ........ 
dald fark. kira aparbmalamm bir ka
lma llimll Wr ayle ile kendi bah· 
pli yaTaamcla ,_Jetmif bir ayle ara• 

-- ela 'Yardir. 
Apartanaa. köluüalQiia, seçicili-

iia, .... adeti ... neft modem söçe
Wiiia. ~li n İM, bayata•• ,__ 
ela batblıim. köld ....... ia " dnam. 
IWtm. ......... . 

Awapa ,,. bitiia cfiin7anm bibik 
,.tUrl.-i. ın..raJ Pim ~. 

.. çaicla Myaba ..... ---
mis ..,.p ....... ı '' lwiıııa ~. 
mit ...... ,,. ................ kano 
........ ,w;u ........ laüim 
elm111tur. 

Şimcli ..... yqadıiJmıa plialat
.. çalı, fe)airleria ele ............. 
tittirmeie bafladı. 

Bqüa bitiia A 'n'UP& eeJairlerinde 
Mlediyeler, d....hilir ki aadece eald 
clemleria yaalqlamu düzeltmekle 
metsuldürler. Roma. Lonclra, Berlin, 
Pafta. belediyeleri sün sörmez Te ha 
Ta almu kira kqlalanm ~ kültü· 
re açılaD bir tarladaa ...-san otu Te 
..... 4ik.n -- pbi ,..., .... 

AYrUpa'nm yanlqlarmı her aaha· 
ela olduju aibi tehircilikte de tekrar· 
lamaktan kaçmelım. 

b ·Tek n mi, hititik n mi7 
Ba ..... bir utetik, bir huab 

.. Wr teknik mıHlaidir ki, baaaa ce9a• 

.... müteUHılılar ....di. 
c • Kinci ..... ahiW mi? 
Bltüa eoqal W..li•i• ...... de

..... mahlGka .., ..Ai6i elenilen mah· 
lak haline IOlaDak olmalıdır. Saufals 
.. teuaı. millet idealiai serçeld..
til ıcek fU'lludaa Mri ......... 

U - YAPI KOOPERATiFLERi: 

a • Yap1 kooperatifleri, ltilhaıaa 
Tirldyecle plinb felairletmeain ,... 
.. tti plinlı köylefllMDİD tek vaat&· 
udır. 

Ba TUrtadan milletin Mitin __.. 
lan fa~a8-ltilirlerı M ... w, eer
IMat ...tek .n.1n, ifçi. emaf, köy· 
li. 

Ankaranm bir plim Tarclır. Fakat 

plin, .. dece bir çerçeTe, bir ialıelet. 
bir kana•a manaamcla almdıfl için· 

dir ld, busln plinb bir Ankara teh· 

ri yoktur. 
imar miclüriyetiain "beledi,.. 

ain puif kontrola, plinlı bir tehir P· 

tamemiyle fenll.U. keyfine " .... 
kine terk olanm111tur. Bu yizden, 
Ankaracla ıüael denilebilecek n •e 
aparbman ild elin on parmajiyle aa· 
yılabilecek kadar azdır. 

Hele evlerin •e apartımanlarm iç
leriıae airer•k büabütün üzülürüz: 
daracık odalar, clOkülen ....,alar, çat· 
lıyan duvarlar, tutm17an kapılar, ka
pa.D1DJ7an pencereler ve yük•k ki· 
ralar. ETet, bunca intaata rajmea 
JiiJuek ve :rüluelen kiralar. O halde 
Aakaracla meaken cla•au, ne keyfi· 
,.et ne de kemi~ beJnmmclaa baUe
cfilmit cleiiJcUr. 

Niçin? 
Çünkü, bir tek kafama mah111IG o

lan tehir plbmm talil iiserinde, ~ 
.,.., ~apartma iDta eclilmi11e o 
bdar kafanm ,,. o kadar -•ldn te
Iİr icruma milaicl bir 117ua takip 
olanmuttur: Yani liberal •e endioi
fliolüt bir iDta faaliyetiae müu•de 
edilmemittir. 

Bir ,..u ..... için - WbGk teh· 
tike a71laa ana epekülaqonaaa ma• 
al olacak hiç bir tedbir al-amııbr. 
ft aJmmemaktadır. Bclecliye itile,• 
Hacleld aralan aabmfbr. Ana flat
lan .... 711 :r6acle 7Ü ...-.ktadır. 

Ana flatlannm böyle fahit -
tancla )'Ükaelmelİ. •• yapma İfİDİ, 
ya bir bpitaliat tefeWMia haU.. lok· 
...... 'fty& 7\ik•k kredi aahiplerinin 
imti,.azı yapmlftır. 

Emlak bankaamm yanlıt kredi ... 
1uuı de bu netice üaerinde kanet· 
le im.il olmuttur• 

O halde fimdiye kador menli n•· 
ticeler v.rmif olan lihcral .,. •nclioi
düa&t İnfCI loaliyelini 6aakap toplu 
H sidernli İnfCI laali~rine, JNlftİ h
operatillepnei • bir ayak evvel a•ç
rn•lr artılr bir .JUD'UNI halilli almlf bu
lunmalctaJu. 

b • Yapı kooperatiflerinin en tabii 
MnD&ye kapalı emlak bankaaıdır. 

Emlak bankası, ta kurulutunclanberi, 
yapı kooperatifleriain tetekküJüne 
önayak olaa1dı •e kredil..UU bu te
fekküllere açaa,.dı, bugüa .. Anka· 
ruam, ne lataabuhm ne de lamir'in 
anarfik İnfaat .........ıuiyle kartı· 
1apn.,.acakbk. 

Neticea 
Atalı :JUkan iki ,..tlık bir çal .... 

......... ""..-.. ... reli ..,,... 
hoperoıilr lnlrulmattm-· 

Orman çiftliiine siclen aafalt '°' 
..... iDcleld ficlaalıtm karpamcla. tak· 
ribee 200.000 metre mm'llbbaı bir 
•na ela aabn .tlllDUfbr. Y.ti, 1abaa· 
cı bütün tehir mütehauıalan bu te
.. bbüaüa lüzum Te faydaamı lmTvet
le ifade ediyorlar. Mahalle planlan 
Te n tipleri de, ..... mütehauıalar 
tarafından, hazırlanmaktadır. 

Bin ltoo,,....ıil, İllJ•lltcl 1936 ... 
..... illt6oltanıtela urf ID'eclilist:1r 
yii.a..c/en ~ ....... o Hitit Tirlti· 
yeJe 1' o o p • r a t i I ,,../ltammtu 
it~ 6ir Jalta dirilmemelc üere ....... 
melt lô..,. welecelttir. V. T. 

ratma,.a kili selmemiıtir. :--------------=-
Plinlı telair kmmak demek, yalnız 

caddelerin senitliiini, istikametini, 
" binalarm ,.ükseklijini tarin ebnek 
demek deiildir. Bir tek çirkin planb 
ev, bir tek kötü cepheli apartıman, 

bGtün bir caddenin güaelliiini berbat 
edebilir. Banan misalleri, Ankarada 
her lnfaat meTliminch çoialmakt&· 
dır. 

Plinı, teldlletliren, canlandıran 

•• bnlandm binalarchr. Binalarm 

tüı'.ıleri tanunak iatiyerek yuıl

Dllf bir kitabchr. Onu da almanr.a 
hilen türklere taniye ederiz. .. ,, ,, 

Her iki kitabı da daha em· 
ritli bir zamanda ayn ayn ıene 
bu ıntunlarda inceliyeceiiz. Bu· 
ıünkü yazı, Türkiye hakkında iki 
~ierli eserin çıkbiım okurlarıma-

• haber ....... ~·· 

19.30 
19.45 
20,11 
30.30 

RADYOLAR 
Al'f KARA 

Tanueci kona..,_ 
Plik 
Ajanı ha....._. 
Orkeatra 

ISTANBUL 

18.- Hafif --
lL-~ (Doldm .......,. 

1oc Fethi Erden) 
19.30 latanW Wediyeei Şehir ...._ 

closa tanfmdan koaeer. CemU 

Ce.det idaresinde. 

Z0.1& Çocuk'ara öiüt'•· Çocak Eair· 

pme ••w lıtanllal merke
zi ......... 

