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F. R. ATAY 

Gecenlerde japon gazeteleri 
Şangh~y şehrinin imtiyazlı hölge
sindekı ingiliz konlroluna yeni -
den hücum etmeğe başladılar. Bu 
münasebetle Manchester Guar -
dian diyordu ki: "Hücum, Cenev
re' de münakaıalar bütün ıiddeti
ni bulduğu zamana rastlamıştır. 
Maksat, şehrin enternasyonal yö
netgesinde japon nüfuzunu kuv
vetlendirmek olduğu meydanda -
dır. Japon gazeteler inden birinin 
yazısmdaki 'f' l·i.iruleye dikkat 
ediniz: Şanghay Asya'ntn bir 
parçaındır. İmtiyazlı bölgede da -
ha az ingiLiz 11e daha çok asyalt 
kullanılmak mantikif "4ur.,, 

Japon istekleri •:• ... ...,.dı. İmti
yazlı bölgede japon terbiyesine 
daha çok yer verilmelidir. Beledi
ye meclisi tarafından güdülen ter
biye tipi, pek fazla İngilizdir. Son
ra secim sisteminde değişiklikler 
lazı~gelir; öyle ki imtiyazlı böl
gede yaşayan japonlar daha çok 
miktarda rey verebilsinler. Be
lediye yönetgesinde çalışan in
gilizJer daha çok maaş almamah -
dırlar. Şanghay'da umumi fikia· 
odur ki eğer japonların istedikleri 
kabul edilmiyecek olursa, onlar, 
ya imtiyazlı bölge dışındaki Çin 
toprağını alacaklar, yahud, imti
yazlı hölgenin, nüfus ve endüs
tri kurumlarının çokluğundan do
layı en çok gelir veren Kang- Ke · 
ou parçasına yerleşeceklerdir: 
"İmtiyazlı bölge yanında Çinlile
rin başlamış oldukları inşa ve ba
yındırlık işlerine japonlar taraf m 
dan itiraz olunmasına sebeb, bu 
işler biter bitmez, orayı tamamiy
le hazır bir japon bölgesi olarak 
alıvermek arzusundandır.,, 

Biraz da Çin şimaline doğru 
çıkalım. Gene aynı günlerde bir 
japon gazetesi diyor ki: "Japon
ya'nm yarım asırlık politikası, 
şarkta, Çin - Japon elbirliği üstü
ne dayanan bir barış ve genlik 
nizamı kurmaktır. Japonların bu 
husustaki sıyasa planının esas nok
taları sunlardır: 1 - Nankin hükü
İnetini: japonlar aleyhindeki ha -
reketin önüne geçmeğe ve Çin'i 
Avrupa ve Amerika'nm kucağına 
atan politikadan vazgeçmeğe 
mecbur etmek, 2 - Çin'i, dlş Mon
golya'nm bolşevikleşmesine ket 
vurmak için, japonların Sa vyet 
düşmanlığı politikasını kabul et
meğe ve tutmağa davet etmek. 

"Eğer Çin gidişini buna uy -
durmazsa, şimal - Çin' de yeni bir 
vaziyet vücude getirilecektir.,, 

Simal - Çin' de ne yapılml'.~ is
tendiğini dünkü telgraflar okur
larımıza öğretmişti. Ordularını 
Çin seclcli önünde toplıyan japon
lar, yüz milyonluk küçücük bir 
parçanın Japonya kontrolu ve ja
pon uzmanlarının idaresi altmda, 
bir federasyon haline sokulmasl -
m istemektedirler. Bu federasyo
nun, ekonomi ve sıyasa bakımın
dan Çinle hiç bir münasebeti ol -
mıyacaktır. Yalnız Japonya ve 
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ltalya'da zecri tedbirlerin tesir· baş adı 
Habeşistanda çarpışmalar devaııı ediyor 

Şımali Ç~n meselesi 
ıllillelleı· Cemiyeti Çin - juıwrt 

i.~inP 1.-an:iımyt;cltl.· m r '? 

Cenevre, 20 (A.A.) - iyi ma
lumat almakta olan muhitler, bir 
uzlaıma ümidi mevcud oldukça 
ve şimali Çin istilaya uğramadık
ça Çin'in şimdiki Çin - japon an
laşmazlığını Milletler cemiyetine 
vermekten istinkaf edeceğini be
yan etmektedir. Bundan başka 
Milletler cemiyet\, Mançuri mese
lesindeki muvaf fakiyetsizlikten 
sonra böyle bir mesele ile uğraş
maktan nefret duymaktadır. 