20.3I Cam ._...... • R1M1yo .. 
... t.np ......-

21.31 Soa ............. .. 
2LIO Slter· S..S..P.. 

ULtJS 20 SON'fEŞRIN 1935 ( 

l Yabancı gazetelerde okuduklar~mı~ 
-- - - ---- ;. - -

Mısır istiklal istiyor 
Son günlerde Jünya h&Jiaeleri .arekli 6ir hal aldı. Bu çığın açmrf olan ltalya • Ha

bqiatan anlQfmazlığı, zaten •allantıda olan Jünya sulluına ilk JaTbeyi indirerek, harba 
~di. Milletler cemiyeti )'angını aöneliiTmeğe uğrQfırken, i~ iPn yanan ~ • japon 
maelui yeniden ve eslıüinJen daha büyük ölçüJe parlamalı alcimetlerini göstermeğe 
6a,ladı. Birçok devlet ve memleketler, Nnlıi sözlqmi§ler gibi, eski heıaplannı bugün
lerde temizlemeie lıalktdar. Bandan birkaç gün önce, hiç beklenilmediği bir arada Mı
ar nayonalistleri, ehiz ve yamcuaz bir istiklal için Kahirede kanlı nümayi.•ler yaptdar. 
Bu hareketin bcıtında bulunan V ald Partiai, bütün millete hitobm bir bildiriğ çıkararak, 
İngilizlerle İf birliği yapıl mamaarnı tavaiye etmif, hükümetten iatila etmesini istemü, ve 
İngilizlerle birlikte çaf ifan kabinelerin memlekete kartı İsyan etmif sayılacağını, V ald 
lnıvvetlerinin bunlarla çar~rıacağını bilJinniftir. KaynQfma ) atqhrdmıt JeğilJir ve her 
an yeni ve daha vahim dôcli•eler çıkabilir. 

Habet anlepnazlığı, Mıaır naıyo
naliatlerine Mıaırm haldan üzerinde 
ulahat J&pdmauna lngiltennin bir 
di,..ceii olmıyacaiı umuduna ,.....,. 

mitti. 
ltalya. ~ beklenilmi,..a •ir ölçü. 

ele olan lmv'fttleriyle Akdenisde •• 
MllD' • TrabJua anurlarmcla incili•· 
lerin menfaatlerini tıebclid ediJOl'du. 

Mıurlılar, «.-ek ealdclenberi ha· 
betlil.. kal'fl besledikleri aempati, 
.--.. memleketlerinde yaııyan ve 
Mllll'ID sen.ginlifinden faydalandık· 

lan halde kapitülasyonlara dayaaa· 
rak hiç bir reaim " •ert4 Termiyen 
ft •71• epice büyüle olaa italyanla
ra brp du,.duldan nefret clola71BİJ'• 
le, tabii bir enlde lnsiltereniD J'UU• 
.. tattalar. 

lngillalerin, 6ç 71idaaberi Mıurm 
iç myaaa itlerine kanfmamalan, dün· 
7a hanından 10nra doimut olan 
V afd milli hareket partiaine, arhk 
eski iateklerinin yerine setirilmeai 
2amanı geldiği umudunu verdi • 

Bu iateklenn en belli baılıları, kil• 
pitiiluronlarna kaldınlmau. Britan· 
1'• imparatorlujunun aeyr\iaefer J'OI· 
larmı korumak üzere getirilmit olan 
Britanya alkerlerinin geri çekilmeıi 
•• formül olarak bir Britanya • M111r 
iclarui altında bulanan fakat haki· 
katte ise d ... yakm samanlara ka· 
dar mıurhlarm, ekonomik münate
betlere gİrİflllelerİ yasak olan Sudan· 
da yeniden Mısır nüfuzunun kurul· 
muı meeeleai idi. 

Bugüne bdar parlamentonun iti· 
madını bzanmıf ola;;.ı Neaimi paf& 
hülıriimeti, bu ;•tekleri Lonclraya IÖz· 

de aalatmafa ujra!b ama, IOD SÜD
Jere kadar onun eözleri cevab •erile
cek bir delerde görülmedi • 

Nihayet cumartui sünü bir tören 
dolayıaiyle inııiliz dıt bakanı •erdi· 
li bir aöyl...U. anama, MılD' ana ya· 
..... Prümeain fimcli ....... olmadı
, .. uulaa bbfbrdı. 

Sir Samael Hor'ua 11D111rblarm ia
teldwiai kesip ataa kof aö:at.ini, 
t.akkettiii fekilcle tesahirlerle kart•· 
byabilmek ünkiaı Mwaır hüldimetinin 
elinden almm•fhr· Memleket en mij. 
kemmel iqilia kunetleri ile itıal e
dihnif, lakenderi1e önüne Britaara 
don.anm•ar toplanmlfhr• Maaolini'nin 
tümenleri hali Mıaırm •arb murta
nnda dikili durduklanndua, meml• 
ket ba ordu .. donaDJDAY• bel hai· 
aamıt bir halel. bulunuyor. 

Mıarrın dermanaızlıiıdır ki, eekj. 

clenberi daha büyük bir hürriyete lra. 
TUflD& umudunu bealeten dün,.anm 
117ual inldtafma. ten bir btikamet 
.....dirmiftir. 

Neaimi PAf& yerine. IOD defa 1930 
ela oldutu sibi. milletin menfaatleri· 
ai, aray ile bü,.ük emlak aahiblerin. 
d- ziyade ingilislerin gayelerine fe. 
da eden ..,..,..... herhangi bir dikta. 
tür hilriimeti cesmeainden de llorka • 
,.da. 

itte ba anlardadır ld. bet :rılclan
~ parlamentodan dıtan ablmıt, h9' 
~aman için Mıarr politikau Gzerinde 
en kUV"V'etli tesirini yapacak bir kud. 
rette •• bütün Mıaır halkmı kaplam,, 
bir durumda olan Vafd partİIİ, öde
•İDİ yapmaktadır. 

Salı aiinü, partinin icra komiteai 
Nelimi paf& hülrümetine olaa itima· 
dmı seri aldı; çal'falllba aiinü, buaiin· 
lerde ihtimal claha çok ya71iacak • 
lan Kahirede1ri tezahürleri batlath. 
O sGnün alqaau, 1921 denberi Vafd 
partisinin önderi olaa Nahu .,.,. • 
ln,iltere ,,. lnaillal_.. olaa .._ tür-• ......................... .... 

ka bir teY demek olmıyan dört hare
ket parolaaı ;lan etti. 

Mıur, İngiliz evrenael devletinin 
ea önemli ve aynı zamanda en ha11 
aaı bir noktumda bulunmakta oldu
iu sibi halkı "'aklar,, elan dejildir. 
Lo.clrada, clominiyonlara ....;ımit o
lan haldarm Mıar'a nrilmiyerek, 
,.alnnı fannel bir hükümranlıkla İk· 
tifa eclihneeinin en lnrnetli •ltebleri 
itte banlarcla'. Nu,oaalbmain tekmil 
ilerilikleri, hazı kimeelerla ...... öl· 
çilde hainliği ve avantüri,..lerin ha· 
reketleri teklinde göaterilmek ..,.. 
tiyle, pek baait itirazlarla durdurul
mak iatenildi. 

lnsilizl.U. elinde en kanetli taz· 
,ik .Ualu bpitGIUJODlarchr. Çünki 
memleketin tecim ,,. finanı kapita· 
linin büy6k bir lomu, 'ftl1ri vermek 
.... da olmıyan yabancwlarm elin· 
dedir; hundan clola71 hiç bir Mısır 
lrilkümeti, kendini dqanJa kartı güç· 
lü kUTTetli bir duruma 10bcak olan 
aailam bir finana kurabilecek bir •a· 
ziyette delildir. itler bu durumda ol· 
makla beraber, Mısır ile Arabistan 
•• bütün yakm tarktaki ialam mem· 
ieketleri araamdaki bailar aon yıllar 
içinde hem zayıilamı, ve hem re aai• 
Jamlapnıf olduğu sibi Mıaırlılann il• 

yasal fUUl"lan da kUV'Tetlenmiıtir. 
~ ...... Wl.M ...... ,.a· 

hancılara karfı koruyan bir bekçi aa· 
yılıyor. Fakat, habet kavgaaı, M11ır 
meaeleaini lngiltere için fevkalade 
ciddi bir ,ekle aolmnqtur. 

Fronlrlarter SaytunB'dan 

Kahire hadiseleri 
Frankfartw S.ytuns'an Lonclra 

a)'lan 13 ikinci tqrin tarihli pzel• 

üne Kahire'de çıkan hidieeleri haber 
•erdikten IODl'a diyor ki ı 

Mllll' n .. yonaliatleri araaında bu
siinlerde belireQ laofnutaaalak ... den 
cloimuftw'. Vsd putbinden ohm • 
yaa " incili• - Mılll' cloatlufanan 
• atetli tanftarlarmdım o!an ~ald 
batbakan Mahmud pqa, ikinci tet
rinde aöylediii bir nutukta, Neaimi 
pqa hüklimetini, Habefiatan anlat
.... zlıiı dolayıaile büyük britanyaya 

Mıaır'daki kUTTetlerini kayıtns Te 

tarlua olarak çoialtmaama izin ,.. .. 
rerek çok bahalıya mal olmut olan 
Mıarr'm iatiklilini tehHke,.. aolmaut 
olmak ıuçiyle itham etm" ftİr. 

Hatib, ı.4Jy!evinde insi.terenin Mııın 
müstakil bir deV'let olarak müttefik .tiye 
küal etmeğe baDr olub olma«kinu an. tan,..•,.. IOl'IDUfhar. 

Sir Samuel Hor, 'bu .aalin ceva• 
bnu, çok ıeçmeden, camarteai sinii 
yeni Londra belediye reiainin eeçim 
tönai .W.,.m!e ftl"lllİftİr. 

Britanya dq ......_ .... aö7'nind-. 
bugünkü durumu, kendi faydalarma 
Mıaır'm aırtmdan çıkarmak için kul· 
l&D1D1Jacainu temin etti. Fakat, la
gilia - Mmr ifleriııün ,..idea dilsel• 
tilmeai zamanı olmadıinu ela ilive 
etmeli unutmada. Ancak Mı11rblan 
Ull kızdıran feY, Sir Samael'in, 1923 
.. 1930 ana ,........._ ,..niclea tat• 
bik edilmek istenmeli ,.anma 1alda1-
mak niyetinde olmamauclır. Çünkü 
Vafd partiünin bJ.i bat'• sayeleria • 
den birisi ele, S.tlu paf& tarafından 

1930 da kaldırılmıt olan 1923 ana 
1uumm yeniden tatbik edilmelidir. 

Şimdiki kargqalıklar, doğrudan 

doiruya, Hor'un aöylediii nutuk Ü. 

serine, Vaid partilinin cf.in sece sev 
•akıta kadar ,. ...... olduiu toplaa
bda verdiği bir kararla alakadardır,. 

Bu kararın ehemmiyeti ıundadll' 
ki, hugijne kadar Neaimi p&fa hükQ. 
metine bazı ..,....ı ilcilerle baib o
lan v ud partiai, baaclan böyle Witüa 
münaaebetini cmaala keR!lif olma-
11dır. 

Bugünkü süne kadar urayla Vafd 
partisi araamda mekik dokmn11t olaıa 
Neaimi pafa, ba brardan soma ~le 
sor bir Yaziyete clüpnÜftür. Çünkü. 
kral da kendiline pek el•eritli bir. 
taV'll' talmmut delildi. Ba bö~e ole 
mak,a a....bw. kıralm blanK1lil 
tavrm da Vud partiS:na hayD'I do • 
lnınmayabilir. Nitekim. hw hnatta 
1923 .... 7UUIDI tat">ik edec:etini 
aöylemif olan Mahmud paf& Teya 
Ali PAfa gibi tamamile müstakil se
çinen polib"bc-lanlan lriTini it ba••• 
na getirmesi büyük bir ihtimal için
dedir • 

1 ......... 1 

lngiltere ve Fransaya yaklaşan Almanya 
Bir diplomat 7fU#ll'ı Manpmr 

GGTdi~ •a.t•ain. yamyor : 

Pertinalu'in Dr. Ş.ht 8. Montqu 
Normaa •e franuz benkaaı direk· 
törü 8. T.....-i aramada yapılan ko
nupnalan ortaya TIJrmau, bü,.ük bir 
alaka uyandırmıfbr. 

Pertiaalu'a göre Dr. Şabt, İtalya• 
ya karp alman zecri tedbirlerin A •· 
rupada ekonomik dizlokaıyoalara 

meydan ~. lireti '" hatta 
mağrur ıterlini harab eclecei;ai IÖY· 

ledikten 10Dra Franaa bankau direk· 
törüne Hitle'la keadiaine bir Al
man - Franua elbirliii yapmak, 
duruma böylece müdahale etmek 
için övergede bulunmak aalalüyetini 
vermit oldufunu, bancla anlaıılıraa 
Almanyanm garb amırlanm yalma 
tiırakacafmı bildİnniftir. 

Pretinalu'm bu haberinin clofru 
olduiu ... bü,ük bir ilsi 111andırdıia 
.öyleameJlteclir. 

lnsili.s - Franaıa teeanüdünün 

aetlceai olmak üzere Alman7a, arhk 

Gani awupada her hangi bir defi· 

tiklik olmuı dilelderiaden •as aeç
...... Artık Almen~a, bütün •arile 

kendi politikau halduncla Londra, 

Paria ... Brüluelde ber hanci bir. 

kıatlıunıan .............. çabflJOI' • 

Hatti Almany., yatıiiel 1t>lseai11 
bulunmaama gönülden razı olmadıiı 

halde bu meseleyi de yeniden ortaya 

atmaktan çekinmektedir. 

Bütün alman yurdaeV'erlerinia ,.a. 
retine ehi olan Bel, ika,.. nrilmit 

yerlerin geri verilmesini bile bütün 

bütün UDUbnUf &öriinmekteclir. 

8agiinkii Almanya, kendi telek· 

kiaine söre lngiltere'nin " Fraua· 
nm nafuzlu olan adaınlarile İJİ ilıi

ler lmnnaia ... c Yeni AJm.n,.a • 
nın hem lngiltere, hem de Prama 

ile aüreldi bir dostluk kurmak ana
Mmda olduiu kanaatım ~letdr

meie ufrapnaktadır. 

Pertinakı'm mütaleauna göre Al· 
manya'nm bu türlii daV'l'anmaar, A'le 

1 

rupa hanımı pekiştirmekten aİJade 

tarkta bir pabrdı çıkbiı takdirde 
badi ...... murlanm .....U,et •• ._. 

almak malaadiledir • 
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lrndiistri balıisleri 

ş kömür··nde 
benzin çıkarmak 

Dünya petrol politikası - İngiltere ve Amerika 
mücadelesi - tecrübeler ve başarı 

(Dünkü sayımızdan devam) 

Parlamentonun müdahalesi -
inşaatın başlaması 

Bu tecrübelerin neticesi olarak 
parlamento tekrar işe karışmıştır. 

1934 martında parlamento ( Hidro
knrbon istihsali kanunu ) nu kabul 
etmiştir. Bunun üzerine Sir Harry 
Mc Gowan, I. C. 1. sosyetesinin der
hal fabrikayı kurmaya ba§layacağmı 
ilan etmit ve bir buçuk sene eonra 
fabrika açdmağa hazır buhuımuıtur. 

Bu işin, memleketin hoşuna gide
cek iki cephesi vardır: Bunlardan bi • 
risi iş bulma, ikincisi müdafaadll'. 
Fabrikanın kurulması Billingham'da 
~ı~n i~ adedini, in~atta kulla
.aan~..r hariç, 7,000 den 13,600 e çıkar 
ı.aı§br. Ayrıca harcanan 3,000,000 

•terlin. 900,000 işciye 18 aylık iş te· 
IDİn etmi,tir. Bu iı bul~ iane kabi· 
!inden değildir. Bu para. hakikatte 
aarfedilmit değildir; fakat bir esere 
kalbedilmiı, fakat ıimdi fazla it ihdaa 
etmiştir. 

Bizzat fabrikada 1000 i~i çahp· 
cağı, ve levazımı da ayrıca 1000 va
tanda§& it bulacağı tahmin edilmek· 
tedir. Fabrika senede 600,000 ton 
kömür yogaltacağından 2000 maden 
i~isine de ayrıca iş verecektir. Kö
mür endüstrimize bu suretle ümit 
getirdiğinden dolayı bu teşebbüs 
ayrıca memnun olmağa değer. 

Benzin lıaldmiyel ve ulusal 
miida/cuı için esastıı·. 

Gerek fabrika adedinde ve ge· 
relue istihsal ameliyclcrinde ileride 
daha ç.ok fabrika ve geniş tutulmuş 
itı şeklinde, inki~iflar husu!e gele
cektir. Bu da, İngiltere'nin refahında 
esas teşkil eden üç büyük san'atta 
yani kömür, demir - çelik, ve maki
n.acılıkta, İ§in artınaaı demek ola
caktll'. 

Mr. Mac Donald devam etmit ve 
demi,tir ki : 

-Memleketin müdafaasına gelince, 
benzine hakim olmak müdafaa için 
esastır. Benzin ithal edilip idhar edi
lebilirdi, fakat bu, ticaret ınüvaze
nesi denilen şey için münasip birşey 

olmazdı. Diğer taraftan bu usul ile 
harb zamanında kafi stok bulabil
mek kabil o!mazdı. İngiltere toprıık
lermda benz.in bulabilmek ümidi o 
kadar parlak değildir,fakat her han
gi bir zamanda bir gayret sarfiyle 
hududlarımız içinde benzin istihsal 
edilebileceğini bilmek kalpleri mÜs• 
terih ediyor, ve bunu yapmakla hiç 
:&:imse bizim, diğer memleketleri teh· 
ılit ettiğimizi yahut memleketimizi 
:ecavüze maruz bıraktığımızı iddia 

edemez. İstihsal, belki uzun zaman• 
lar, doğuran ihtiyacı karşılamak 

için olmayıp, mevcut ithalab tamam· 
lamak mahiyetinde olacaktır, fakat 
bu mütemmim mikdann çoğalacağı 

da ümit eidlebilir.,. 
Mr. Mac Donald, memleketin na

zarını bir noktaya celbetmek iste
miştir. O da, spekülatörlerin bu ifde 
dahi kendilerini kaybetmelerine mü
aaade edilmemesidir. Bu yeni teşeb
büsten tam bir semere alabilmek za • 
mana muhtaçbr. Bu tam aemero ya
rın yahut geleeek aene idrak edil
miyecektir. Bu aa.n'at yavaı ve emin 
adımlarla ilerliyecektir. Başvekil ka· 
nidir ki, Billingbam'in kaydettiği bu 
kuvvet inkılabı, buhar makinesi gibi 
lngiltere'nin amai tarihinde yeni bir 
devir kaydedecektir. Billingham son 
ıöz olmıyacakbr. Belki zaman gele· 
cektir ki, Billingham'daki, §İmendü
fer mucidi Stepbenson'un Darlington 
istaayonunda bulunan antika eserine 
bakıldığı gibi tarihi bir alaka ile ba· 
kılacaktır. 