(Çin'e aid lıaberler 2. ncİ 
say1fadad1r.) 

Gent!ı·u. Şang - Kay • ~eA: 

Zecri tedbirlere karşı 
İtalya hütiiıı varlıği~Tle k:arşı 

o·elme,•·e caJı~·ıyoı· 
t'ı ~ J ' J 

Torino, 20 (A.A) - İtalya veli • 

ahdı, Rakoniçideki kıra! saı·ayının ça 

yırlarmın, zecri tedbirler dolayısiyle 

buğday tarlasına tahvilinde hazır bu 

lunmuştur. 

ltalymla lralJ.·um İlme toı~lwuyu.·. 

Roma, 20 (A.A) - Halk taı-afın

dan hükümete hususiyle altın ve gü

müş e~ya şeklinde biı· çok ianeler 
verilmiştir. Hemen hemen her taraf

ta İane te~kilah vücuda getirilmiştir. 

Çlftçileı· , ekinleri artırma ğ a ka • 

rar vermi~lerdir. 

l ıal~ mfo Juifi ul :H Jm1 ı ı .~ı t ıtt 
bir harar 

Roma, 20 ( A.A) - Hükümet, en

düstri tarafından kullanılmak Üzere, 

eski kağıdların gönderilmesini res

mi dairelere bildirmiş~ir. İç bakanlığı 

şimdiye kadar 20 ton kağıd gönder • 

miştir. 

Habeş 
• •• lr aberlerıne gore 

İtalyanlarııı ileri lıar(l'k.eti 
tamamen durmu~tur 

Adisahaha, 20 (A.A.) - Ge
ralta, T embien ve Sicire mmtaka
larmda mücadele gittikçe mühim
leşmetkedir. MakaHenin cenubun
da italyanlarm ileri hareketi ta
mamen durmuştur. Sözüne itimad 
edilir kaynaklaı·dan öğrenildiğine 
göre, küçük müfrezelere ayrılmış 
10 bin kadar habesli hu mıntaka
larda çete harhı ;apmaktadır. l-

talyanlar, Ve~e.şeh~li nehri boyun
ca ilerilemek ıçın bırçok teşebbüs
lerde bulunmuşlarsa da her defa
sında geriye püskürtülmüşlerdir. 

Büyük tayyare kuvvetleri dün 
ve bugün Makallenin cenubunda, 
daha tahşidi tamamen bitmemiş o
lan habeş kuvvetlerini clağltmak 
üzere birçok hareketlerde bulun
muşlardır. 

"Ulus,, un dil yazlatr~ 
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Tanrı - Rab --
'' 'f aıırı tan taııyeri ı--ab ,-aı·al> yaı~ahbi 

' ' , 1 l ' ,, 

sözlerinin etiınoloji, ·n10.rfoloji, fonetik 
hakımından analizi 

Eve/isi gün ue <liin "Allah1 ilah, ilahe, hudaj, çalap" Mideri
ni.n analizini )•azmtştık. Yine bu anlamlan gösteren ''Tanrl• 
ve ''Rab" söderini tle lnrgiın analiz: erleı·ek bu r,ahsi tamamlı~ 
yoı·uz:. 

TANRI 

Etimolojik şekli şudur: 

(1) ( 2) (J) (4) (5) (6) 
(ağ· at t an j ağ + ar ığ) 

Görüldüğü gibi kelimede kök 
olan {ağ) ve ( 4 ) üncü parça olan 
"ağ" ile (2) inci parçanın ve son 
ekin konııonları düşmüş bulunu
yor. 

( 1) Ağ: Köktür. Mefhumu, (Al
lah) ve (Çalap) taki kökün aynı
dır. 

(2) At: (. - t), ektir. Umumi
yetle ' ' yapıcılık, yaptırıcıhk, ya
pılmış olmaklık,, gösterir,. yani 
kökün mefhumunun anlamına t!l
mamiyet vererek onun müspet ol
duğunu ifade eder. Burada yap
tığı işi, kelimenin (4) üncü par
çasında göreceğiz. 

(3) An: Ektir. Bilindiği gibi bir 
obje veya süjenin bitişiğinde her
hangi bir varlığı, oluşu, hareketi 
işaret eder. Burada o obje veya 
süje, (4) üncü parça olan (ağ) -
dır. Bunun bitişiğinde olmuş ol· 
duğu anlaşılan şey de yukarda 
işaret ettiğimiz ( t) ekinin yaptığı 
iştir. Yani (ağ) kökünün mefhum
ları, objeyi gösteren ( 4) üncü 
(ağ) parçasının biti~iğ\nde tecel
li etmiştir. 