Kömiirden ~nzin istih&aU i§in· 
de I ngilıere 

Bundan aonra şirketin müdürü 
Sir Harry McGovan bir nutuk aöyle
mit ve denıiıtir ki: "lngilterede ilk 
kömür dünya benzin fabrikaamın a
çılma tarihi tirketimizin tarihine bir 
bayram günü olarak kaydedilecektir. 

Bu açılma, senelerdenberi üzerind~ 
çalışılan bir işe tatbik sahasında bir 
başlangıç veriyor. Buna kimya tahar· 
riyatının bir zaferi denilebilir. 

Geçen sene Melchett'de verdiği 

bir konferansta Dr. Bergius, kömü
rün nebattan te.,ekkülüne dair yap· 
mı§ olduğu. tamamiyle fenni mahi
yette olan, bir tecrübeden kömürü 
daha mutevalı bir hale getirmek U· 

aulünü nasıl keşfettiğini anlatnuşbr. 
l. C. 1. Şirketi Bilingham'da büyük 

mikyasta oilrojeni muhtevi olan a
monyak ile hidrojenin birleşmesi su
retiyle nitrojenli gijbre imal ettiği ci
hetle. şirketin, Dr. Bergiua1un keşfi 
ile alakadar olacağı gayet tabii idi. 
Açıllşta hazır bulunan, ve benzin ve 
peb-ol için yeoi ve fevlialade ümit Ye• 
rici membalar keşfeden Dr. Bergius' ~ 
herkesin hürmet ve şükran borcu var
dır. Kendisinin ismi, gelecek nesle 
hmkulade zekalariyle dünyayı zen
ginleştiren kimyagerlerin isimleri a· 
rasında devredilecektir. 

Bu teşebbilsün inkişafınd~n !.:~h

sederken Sir Harry Mac Govan, de
miştir ki, 1927 de şirket bu İşe çok 
küçük nisbette başlamıştı. Ta!!~İ· 
yat iki buçuk &ene devam etmiş, ve 
neticede, muvaffakıyet için, cesaret
le işi genişletmenin esas olduğu an· 
laşdmışbl'. 1930 ve 1931 senelerinin 
cesareti kıran ekonomi buhranını\ 
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rağmen, ıirket ağır masraflarla, ge
niş bir çah~ma programı kabul etmiş
tir. 

Netice itibariyle taharriyata şir

ket bir milyon isterlinden fazla para 
sarfetmiştir. Bu mikyastaki çalışma
lar ve bu şekildeki sarfiyatın riskleri 
ancak mühim mikdarda kredi ve aer· 
mayesi olan şirketler tarafmdan der
uhte edilebilir. Bundan başka, bu ka· 
dar serbest ve elastiki hareket ede
bilmek ancak hususi §İrketlerde ka· 
bil olabilir. Bütün bu çah~alar es
nasında şirket hükümetin de bilfiil 
teşvikini görmüştür. 

Teşebbüslerde arsıulusal mesai te§· 
riki, şirketin ba§lıca prensiplerinden· 
dir. Bu itibarla 1931 de ıirket, al
man t. G., standart Oil Conpany of 
New Jersey, ve Sbell gruplariyle bir 
h.idrojenasyon Pool'tı yapmış, ve bu 
auretle tam bir fikir ve malfuııat te· 
atisi imkam bulunmU§tur. Bu anlat
ma, §İrketi, bu sahada olan bitenden 
derhal haberdar ettiği için, terakki 
de o nisbette çabuk olmuştur. 

Sekiz senelik bir çalışmadan IOD· 

ra makina bugün işlemektedir. Bugü
ne kadar tesadüf edilen zorluklar ik
tiham edilmiştir, ve bundan sonra te
sadüf edileceklerin de iktihaın edile· 
ceğine Sir Harry kanidir. 

Bu taribe kadar fabrika 11.000 
ton kömürü benzine çevirmiştir, ft 

bugüne kadar kömürden, "Creosote'' 
dan ve aşağı hararetli katrandan is
tihsal olunan benzin mikdan 40.000 
tondur. ilk defa., tabiidir ki, katran 
yağından ben'Zin çıkarılmağa başla· 
rulmr~ ve tedricen, daha sor olan, 
kömüre gelinmiş, ve kömürden ben· 
zin çıkarma ameliyeai düzgiin ve ça· 
buk bir surette ilerlemiştir. Gelecek 
aeneye kadar şirketin her iki madde
den de tam ve dolgun hadde istihsal 
yapacağı itmit edilmektedir. 

Yalnız bir meseleye dokunulma· 
mıştır. Şirketin vazifesi istihsal idi, 
tevzi değildi. Şirketin tevzi §irketle
riyle olan yal.undan teşriki mesaisi 
bu vazifeyi şirketin üzerinden almıt· 
tır. Servislerin tekarrürü dolayısiyle 
kapitalden zarar etmenin önü bu su
retle almmışbr. Benzin şirketleri de 
bu yeni ihtiraı, bütün safhalarında, 

geni~ bir fikirle karşılaıruşlardır. Şir
ket, bu benzin kumpa.nyalarmm teş• 
riki mesaisini ve yardımlarım takdir 
etmektedir. 

Mali lxJ..ıireı amortisman 
politika..u 

Sir Harry devam etıniı ve demiş
tir ki: "Ziyaretçiler fabrikayı gez
dikleri zaman göreceklerdir ki, bu te· 
tebbüs büyiik mikyasta bir iştir, ve 
yalnız katran bile işlenecek olsa, itin 
makul bir kar getirmesi için ancak 
büyiik mikdarda İş yapması laznn 
gelmektedir. Hazır bulunanlardan 
birçokları şirketin hiasedarlan oldu· 
ğundan, Sir Harry dinleyicilerine, bir 
noktayı hahrlatnıağı münasip gör
ıııüıtür. O da ~udur: Her ne kadar 
şirket işin mali cihetinden garantiye 
malik ise de, bu garanti muvakkat
tir. Aynı zamanda bu işde taharriya
ta devamın, daha birçok teknik yenilik 
)er doğuracagı muhakkak görüldü
ğünden, mali basiret büyiik niabette 
1tmortismaru emretmektedir. 

Mr. Mac Donald işin milli cihe
tinden bahsetmişti; bu münasebetle 

Sir Harry Mac Gowan ilave ebniş ve 
demiştir ki: Şirket Müdürleri henüz 
bu işin bir başlangıç olduğuna kani
dirler. Fabrikanın istihsal ettiği ben
zin mikda.n memleketin istihlak etti
ği mikdarm yalnız yüzde 4 ü olm:ıaı 
şirketi müteessir etmemektedir. U
nutmamalıdır ki, "ufak bir palamut
tan yüksek meşe ağaçları doğar.,, 

Herhangi bir muhatara anmda-ki 
bugünkü vekayi de bu muhataralarm 
henüz tarihe karışmıf olmadrğmı ra• 
na bir ıorette habrlabnaktadır • ge
rek bu ve gerekse zamanla kurula· 
cak olan diğer fabrikalardan istih
sal olunacak benzin ve petrol yalnız 
şirketi memnun etmekle kalmıyacak, 
fakat, nakliyat İçin hayati olan bir 
maddeye memleket dahilinde bir 
memba bulunmQJ olacaktır. 

Sözlerine nihayet verirken Sir 
Han-y projenin tatbik mevkime kon
masındaki hükümetin yardunmdan 
sitayi§ ve şükranla bahsetmiştir, v~ 

bunun, hükümetin sanayie ettiği bir
çok yardımlarm biri olduğunu &Öyle· 
mittir. 

Fabrika lıakkında malUmat 
kapasiwnin artması 

Billinghamda inşaat, 1933 senesin
de başlamışb. llk projeye göre fab
rika kömürden senede 100.000 ton 
benzin çıkartacakb. Sonradan bu 
mikdarm 150.000 tona çıkarılma•• 

kararlattı. Bu ilave edilen 50.000 ton 
benzin kömürden, 'Ye yahut, 11creo-

• aote" ve aşaiı hararette katran.daa 
yapdacaktı. F abrikanm ilk projedeki 
kısmı 1935 ilk kanunda bitmiıtir. 

Fabrika çalışmağa ucreoaote" dan 
başlamış ve ilk benzin §Ubatta çıka· 
nlmı§. ve kömür kullanmağa ilk de
fa haziranda başlanmrıbr. Tasavvur 
edilen mikdara bu aene nihayetinden 
evvel erişilmi~ bulunacakhr. 

Normal istihsal mikdan günde 410 
ton yahut 123.000 galon benzindir. 
Şimdiye kadar 40.000 ton kadar ben· 
zin imal edilmiştir. Bundan 27.000 
ton tevzi edilmek Üzere, benzin şir
ketlerine gönderilmiştir. 

Billingham'da kömür istihsalinin 
durumu t(>yledir: 

Senede Kömürden 100.000 
ton ve "crosote" ve aşağı ha· 
rarette katrandan (Hidrojen 
edilmİ§. ve, Hidrojen ve kuv· 
vet istihsalinde kullaıulan. kö
mürler de dahildir) senede 
50.000 ton benzin çıkarmak 

Senevi 
Ton 

için 600.000 

Benzin çıkartmaktan başka 
hwuaat için kullanılan kö· 
mür 750.()()() 

1.350.000 

Yahut günde 4.000 ton 
1. C. l. Şirketinin Billinghamdaki 

arsasınm mesahası 900 "acre" (bir 
acre takriben 4 dönümdür) bundan 
600 acre istimal edilmiştir. Yalnız 
kömür Hidrojene makinası 40 acre i,. 
gal etmektedir. 

Kiralık daire 
Dört oda banyo, elektrik ve 

bavagazı. Kavaklıdere tenis ma. 
halli karşısında. Alt kata müra. 
caat. 1-5259 

SAY!:;"A 5 

Yurd İci haberleri 
~ 

İzmir 
* lneboJu vapuru faciası hakkmrlıı 

genel savamanhkça yapılmakta olan fo. 
celemeler sona ermiştir. Fenni rapoı·!a· 
rm bitirihnesi btk\~mmck!edir. Bundan 
sonra faciaya aebeb obnlar meydana çı
kacak ve bu babtaki dosya ıorgu bakim· 
liğine verilecektir. Urh kıyılanna dll • 
galarm attığı e§Yanm lzmir'e taşınma • 
sına baş'anmı§br. Şimdiye kadar tonla -
nan eşya 285 çuval pirinç ve b·Jğd"y, 

3 aancbk ve 490 küfe limon ve port~kıJ, 
75 "Varil, 21 cankurtaran ve bir ç-k in. 
yık kürekleridir. Brml"nn arasmd'.\ yo\. 
cu eıyalan da vardır. Bu e,yalar lzmir 
gümrüğünde s~ktanae3k, ıaluöleri ç k -
tıkça verilec'" ktir. 

"' Cellidgö:ü lrunıtma müteahh:cli 
mühendis Bay Oaman Cumaovasmda 
1703 lira değerindeki evini me!cteb ya • 
pılnu:k üzere kü!tür id•reaine venni<ıtrr. 
Bu binada açıl!lcak mektebe Ba7 Oa .. 
man'm adı Yerilecektir. · 

Mersin 
• Liman aoıyetesi ate1yeainde y!nl 

bir motör yapünağa ba11an-:mtbr. Eğer 
motcrün ya::nlmaıı iyi netice veri·1e 
atelyede sosyetenin ihtiyacı o!dui'ı bü .. 
tiin motör, p.t_ romorkör!er yapılacak. 
m. 

Adana 
* Halke-ri taranndan bir atfıapor b

lühü kunılmekhdır. Buna aid hlimam.. 
meyi hazırlamak üzere llir Myet ~a. 
miştir. Kulübün yalanda ite ba,Jıyaea
ğı umulmaktadır. 

Ulusal Kıyafet 
Balosu 

Ankara Palasta 
7 birincikanun cumartesi 

günü akşamı veriliyor 
Çocuk Esirgeme Kununu Genel 

merkezi tarafından her yıl verilmek .. 
te olan Ulusal Kıyafet Balosu bu yıl 
da 7 birincikanun cumartesi günü ak· 
tamı Ankara Palaa aalonlarmda veri• 
lecektir. 

Mevsimin ilk balosunun çok eğ • 
lenceli olmaaı için büyük bir önemle 
çalııtlmaktadır. Balo gecesi Bayan .. 
lar ve Baylar araunda luyafet biriJı.. 
cisi de seçilecektir. Birincilik kazanaı 
lara kıymetli hediyeler nrile«ktir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi.rıden: 

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

ULUS'un romanı: Tefrika: 40 

Yazan: AnatoJ FRANS 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

Mad:ım Marten'in yanında oturmakta o
lan vÖ'•aı tr, bu sırada, onun sanat ve güzel
liğe dair zevklerini araştırıyor, hayranhkla
nnı teşvik ediyor, sevk ediyor, canlandırı
yor, ol{ı:ayıcı bir sertlikle onu ileri doğru sü
rüyor, Yt'ndi bütün görmüş olduğu şeyleri 
onun r]a görmesini, sevmiş olduğu şeyleri 
onun da ::.evmesini istiyordu. 

susil!ğı bakımından sadeliği, hareketler~ni~ 
her blrinuen doğan çizgilerdeki pek sevımlı 
saflık dolayısiyle onu birçok övdü. Pek na
diı gıorünen ve unutulmıyan bu canlı, yaşı
yan, vumuşak, mana dolu ve serbest tuva
letlerı sevdiğini söyliyordu. 

H~rkesin beğendiği Terez, bunlardan da
ha çok haz duyduğu senalar hatırlamıyordu. 
Çok iyi, cüretli ve kendine güvenen bir zevk· 
Je gbindiğini biliyordu. Fakat, babasından 
başka hiç bir erkek, kadın giyiminden anlı
yanlara mahsus görüşle onu böyle kutlama
mıştı. O, erkekleri, bir tuvaletin, incelikle
rini anlamaksızın, yalmz tesirlerini sezebilir 
samrch. Kumaşların dılinden anlıyan bazı 
c-rkekler, kadınca tavurları ve karışık zevk
leriyle onu tiksindiriyorlardı. Giyinişinin za
rifliklei"İni, ancak dar zihniyetle, kötülük ve 
kıskançlıkla beğenen kadınlar tarafından 
takdir edilmeğe razı oluyordu. Döşartr'ın ar
tistçe ve erkekçe hayranlığı onu hem şaşırt
tı, hem hoşlandırdı. Onun övüşlerini lüzu
mundan fazla samin ıi ve hemen hemen say
gısızca bulmaksızın, haz duyarak dinledi. 

Hayır, o tuvaletlere hiç bakmazdı. Ka
dınların pek iyi ve hatta her vakitkinden 
daha iyi giyindikleri şu zamanda bile giyinw 
miş pek az kadın görülüyordu. Pakete ben
ziyen kadınların sokaklarda dolaştıklarını 
se'Yirden zevk almıyordu. Fakat o kendi 
vezinli ve endamlı bir kadın geçtiği zaman 
onu böyle olmasından dolayı takdis ediyor
du. 

şünürüm ki en gü.ıel şiirlerimi sigara kağı
dına yazmışrrndrr. Bunlar, mısralarıma bir çe .. 
~id metafizik mevcudiyet vererek kolayca 
yok olup gitmişlerdir. 

Bu, kendine vermek istediği ihmalci ha~ 
Ji idi. Hakikatte, yaz11klannm bir satırını 
bile kavbetmemiışti. Döşartr daha samimi 
idi. Ölümünden sonra eserinin yaşamasını 
arzulamıyordu. Mis Bel onun bu fikrini be
ğenmedi~ini söyledi. 

İlkbahar belirir belirmez bahçelere git
mesiı1i rle arzuhyor, asıl taraçalarda onu da
ha şiınctirten gözlerinin önüne getiriyor, ışı
ğm er c'!s:nde ve saçlarında oynaştığım, taf
lan goJgelerinin kararmış göz bebeklerine 
:,.,, iğin; daha şimdid~n görüyordu. Onca, 
1 'flr:ınsanm göğü ve toprağının bu gene ka
dına süsliik etmekten lıaşka yapacağı bir 
şey ynktu. 

Onun giyinişindeki ıekil ve zariflik hu-
- Demek ki siz, Mösyö Oö§artr1 tuva .. 

letıere bakarsınız? 

Yüksekçe bir sesle devam etti: 
- Artistlere verdiği büyük ders için zih

nini yormaksızın her gün süslenen kadını 
tasavvur bile edemem. Kadın, kısa bir za
man için giyinip saçlarını düzeltir ve bu 
kaybolmıyan bir itinadır. Biz de, o kadın gi
bi, geleceği düşünmeden hayatı süslemeli
yiz. Bizden sonra gelecekler için resim ve 
heykel yapmak, yazı yazmak ancak gurwun 
bir ahmaklığıdır. 