Not: - Kök olan (ağ) a doğ
rudan doğruya güneş anlamını 
verirsek: 
Ağ at an ağ ağata-

nağ atanağ tanağ - tan 
sözü, güneşin kendi yakınına gel
mesiyle hasıl olan "parlaklrk, be
yazlık" nıef humunun ifadesi olur. 
Burada son (ağ), sözdeki parlak
lık mefhumunu tayin eder bir işa 
rettir. Kullam,,ta kelimenin, bizim 
ağz1mızda allığı en son morfolo
jik ve fonetik şekli "TAN" clrr. 
Mesela ''lan yeri'' dediğimiz za
man, işle bu parlakh~ın geleceği 
bilinen yer demektir. Parlaklık bu 
yere geldikten sonradır ki: "tan 
yeri ağardı" deriz. Demek 3ci 
'·tan" kelimesi " mi.icerret beyaz 
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lık, parlaklık" mana.smadu. Fa
kat ' 'tann" kelimesinde yürüyen 
anlamı bu değildir. Onu izah için 
kelimenin etimolojik parçalarının 
t·etlkikine devam edelim. 

( 4) Ağ: Obje veya süje i14ret 
eder. Bu objenin bitişiğinde ( tan
rı) kelimesinin ana kökündeki an· 
Jamlarm, (. t) eki vautasiyle 
vücut bulduğunu yukarda izah et
miştik. 

( 5) Ar: (. r), ektir. Herhan-
gi süje veya pansenin belli, kesin 
bir nokta veya sahada takarrür 
ve temerküz ederek oluşunu. bu
lunuşunu fark ve temyiz ettirme.
ye yarar. Bu işaret, düşünülen şe
yin olduğunu da ifade ıeder. Bu· 
rada belli olan süje, kendinden ev· 
vıel gelen (4) üncü parça. yani 
(ağ) clır. Olduğu ifade edileo 
panse de kökün ( . r) va::stbuıy
le yapışık sahada takarrür ve te
merküz ettirilen mefhumlardır. 

(6) f ğ : (. - ğ) . ektir. Bilindi-

w Sayıfayı çeviriniz -

Etimolojik ve Morfolojik 

VI ıncı Anket 

1 - .orl: . ıloiu 
2 - 5imal . rwrd 
J - Cw·ı> batı 

4 - Ce11uv. :md 
I) Yukardaki kelimelerin ·ilk ve 

asıl kökleri nelerdir? 
il) Bu kelimeler nasd tetekkül 

etmişlerdir? 

il 1) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerrlir ve eklerin her biti .. 
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuştru?. 

iV) Bu ua~trrma neticesinde: 

A - Ti.it-kd ili kö kleri ve, 
B - T urk d il i ekleri, ve, 
C - T'irk sözlerin in tesekkü

lü hakkmrlc\ bir k~ide çt
knrm'.lk mnmki•n müdür? 

Yukardaki altıncı dil anhetimi
ze okıırlarrmı:::.w vcrecclderi ce
rıablm·, r,:aPzfc niz J"t'nl i d eri di
rehförlii~iine gö!'d eı mel erini ric:ı 
ederiz Şim.:li}'e k cr.Jar alJı~«m.r.& 
ce<1al:.fan ııı-oliiyle koycluğnmıız 
·-:{bf. bum/un &öyle de hoy':l-cağ~~. 
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rl'a' 'are il nıeçhul llir semte hare iet etti
[( o ·alarıııın yaııı da ı ·beclen 

lıab ş l{a nları 

Londra, 20 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: Saat 6 ela hususi uçağı 
He bilinmeyen bir semte hareket 
eden imparator çok yakında Adi
aababaya dönecektir. Sansör, bu 
hususta bundan başka bir şey ya
.zılJt]nsına ve taf silfıt verilmesine 
miisaade etmemektedir. 

Anale cenubunda vukua gele~ 
son çarpışmalar esnasında bir ha
beş kadın atlısı ölmüş ve yedi ha· 
beş kadını yaralanmıştır. Yaralı
lrdan ikisi Adisahabadaki fransız 
hastanesine yatırılmıştır. Bunlar
dan Simatu adındaki kadın koca-

' sum mermi verirken, Ayeliç adın-
daki diğer genç ve güzel kadın ise 
yaralı koc<>sına su içirirken İtal
yan mermilerine hedef olmuşlar
dır. 