Prens Albertinelli sordu: 
- Mösyö Döşartr, Mis Bel, icin üzerine 

gümüş çiçekler serpilmiş mor bir sabahlık 
hakkında ne düşünürsünüz? 

Şulet: 
- Dünyanın geleceğini o kadar az dü-

- Mösyö Döşartr hayatın büyük ve dolu 
olması için ona geçmişı ve geleceği ilave et· 
mek la?.nndır. Siir ve sanat eserlerimizi ölü
lf"rimiz şerefine ve doğ~caklan hatırhyarak 
meydana getirmeliyiz. İşte böylece olmuş 
olana, mevcud bnlun~na ve crelecek olana 
katılmrs oluruz. Siz Möo::vö Dösartr. ölmez 
olmak istemivnrsunuz. Dikkat ediniz ki ;al
lah sizi işitme~in. 

Dösartr cevab verdi: 
- Benim kin bir an dClha yasa!11a1~ yeter. 
Ve sonra, Madam Marten'i Brankacçi 

kilisesine götürmek üzere sabahleyin erken· 
den tekrar geleceğini vadederek İ7in aldı. 

(Sonu v::ır) 
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11118\'0LDllUZ 
ırarbelıir'e varaı.~ 

Fell&İpafG - Diyorbelrir hattı bu 
G.J'UI 22 ainde törenle açılacaktır. An· 
,,.,.tU/an Bdanlar, aaylavlar, gaute· 
mr .,. .. ,,,in bir çağırılı ltcılabcılı • 
,_ IHılunaccıiı tören, türlı clemir • 
~ tarihinin en ,.relli b"f41"larından 
fKrüli lıutlamcılt için yapdıyor. l•met 
lıtÖniinün yurdu çelilr ailarla clöfe • 
mei olan büyük clauaanın bu clela 
......ı.utin en oerimli lııamlarına 

,..,., ltcıltlrı vererelr w•nİf bir çevre· 
)ıİ fle ~ cılcllfını BÖriiyora;s. 

F erJllİpofa - ~helrir hattının 

346 ıncı lrilometresine ve El1Di11 ıube 

ltfıltuun ayrdtlıiı noktaya ra.tlıyan 

Y ~ mayonu ile Diyarhkir ara· 
..,.,,aiti l 60 lrilometrelilı lıumın bit· 
,,...; İl• 421 inci lıilometredelıi Er•a· 
ni ,,...,.,.. ucıran laat ( Bcıltır yolu) 
İMtİlli almlfh. Ra7fll Di)'«l'belrire 
,,.,.,,.uiyle 605 lıilometrelilı bu ancı 
llat illı laecleline Hrmlf olrİ)'Or. Di • 

,.,...lrir baa'ün• """"' ~ ~· • 
.,... -... h faat .,...,... fqlıil ecli· 
,,....,.. •• hl&ti,,.,. ,.,..,. •...-c1 ... 
MH1r• ba .an olmalı aılatını kcıybe • 
fi~. Banclcın .anra daha ilerlere 
H ,,..,,.,.,,., •ınırlarına lradar u;sancı
ccılt J'Cnİ hatlarımı;sın bQflan111ç ,,eri 
oı.c.lıhr. 

Olrurlcırımua trene ltaCJUfGll hu 
tarihi ,.1ıri lu.aca tanıtayorua: 

Diyarbekirde SO}sal durum 

Diyarbekiri tetriflerinde Batbakan 
lunet lnönünün Halkevi batıra def• 
t.m. yazdıkları gibi "Diyarbekir ye· 
ai celifme ve yükaelme devrine giri • 
yor" aözü kuvevtli bir hakikati ifade 
etmektedir. Halkmm yüksek zeki ve 
kabiliyetiyle tanınan bu tehir, Ata • 
türk deYriminden aldığı inan ve hız· 
la aünden süne ilerlemekte yeni ha· 
yaba icaplarına göre yükaelmekte • 
dir. Eskiden ıurun taftan kolları a· 
raUDda kalmıt bulıman ve İslami 
zihni;retin körletici çemberi içinde her 
çetit yeniliklerden mahrum bırakılan 
DiJ'arbekir 12 yıl gibi kısa bir zaman 
içiacle her alanda özlü bir varlık 
söıtermittir. 

Kadmlar kara çartaf ve peçeyi a· 
tarak medeni kıyafete cirmitler, teh
rin en fakir aylesi bile çocuğunu o • 
kutmak ihtiyacını hisaetmif, mektep
ler üçer dörder ıube açtıkları halde 
günden güne yükselen bu ihtiyaca 

cevap verememitlerdir. Yükaek tah • 
ıilde bulunan Diyarbekirlilerin aayııı 

buaiin yüzü geçmektedir. Gençlerde 

aanata kartı yükaek bir beveı vardır. 

Ziya Gökalp ve Süleyman Nazif sibi 

büyük adamlar J'etittiren bu diyarın 
l'ençleri bilsiye ve ilerlemeye olan iı· 
tek ve kabiliyetlerini her vesiyle ile 
göatermektedir . 

Diyarbekirde bayındırlık işleri 
Oumuriyetin Diyarbelrircleld büyük 

bayındırlık eıerleri kıaaca ıunlardır: 

Demir al, bu
BÜn bir ev en • 
dii•trUİ olan Di· 
ycırbe'lririn ipelr -
çiliğine bir aatıı 
madden hüviye • 
tini verecektir. 

1 - 220.000 lira aarfiyle Diyarbeki · 
rin ıu elerdi balledilmiı tehir' Türkiyenin 
en süzel ıularınclan birine kavuımuı • 
tur. 

Z - Şehrin bütün ihtiyaçlarını kar· 
ıılayabilecek bir kanalizasyon yapbrd • 
mıftır. 

3 - Eaki mezbaha urayca alınarak 

pılan Halkevi binaaırun önünde 250.000 
lira harcanarak Atatürk'ün güzel ve bü .. 
,vük bir anıtı konacaktır. Bunun için 

Geçen ya~, Çetinkaya bakır yolunda 
aylarca uiraımıftı 

türle ıanatkarları araaında bir müsabaka 
açılmıttır. 

Vilayet<;e yapılan e~erler 
Vilayet tarafından yüzbin liralık bir 

aygır clepoıu, iki nümune köyü, bir vali 
konağı, huıusi idareye aid bir bina, bir 
aanat mektebi atölyeıi, modem bir halk. 
evi binaıı, bir bayındırlık binası, ıenel 

enspektörlük konağı yaptınlmıttır. 

Diyarbekiriu ihracat maddeleri. 
Diyarbekiria batlrca ihracat mad

deleri tunlardır: Buiclay, arpa, pi • 

darda •inam ihracatı da yapılmakta
dır. Bu ihracat maddelerinden en çok 

buiday, arpa, pirinç, mazı, kitre, aa

deyai ve badem içi ihracab yapıl • 

maktadır. Bunlan bizden en fazla 

Suriye alıyor. Yalnız aon senelerde 

Suriye hükümeti tarafından Türkiye 

mallarına fazla ıümrük konduğu 
için talebe söre ihracat yapılamıyor. 

Diyarbekirden yapılan ihracata sö
re ithalatı azdır. Meaela 932 aene • 
ainde 770045 liralık ithalata kartı, 
1.100.898 liralık ihracat yQılmıttır 

Yeni Diyarbekir 
kuruluyor. Şehir 
a.ıl clemiryoluna 
kau..,tuktan aon
ra büyii)'f!cek • 
tir. 

ki ara11nda 330856 lira gibi önemli 

bir fark vardır. Müteakip yıllarm ih

racat Ye ithalatmda da aynı ve belki 

daha fazla farklar vardır. Hele tren 

Diyarbekire seldikten sonra, bu mem 
leketia ekonomi hayatında büyük in
kitaflar ıörülecektir. 

küçük el aanatlariyle, mantincilik, 
İpekçilik, kilimcilik, bezcilik ve puıu-

culuk cibi tezgah itleri vardır. Bilhas

sa bunlardan mantin denilen ipekli 

kumatlar, piyaaada tanmmq Ye iz • 

mir aersiıinde altın madalya almıt 

mallarımızdandır. El tezıahlannda 

itlenen bu kwnatlar tehria elektriği 

bittikten aonra modern makinelerle, 
Buraa kumaılan sibi çıkarblacaktrr. 

Bunlardan batka Diyarbekirde iki 
büyük un fabrikası bir tuila ve kire
mit fabrikaaiyle inhisarlar idaresinin 
bir müıkirat fabrika11 nrdır. 