Bu iki kadın demiştir ki: "Cep-

Y utland ){ahramanı 
Londra, 20 ( A.A.) - Bu ak~am 

Londra'da ölen Amiral Jeliko, Yutland 
muharebesi kahramanı idi. Kendisi, mÜ· 

tarekenin yıdlönümü günü olan 11 teş · 

Z (•r" tcdhirleı" ve 

Prag, 20 (A.A) - Stefani ajansı 

aytnrından: 

Bütün gazeteler ltalyanın zecri 

tedbirlere mukavemet etmek husu -
aundnki inad~ı kararını kaydetmekte 
ve bu kar m. :zecri tedbirleri tat • 

ği gibi panseyi tamamlar, tayin 
eder ve ona ad olur. O halde: 
Ta ...,ağrı~ T N Rl: Esas olan bü
yii..,ün, kuvvet ve kudretin kendı 
bitişiğinde tecelJi ettiği kabul o· 
Junan obje veya süjenin ifadesi 
dir. Türkün gözünde ve kafasında 
bir ve en büyük varlık, esas kuv
vet ve kudret kaynağı, ( günq) 
bilinmi~, tamnmı~ ve ona tapılmış 
olduğu malumdur. 

Her noktasına, her an, giineşin 
yaklaşagelmekte olduğu geniş ve 
yüksek sahaya, yani göke, güneşe 
ni betle, verilen bir isim de (Tan
n) dır. (Gök) ve (Tanrı) sözleri, 
güneşe nisbeten, ulfıhiyet anla
mında da kullanılır. 

Fakat, (Tanrı) sözü '' Allalı'' de
mek değildir. O, Allah'ın mümes
ili tanılan ve bu itibarla kendine 
tapılan her şeydir: 

O bir hayvandır, bir kuştur, bir 
ta~tır, bir çürümüş ağaç parçası
dır, bir resimdir: 

''Taslanara - Taştanrı (idol) " 
.. Tuos Tanara = eski çürümüş 

ağaçtan yapılmış Tanrı, idol" r:"J 
Hulasa, bütün iyi varlıkların 

genel adı (Tanrı) dır. 
Not: - (Tanrı) sözünün şu şe

killeri de vardır: 

1 - Tenigiı 
il -Tanara 

111 -Tagara 
IV-TeQri 
V-Tenere 

Vl-Teneri 
Vll - Tener 

Vlll - Tengeri (''Tanrı" kelime
sinin başta etimolojik şek
lini yazarken dördüncü 
parça olarak gösterdiğimiz 
''ağ" unsuru, bu kelimede 
kendini göstermektedir.) 

81.1 kelimeler ve bunlara ait i
zahlar, Pekarski'nin Yakut Dili 
Lugatinden alınmıştır. 

HAH 

Kelimenin orijinde şekli (aya-

[*l Pekarski, Yakut 'Dlli Lugatı 

hedeki bütün kadınlar erkekleri
nin yam başında harb eylemekte 
ve onların katlandıkları bütün me
~kkat ve tehlikeleri ortaklaşa 
pay etmektedirler. Yaralarımız i
yileşir iyileşmez yeniden cepheye 
döneceğiz.,, 

İmparator tarafından çağırılan 
Vehip Paşa yakında Cicikaya dö
necektir. Vehip paşa demiştir ki: 

"- Harp kaybolmu~ değildir. 
Son gülen iyi güler.,, 

B. Mu.'(olinirıin oğullarmın m,;t1lt
lcır111cı isabet eden lmrşrmfor 

Londra, 20 (A.A.) - Röyter ajan
sının Tigrc cephesi aytannın bildirdiği • 
ne göre, B. Musolini'nin oğlu Bruno'mın 
uçnğı yedi yerinden ve öteki oğlu Vit • 
torio'nunki ise dokuz yerinden kurşun· 
in delinmi~tir. 

amire. 1 Jeliko öldü 
rinievvcJde meçhul asker anıtı önünde 
yapılan tören esnasında soğuk almış Ye 
bu rahatsız~ık sonradan zatürreeye çe
virmiştir. 

(ı.I o ıomil{ tesirleri 
bik eden devletler ekonomisinde do
ğuracağı neticeleri incelemektedir -
ler. 

Gazetelere cörc, Çekoslovakya 
için, kaybolan İtalyan piyasası yeri -
ne bir ba§ka piyasn elde edilmesi güç 
olacaktır. 

rabığ) ve (a{!arabığ) dır. Şimdı 
etimolojik şeklini yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
(ay -t ar + ap + ığ) 
(ağ+ ar+ ap + ığ) 

(1) Ay, ağ: Köktür. Bildiğimiz 
gibi "büyüklük, kuvvet, kudret v. 
s." anlamınadır. "lnsanı yaratmak, 
hayat vermek, ruh vermek, vücu
da getirmek, yeri tesis etmek'' r:(.~ ı 
manalarını dn haizdir. 

(2) Ar: (. + r), ektir. Rolü yu
karda izah olundu. 

(3) Ap: (. + p) ekinin işaret 
ettiği vcçhile kendisinde kökün 
uluhiyete ait bütün mefhumları
nın temerküz ve takarrür ettiği 

süje veya objedir. Yani uliihiyet 
evsafı kendinde takarrür etmis bir 
nıefhumu düşündürür. • 

(4) iğ: (. + ğ) ektir. Dlişünü
len mefhumu haiz olanı isimlen· 
dirir. 

(Ay ar + ap r ığ) - aya-
rabığ [ 1] - yarabığ ve (ağ + ar 
...ı.. ap ığ) ağarabığ - ğara-

bığ yahut ( yarabığ - rabığ: 

"yaratmak, hayat vermek, can 
vermek, kudretine malik olan" de
mektir. 

Not: 1 - Kullanışta kelimele
rin sonundalii (ığ) eki, (b) yi u
zatmak suretiyle telaffuz edilir. 
(Rabbım) denildiği zaman (ığ), 
( b) şeklinde, yerini alıyor. 

Görülüyor ki kelimenin sonun
da (p) değil (b) konsonunun bu-

lunuşu, bunun, sözün sonu olma
yıp ondan sonra son (ığ) ekinin 
bulunmuş olmasındandır. (iğ) ın 

uzatma rolü, kendinden evvelki 
konsonun tekrariyle yapılmış olu
yor. 

Not: 2 - Bu iki kelimenin ikisi 
de kullanılır: Rab, Y arah. ''Ya .... -
Rab !" da ba ka bir şeklidir. 

[":ı"] Pckarski: Yakut Dili Lrı 

gati 
('iJ fı'.()netik icabı (p). '(b) ye 

inkılap eaiyor. 

ULUS 21 SONTEŞRIN 1935 PERŞEMBE 

Stakanovist konferansında 

• olotof b·r öylev • 
R 

a italist ve sosya ist sistemleri hal<.lcında 
yetler Bi ı·ai de y ni amle ve y 

1er için ne akihet doğuracağının 
belli olmadığını söylemiş, yeni bir 
dünya harbı tehlikesi gösteren ve 
bütün kapitalist sisteminin bizzat 
mevcudiyeti için büyük bir tehli
ke olan habeş işgalinden ve bazı 
devletlerin Sovyetler birliğine kar
şı olan zorba hırs ve tamahların
dan bahsettikten sonra demiştir 
ki: 

"- Müdahaleler zamanınm 
geçtiğini ve hunun artık mevzuu
bahs olamıyacağını biliyoruz. llk· 
teşrin inkılabından sonra, en mit-

Uza a 

ir lcıyasla a -
·müca ele 

v-

him mesele işin tcrkilatlam!ırıl
ması olmuştur. Lenin sosyalist re
kabet fikirlerini incelemiş ve bv 
fikirler sosyalist kurulu~uımn ba~
lıca muharrik kuvveti olmuo;tur. 
Lenin'in sadık devamı olmu~ ~!an 
Stalin bu rekabet hareketinin ha.
kiki ilham ve idare un'suru olmu.ş
tur. Stakanof hareketi bu sahada 
öyle yüksek bir merhaledir ki, me
sud kollektif çalışma hissiyatına 
varan doğru yolu teşkil ebnektc ve 
şimdi ilk yemişini vermiş bulun
maktadır.,, 

Dl d r 

Moskova, 20 (A.A.) - Halk 
komiserleri kurulu başkanı B. Mo
lotof Stakanovist konferansında 
söyledigi büyük bir nutukta, Sta· 
kanof hareketinin büyük inkişafı
na işaret ettikten sonra bu eserin 
şimdi işçi sınıfının eseri haline 
geldiğini, kömür madenlerinde ça
lışan bu harekete mensub işçile
rin Avrupadaki kapitalist maden
lerin iki misli iş çıkarmış olduk
larını, otomobil ve kundura sana
yiinin de A vrupanın en büyük f ab
rikalarını geride bıraktığını, Sta
kanovist rekabet hareketinin beş 
senelik planı bütün alakadar böl
gelerde dört senede başarmak im
kfmını ortaya koyduğunu ve hu 
endiistri hareketine kolkoz ve sov
koz tarlalarında mahsul sahasının 
da iltihak ettiğini bildirmiştir. 