··~ 
Diyarbekir, aad inkitaf imünlanm 

demiryoluna kavuttuktan IOftl'a elde 

ediyor. Bucün Di~ Wr ._,.... 

içindedir. Seftnç n imid lıııa WltiFar 
tehrin hakkıdır. Ona bu aydın talii Ye

ren, yüzyıllardanheri keneli kabuiuna 
çekilmit ve içe bakan bu tarihi diyara 

refah ve hayat götüren büyük rejim on• 
yirminci yüzydın ıembolü olan demir • 

yoluna kavufturarak büyüme, senitl .... 

ve meıud olmanın anahtarmı veriyor. 
Anadolunun bu arızalı topraldanna de· 
mir örmenin ne demek olduiunu bilen
lerin türk enerjisinin ve tekniiinin bu 
zaferi ile övünebilirler. 

HllHllHllUllllHllllllllllUHllllllUllHlllllWllllD 
tJemir )'Olunu Anadolunun en arı ;salı bir lı.-mında Jiit-)'İP fİmenJil.,.f Diyar,,eltlre ulGffcran türlt mültenJi ,. 

feri ,.1ıre illr tiren seruİ• lolıomotiliyle lıallt araıntla Bugün satışa çıkarılan 
Sıvas - Erzurum tahvil -
leri ile yakın bir gelecek
te bu büyük hattın da a -
çrlma törenini yapaca~z 

20 bin lira sarfiyle fenni bir şekle ıokul· 
muıtur. 

4 - Şehirdeki yollar kmm kısım 
parke yapılmaktadır. Biten kısımlar için 
yirmi bin liradan fazla para harcanmıt · 
tır. 

S - Süt çocukları için bir muayene 
evi açdmrttır. 

6 - Atatürk'ün Diyarbekir'de otur· 
dukları Saman ve Pamuk kötkleri aatın 
aJınmıt Ye bynJann Onarma pJam SÜzel 
sanatlar akademisi profesörlerinden 
Arif Hikmet'e verilmittir. 

7 - Diyarbekir trenile beraber elek· 
triie de kavuımuttur. Motörünü yüz m~t 
re yüksekten düten bir ıuyun çevirdiği 
tesisat çok mükemmeldir. 

8 - Dai kapm antresinde yeni va· 

rinç, sadeyağ, badem içi, mazı, kitre, 

ceviziçi, pamuk, yapağı, keçi kılı, ba· 

ğırsak, köaele, av derileri, İpek, koza 

ve İpekli pUfudur. 

" " Qu maddelerden batka çokça milr· 

B•ltcı: yolu, yurdun en cevherli, .ın 
ue~i ••~İf 6U ;...,.çcücncı hayGI ue 

lu1re~et ••!"'İ~ 

Diyarbekirde endü~tri hayatı. 
Diyarbekirde henüz büyük endüı

tri hayab inkitaf etmemittir. Fakat 
buna kartı küçük sanayi bayatı pek 
il•dedir. Demircilik. kuyumculuk, 
bakırcılık, tatçılrk, teıticilik, maran· 
ıozluk, boyacılık ve oym•cılık ıibi lllHnllHHlllllHllllll•HHllH•ID tHI .. 

Di~ .. ltirın Benaen aurıan oe lrelelıtler •• Demiryolu 6u ~arilff ıelare 

telmClr H rel.ı.. •ötüncelttir. 
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Doktor 
Aktif Cümhuriyet Merkez Barkasının 16 İkinciteşrin 1935 vaziyeti Pasii 

lohily~ lı oda 
ar· nıyor 

~~ .. 
~ 

4 Hi nıi 1 oşar 
KASA: 
A 1 t n. fi kilogram 
B.ın knot 

U f ktık 
DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
Turk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
Altın: Safı kılogram 4.401,265 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 
Deruhte edilen evrak• naktiye kar· 
şılığı . . 
Kanunun 6 ve 8 incı maddelerıne 
tevfikan hazine tarafından vaki te· 
diyat 
SENEDAT CÜZDANI: 

Hazine bonoları 
Ticari senedat 
ESHAM VE TAHVlLA1 
CÜZDANI: 

1 

Deruhte edilen evrakı nakti· 
A • yenin karşılığı esham ve tah· 

vilat (itıbari kıymetle) 
B . Serbest esham ve tahvilat 
AVANSLAR: 
Altın ve dövız üzerine 
Tahvilat Uzerine 
HlSSEDARLA.R: 
MUHTELİF: 

l 

Lira 
23.200. 795,65 
7.346.279,-

679.928,19 

607 .598,64 

6.190.744.02 

Lira 

31.227.002,84 

607.598,64 

6.602.238,02 12.792.982,04 

158.748.563.-

10
·
750

·
980·-I 147.997.583.-

l.818.500.-
22.351. 743.97 24.170.243.97 

31.Q96.444,73 
4.429.014,- 36.425.458,H 

32.418,53 
4.828.281,43 

YEKÜN 

4.860.69!:>,96 
4.500.000,-
13.504.886,23 

276.086.455,41 

SERMAYE: 
İHTİYAT AKÇESİ: 
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te· 
diyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye ba
kiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ila· 
veten tedavUle vazedilen 
TÜRK LiRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 
DÖVİZ MEVDUATI: 
Vadesic 
Vadeli 
MUHTELiF: 

Lira 

158.748.563,-

1 f 
10. 7 50.980,-

147.997.583,-

13.000.000,-

15.637.917,06 

12.602.230,25 
236.184,19 

YEK ON 

Lira 
ı 5.000.000,-

1.026.7 56.67 

160.997.583, 

15.637 .917 ,06 

12.838.414.44, 
70.585. 784,24 

27-0.086.455,41 

Cebeci veya Yenişehirdc ıyı 
bir evde 1.2 adet mobilyalı oda 
aranıyor. Cebecide Muzik öğret. 
men okulunda profesör Lohm n-
na bildirilmesi. 1-5272 

Sntmalma Komi 'onu 
IJföıları 

BİLİT 
1 - Bir mc. lrcsine biçilen e

der 35 kuruş olan 3200 metre ha. 
ki ve 3180 metre kurşuni astar
lık bezin açık eksiltmesine istek
li çıkmadığından yeniden pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 26.11.1935 salı 
günü saat l l dedir. 

3 - Eksiltmeye guccekler 167 
lira 48 kuruşluk ilk inanç parası 
mektup veya makbuzlarile bir. 
likte pazarlık günü ve saatında 