B. Molotof, kapitalist ve sos
yalist sistemleri hakkında bir kı
yaslama yaptıktan sonra, Sovyet
ler birliğinde Stakanof hareketi is
mini almış olan yeni hamle ve mü
cadelenin kapitalizmin tanımadı
ğı bir hadise olduğunu ve bunun 
kapitalizm şartları içinde imkan
sız da bulunduğunu söylemiş ve 
son senelerdeki dünya ekonomi 
buhranmm da bunu gösterdiğini 
ilave etmiştir. 

istilclal filcri suya mı düşüyor? .. Jap n 
ül imatomuna Çin henüz cevap vernıe • 

B. Molotof, faşizmi tenkid ede
rek bu sistemin İ§Çİ sınıfı arasın
da kendisine karşı ihtilal kini ye
tiştirdi w ini :ve tahkimini emperya
list sömürge sergüzeştleri ve d
haklarda aradığını söylemiştir. 

B. Molotof bu vesile ile, Man
çuri'nin işgalini, Çindeki yeni iş
galleri hatırlatmış ve bu yeni iş
gallerin emperyali!t sergüzeştçi-

Pekin, 20 (A.A.) - Japo::ı General: 
Doihara, şimali Çin hükümetini istılda
lini ilan için knndırmağa muvaffak ola -
mamıştır. Sanıldtğına göre, m::ıht..:ırayet 

har.._keti tamamiy e suya düşmüıtin. 

lxtildiili11 ilmu urız-lıya uğra11ıı~. 
Şanghay, 20 ( A.A.} - Şimali Çin'in 

istiklalinin ilanı bir arızaya uğramıştır. 
Japon?, rın vermiş oldukları ühi

matomun mühleti bittiği h:ı'de yeni re -
jim hakkında hiç bir b'ldi.iğ ncşrcdil • 
mcmi,tir. Bu bal, unlara atfedilmekte 
dir: 

1 - Nankin'de Şang-Kay-Şek ile 
japon elçisi arasrn&ı yapılmakta olan gÖ· 

rüşmelerin neticesini bddemtk. 
2 - Şantuny ve Şansi eyaletinin ja· 

pon nüfuzu altında bir muhtariyet reji-

ita] .. an elçiliğinin resnıi tell iği 
Ankara, 20 ( A.A.) -
1 tal ya büyük o~çiliği, Anadolu Ajan

sından aşağıdaki resmi tebliği neşretme· 
sini ricn eylemiştir: 

16 ikinciteşrin 1935 tarihli hükümet 
• 

manva 
B~· ı·· ıı )\:1ıvvctiyle 

si alılanı }l'Or 
Nüremherg, 20·(A.A.) - Nas

yonal sosyalist partisinin ııyasal 
ve ekonomik komisyonu başlc:am 
B. Köhler, iş cephesinin bir göste
risi esnasında şu sözleri söylemiş
tir: 

"- Başlıca ödevimiz silahlan
maktır. Bu işi başardıkte.n sonra, 
milli kuvvetlerimizi umumi refa
hın arttırılmasına hasredebiliriz. 
Olanca gücümüzü, silah yapmağa 
kul andığımız içindir ki, milleti
mizin yaşayış seviyesini daha hız
lı bir surette yükseltebiliyoruz.,, 

kararnamesi mucibince, 26 ikinciteırin 
tarihine kadar, Banca d'ltalia, Banco di 
Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazio· 
nale del Lavoro, Banco di Roma, Banca 
Commerciale ltaliana, Credito ltalian:l 

mücssesderinden birisine hitaben yazı
lı teahhütlü bir zarf içinde olarak hal • 

ya kırallığı dahiline vasıl olmuş bulun • 
mak şartiyle 500 ve 1000 liretli İtalyan 

b."lnknotları, bedelleri ödenmeğe tabi tu
tulacaktır. 

Bu banknotların ihtiva ettiği mcblafr, 
faiz getirmiyen ve emre amade bulun
mayan hususi cari hesaplara konacaktır. 
Bu hcsaplar:ın ş."lhipleri, bun!arı, kıymet
ler idaresinin daha evvelden vereceği 
müsaade ile, menkul ve gayri menkul 
ahmlannda yahut maayycn mallar be -

delleriııin tesviyesinde ve yahut ltnlya 
kırallrğı dahilinde yapılan hizmetlere. 
mükaf t olarak kullanabilecck'erdir. 

Yukarda mczk\ır 26 ikinci teşrin 

1935 tarihinde biten mühletten onrn 
500 ve 1000 liretlik banknotlar ltalya 
kıralhğı dahili ne girerken müsadere edi. 
lecektir. 

mi kabulüne mütemayil obnnmaları. 
Şantung'un, Çin'deki japon kuvvet • 

lcri kumandanı General Tnda'ya karıı 
soğuk davranım~ o~duğu ve Şansi'nin 

durum ve hareketinin şüpheli bulundu .. 
ğu söylenmektedir. 

Japon iiltimatomuım Çin ıfolıa 
cevap vernıedi. 

Şanghay, 20 (A.A.) - Japonyn'nın 

ültimatomuna, Çin hükümeti henüz cc. 
vab vermemiıtir. Yeni müzakereler bek· 
)erken Japonya'mn hareketini §İm:lililı 

durdurarak bir nnlaşmnnın kı:ndilif in • 
den hasıl olduğu aanıhyor. , 

Pckin'den alınan bir hnber c, dip • 
lomntik delegelerin teşebbüste b lun • 
dukları bildirilmekte ve §im:ıl Çir 'd .. ki 
dununun şu birkaç gün içerisinde belli 
olacağı söylenmektedir. 

lrıgiltercclen zecri bir lwreliet 
beklenmiyor. 

Londra, 20 ( A.A.) - Londra ile Pa .. ' 
ris ve ihtimal Vaşington arasında bugün 
Uzak Şnrk'ta doğan yeni durum hakkın· 
da çok mühim gÖriİ§melcr yapılacağı 

haber verilmektedir. 
Büyük Britanya'nın ela.tik olmayan 

bir yol tu•."llası pek az muhtemeldir, zi. 
ra Japonyanın hare'kctlcrinc kar§ı mu· 
essir hiç bir tedbir alnmıyacağını pek· 
illa takdir etmektedir. 

Sryruıal muhitler, uzak §<ırktaki du • 
rumun habeı meselesinden çok daha 
mühim olduğu düşüncesindedir 

Çeli-leh anlaşmaz) rı 
Varı ova, 20 ( A.A.) - Lehistan • Çe

koslovnkya anlaıma7Jrğına bel'em v Si• 

tasiylc son verilmesi hakkınd:ıki tck'ife 
Lehistan tarafından bugünlerde ve ite
cek cevab hakkında tcfsird .. bulun:ın hü .. 
kümet gazeteleri Leh görüıünün d ği1-
mediğini ve Lchistan'ın 1925 tt\rihli 'ld• 
laşmad:ın doğan tea!ıhüdl,.rc Çek slo 
vakya tarafından riavet edilmesini iste • 
diğini bildirmektedirler. 

Mars ·ıya suikasdı da\1ası 
Londra, 20 (A.A.) - Marsi)

yada Kıral Aleksandr'ın katli işı-
ne karışmış olan tethişçilerin da
vasında şahidlik edecek üç önem
li ingilizin şahsiyetleri bütün es
rarını muhafaza etmektedir. 

İ!çi partisinden saylav Ben Ri
ley ile Rhys'in Eks mahkemesince 
dinlenecekleri haber verildiği hal
de, bunlardan hiç biri şahitliğe ça-

1 söylemişlerdir. 

Balkan işlerinde ihtisas sahibi 
bulunan yazar Edit Durhamın da 
şahitler sırasında adı geçmiştir. 

Bu üç zatın mazideki faaliyet
leri ortadaki esrar perdesini dik
lrate değer surette aydınlatmak
tadır. Hiç değilse, kendilerinin ih
tılalci hıtvatlara karşı sevgi bes
ledikleri anlaşılmıştır. 

ğırılmamışlardır. Bu iki zat da 1 • • • 
dün akşam böyle bir §ahitlikten ı Yugoslav nasyonalıstlerı Ustaşı· 
habeneri olmadıklarınJ ve esasen ~r{ıı mıukaıını ijldiirccc~dermiş. 
meseleye yabancı bulunduklartnı . . Pıeate, ~ ( A.A.), - Frl!nsn'nın Ek~ 

tebrinden buradaki bir rıazctcye bildiril
diğine göre, Yugoslavy nasyonMistJe
rinin, müdafaa nvuknb B. Desbcns"u 
öldünncğc karar verdiklerine dair, Pits
b;.rrg' d..,ki hU"vat cöçmcnleı kurulu tar . 
fmdan muhakeme ba~kanına gondcrıt n 
bir telgraf üzerine, fransız otoriteleı i, 