·nq ep 'O}I ewıe uııes 'A ·w ·ı~ 

lunrruılaı •. (3320) 1-5106 

BİLİT 

~. 
~~ 
~ Cebeci Hastahanesi Cilt, !:aç. 
.,4 Zührevi hastalıklar 
~ Mütehassı 

·~ Balıkpazarında Polis ookta.' 
~ sı karşısında, Çıkrrkçılar yo-

l kuşu alt ba~ındaki evinde, 
>.~ Hastalarını heı gün öğleden 
~ sonra kabul eder. 
~ Telefon: 3506 
~~~ 

Operatör- Üroloğ 
DOKTOR 

Kemal Gülgönen 
Bel soğukluğu, mesane ve böb. 
rek hastalıkları mlitehassısı İL 
tanbul pasta salonu karşısın. 
da Emniyet apartnnamnda 
hastalarını kabul eder. 1-5115 

GöZ 
MÜTEHASSISI 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi 3 5 '/~ - Altın üzezine avans o/, 4 l 2 

1 - Evvelce yapılan eksilt. 
melerinde istekli çrkmayan ve 
bir metre:sine biçilen eder 
51 kuruş olan yüz yirmi bin 
metre haki renkte iş elbiselik 
bezle bir tanesine biçilen eder 
280 kuruş olan 7000 ila on bin 
tane kilim kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 

•ıııwuıam•-ıııııtı:!IJllC!llllllUnnımıuııınmııı::ıı===ıımııımmııııııınlltlUıumnıınııııaıııııa 
ii = 

Ankara Levazım Amırliği Satın 

Alma Komisvonu ilanları 

t LAN 
Cinsi Miktarı Muhammen muvakkat ih:ı.le tarihi günü saatı 

kilo fiatı teminatı 
ku san lira ku 

Yulaf 420,000 3 75 1181 25 2~11-935 pcr~eml>e 15 
ı - Adanadaki tüm kıtaatmın bir senelik ıhtiyacı olan yukarda 

cins ve miktarı ve tahmini fiatile muvakkat teminatı ve ihale ta· 
rih glin ve saatı yazılı yulaf kapalı eksiltme ile münakasaya çıka· 
rılmıştır. 

2 - İhale gününde muayyen olan saatten L>ll sa.:ıt evvel muhür
lü zarf içinde teminat makbuzları ile teklif mektuplarını komısyo. 
na vermiş olacaklardır. 

3 - İhale Adanada tiım Sıltın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. Şartnamesi komisyonumuzdan her gün alabilirler. (3392) 

1-5225 
1 LAN 

1 - İstanbul komutanlıgı birlikleri için 550 ton yulaf veya ka
palı zarfla alınacaktır. Yulaf veya arpadan hangisi ucuz teklif edi. 
lirse ucuzu tercihan alınacaktır. Arpanın muhammen tutan 35 7 50 
ve yulafın muhammen tutarı 34375 liradır. Yulafın ilk teminatı 
2578 ve arpanın ilk teminatı 2682 liradır. Eksiltmesi 6.12.935 cuma 
günü saat 15/ 30 dadır. Şartnamesi 250 kuruş mukalıılinde komıs. 
yonumuzdan verilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile beraber 2490 numaralı kanunun 2. 3 ünciı mad
delerindeki vesaikle birlikte teklif mektuplarını belli gün ve iha
leden en az bir saat evveline kadar Fındıklıda satrıı alma komıs. 
yonuna vermeleri. (3420) 1-5265 

İLAN 
1 - Sarıkamıştaki tüm kıtaatının ihtiyacı ıçın çoğu 35,000 azı 

60,000 kilo bulgur kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - İhalesi 5-12.935 tarihine müsadif perşembe günü saat 11 de 

Sarıkamış askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 17000 lira olup muvakkat teminatı 

127 5 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak Sarıkamıs tum komisyonunda 

görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 numaralı kanunun 34. lıncü maddesindeki 

evsaflar dahilinde teklif mektuplarını ve teminatı muvakkateleri
ni havi kapalı zarflarını belli edilen gün ve saattan bir saat evveli. 

ne kadar komisyonumuıa vermeleri. (3423) 1-5268 

İLAN 

İstanbul komutanlıgı ıhtiya. 
cı icin alınacak olan 40,000 kilo 
sade yağı kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. llk teminatı 2550 
liradır. Eksiltmesi 21/2.teş. 935 
perşembe günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi İstanbul komisyonun. 
dadır. 250 kuruş mukabilinde a. 
hnabilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminat makbuzları ve 
2490 numaralı kanunun 2. 3. in· 
ci maddelerindeki vesaikle bir. 
liktc teklif mektuplarını belli 
gün ve ihale saatinden en az bir 
saat evel Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna vermele-
ri. (3255) 1-5011 

Tahmini bedeli 225 lira olan 
yukarda mikdarı yazılı yonga 
2 İLKKANUN 935 tarihinde pa. 
zartesi günü saat 14 te pazarlrk
la askeri fabrikalar santmalma 
komisyonunca satılacaktır. Yon. 
galar fabrikadan defaten kaldı
rılacaktır. İsteklilerin muvakkat 
teminat olan 16 lira 88 kurus ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazıh vesaik
le mezki'ır gün ve saatte komis
yona müracaatları. (3365) 1-5197 

Ankara Evkaf nıüdiiı-lüğüııden: 
Açık artıraya konularak istekli çıkmamasından dolayı beş gün 

daha uzatılmasına karar verilen ikinci vakıf apartımanın ikinci ka.. 
pı 3 No. lu bölgesini pazarlıkla kiralamak ve görmek is ti yenlerin 
hergün Ankara Evkaf müdürlüğü ne gelmeleri. (3409) 1-5260 

151,üm kamutanlığı a. 1\1. Ko. Bşk: 
1 - Samsun garnizonunun hayvanatınm bir senelik ihtiyacı o

lan ( 435000) kilo arpası yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli (19575) liradır. Muvakkat teminatı 
(1469) liradır. 

2 - Şartnamesi 15 Tümen satın alma komisyonundadır. 
3 - İhalesi 2 1. Kanun 935 pazartesi günü saat 10 da Tümen 

satınalma komisyonnuda yapılacaktır. 
4 - 2490 sayılı kanunun 2. maddesinde yazılı vesaikle istekli. 

lor birlikte gelmeleri. 
5 - Teminatları havi banka mektup veya vezne makbuzlarını 

ih&leden bir saat -evveline kadar komisyonurmıza vermeleri ilan 
olunur. (3415) l-5264 

İınar l\f iidürliiğündeıı: 
Kimden istiınlak 

edildiği mahallesi sokağı 
Bay Nazif Musabey Mektep 

çıkmazı 
İbarhim Musabey carşı yo. 

k u, ti 

Ada No. 
253 

253 

Muhammen bedel 
Parsel No, 

10 

ıs 

Li.ra 
15 

25 

Yukardi.l kaydı çıkarılan hanenin enkazı 29. ikinci teşrin 935 
cuma günü saat on beşte lıilmüzayede satılacağından taliplerin L 
mar müdürlüği.ındekı komsyona müracaatları. {3412) ı-5262 

BEYPAZARI İCRA DAİRESi 935/171 dosyasından: 

2 - Bezin ihalesi 27/ 111935 
çarşamba günü saat 11 de ve 
kilımin ihalesi aynı gün saat 15 
dedir 

3 - Bez ,artnamesi 306 ve 
kilim şartnamesi 140 kuruşa M. 
M. V. SA. AL. KO. dan verilir. 

Anafartalar caddesi Zenit 
saat mağausr üstü Nizamet
tin apartımanı No. 70 

l-52JO 

Piyano aranıyor Binden fazla etlik erkeç, damızlık tiftik keçisi. oğlak, merkep 
ve kopeklerile bir davar sürüsü toptan ve parça parça olarak 20. 
l 1.935 çarşamba giinü saat 13 den başlanarak açık artırma ve peşin 
pata ile Beypazarında kasaba kenarında Kızlar çayırı adlı yerde 
s.ıtılacak ve bitmediğinde perşembe günü de satış devam edecek· 
tir. Daha fazla malLimat almak istiyenlerin dairemize müracaat-

4 - Eksiltmeye girecekler 
kanunun 2. ve 3. üncü maddele. 
rinde yazılı belgelerle bez için 
4310 ve kilim için 2100 liralık ilk 
inanç parası mektup veya mak
buzlarile birlikte hazırladıkları 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evci M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3323) 1-5109 

İyi bir piyano olupta 7 ay kL 
ralamak isti yenlerin 3196 No: 
ya telefon etmeleri. 1-5243 

ları ilar. olunur. 1-5263 
ZAYİ 

Oda aranıyor 
Aııl\.ara Vakıflar l\fiidürJiiğüııden 
1stckli ~ıkm.;dı~ından 15.11.935 gününde 3 gün müddetle uza. 

tılmasına karar verilen evin kati ihalesi 20-11-935 çarşamba günü 
saat on beşde yapılacaktır. İstekli olanların Ankara Evkaf müdür. 
lüğline gelmeleri. (3421) 1-5266 

Kullandıgım mühürümü za. 
yi ettim. Yenisini h.:ıkettire
ceğimden zayi mühürümUn 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Leblebici mahalJcsinde Hafız 
imam sokagında 4 6 hanede Mu::.a 

1-5269 

Taşhan civannda torcınan 

kaloriferli ve mobilyasız temb: 
bir veya iki oda aranıyor. Posta 
kutusu 92 ye bildirilmest 

Kiralık apartıman 

C.ınkaya caddesinde Sarıköşk 
karşısında yeni yapılan altışar 
odalı apartımanın Uc katı da l. 
kanun ba ından kiraltıktır. Saat 
15 den sonra Belediye karşısın. 
da Mernıerci zade hanında <tok 
tor Bay Hikmete miiracaat . 

1-5249 

Saçları 

dök:ülcıı leı· 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksir i 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen ,.açların köklerini kuvvetlen. 
dirir ve besler. Komojen saçla· 
rm gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. latif bir rayihası vardır. 
Kornojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

- 1mtıyaz sahib-;-:-Baş.mul 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MildUrU Naırnhi 
BAYDAR 

Çsnkm caddesi civ•rında 

1 
Ulu1t Buımıvlnd• hısılmrş· 

L t"" 

1-5270 

:ı: :ı: :ı: :ti :Cx1r1r:t:f.§L;r1x1r1x1r1,:JCx1,:tj:Lx1x1r1x1xlffiLx1x1rJf 

E UIR ÇOK K1MSEl.E REZE GIN iKRAMiYELER DA CITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

Büyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
HIR HILET BiR LlR D1R. B01 U PIY TIULARINU.\ BULUNUR 

:ı 

Tirk antrasiti 
ge 1 di 

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

Türk Ticaret Bankası 
Ankara merkez şubesi, !~ıklar caddesi dairci 

, SiNEMALAR 
l YENl :ı 

1 
(KULOP) BU GUN BU GECE BUGÜN BU GECE 

Harpten sonra Fransaya sığınan bir 
Rsu kadmınm atkı, nefis ve heye

canlı bir film 
NATAŞA (Ruı Atkı) 

Mevsimin en büyük zablta filmi 

ÖLÜM CANBAZLARI 

AJic Field - Jean T oulout Heyecan - dehıet - macenl 

Aynca - E.. Yeni Folu llunyıa Hihec-teri. 

~ 1 

1 
\ 