Mnrsilya suikasti davası münasebetiyle 
üıınomal tedbirler alınıtlardır. Munta • 
zam Yugoslavya pasnportlnriyle .Eks 

tehrine gelmiş olan ikı şahrs tevkil e -
dilmiştir. 
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20 ilkleşrine kadar sakin bir pazar 1 
günü hayatımda görmedim. Güne~ 

aonbahar manzaı·ası Üzerinde muhte
şem b":r surette parlıyor, fakat cazi
belerine kimse kapılmıyordu. Şark ve 
garbın şayanı dikkat bir surette biri
birine o kadar yakından temas ettiği 
bu şehrin sokak~arı sakin ve sessiz 
duruyordu. Yalnız zaman zaman ve
ı.ikaıuz sokağa çıkacak olanları me
netmeğe memur bir polis devriyesi, 
bir jandarma ve yahut bir asker gö
ze çarpmakta idi. 

Şehirde örfi biı· idare ilan edil
mit gibi idi. Fakat herhalde ve tama· 
miyle sulha hizmet eden örfi bir ida
re. Çünkü bu pazar günü Türkiyede 
nüfua sayımı yapılıyordu. Bu saymıın 
mümkün olduğu kadar hatasız yapıl
ması için sayım günü bütün memle
kette halkın sokağa çıkması menedil· 
mitti. Evlerden, ancak saynnm hita· 
mmı haber veren top sesleri Üzerine 

çıkılabilecekti. 

Bu halas işareti verildiği anda halk 
karmakarışık sokaklara döküldü. So
kaklar çocukların sevinç sesleriyle 
doldu. Türkiyede ise pek çok çocuk 
vardır. Sayım gününde bütün mem· 
lekette muvasala durdurulmuştu. 

Köyde ve şehirde hiç bir araba, oto
mobil veya tnınvay işlemiyot'du. Va
purlar, trenler bile durmuştu. Yalnız 
arsıulusal Toros Ekspresi • yolcula
rı sayıma tabi tutulmak ve nezaret 

altında hususi bir vapurla Haydar
paşa İı;tasyonuna nakledilmek şartiy
te - hareket edebilmişti. Bit- gün <!V· 

velinden yolda bu!unan trenlerdeki 

yolcular yolda sayımları yapıldıktan 
sonra aon istasyonlarda :sayınım so
nuna kadar kalmağa mecbur tutul • 

muşlardı. 

Ankaı·a sayım memudan çok erken 

davrandılat'. Henüz saat altıda ev ve av· 
lu kapıları çalınıyordu. Sayım İfİoi hiç 
'ir suretle geri bn·akmamak için. sayım 
memurlarını lafa tutmak, kendilerine 

yemek veya içki teklif etmek, yasak edil
miş, yani şahsi münasebetler bile o gün 

için buküm.>Üz bll'akılmıştı. 
Memleketin birçok yerlerinde yap· 

mış olduğum seyahatlerdeki intibaları • 
ma göre türk milleti bu zor i1i sevim • 
li biı· mesuliyet hisısile, daha doğrusu, 

yurda ait bir fedakarlık olank kabul et

mi~tia·. 

Bia· bayanın o gün için almağı unut
muş olduğu zeytinyağının bulunmama· 
sından her gün salata yemeğe ahşmış 

ohm kocasının kızmaması için, o su·ada 
kaı-=tıdaki komşudan bir değneğin yar • 
dımı ile uzatılan zeytinyağını elde edi · 
vet·mesi gibi şeyler bugüne ayrıca hu -
susi bir sevimlilik vermişti. 

Bu sayımda mizahın da payı vardı. 

Alacaklı bir tacirin dediği gibi. biı· ruh
satiye, her gün evinde aranılıp b..ıluna
mıy.ın biı· borçl.ıyu bugün yakalamağa 

i.ı .ıki\n verecekti. lstanbul'da bir baba. o 
gun yekuna bir ı-3kam ilive etmekle 
ınaı!ı .,. olaı·ak, dünyaya yeni gelen oğ· 

!una ı . .1<1, ını) ismini vermiştir. 
Tesbit edilen sayım usulü hakkınd.ı 

ameli lecrübeleı· elde etmek üzeı·e, ge · 
çcn sene biı·çok ınıntaki\larda tecrübe 
:.ayımli\ı-ı yapılmıştı. Sayım mıntakala 

ı·ının tayini için mü .. luin olduğu kadaı· 
muayyen bir esas koymak üzeı·e evleı·e 
\e :.air in.;an oturabilecek yerlere numa
ra konulmuş, şehiı· ve köylerde yollar,ı 
i;;İm verilmi~ti. (Adana' da Amerika"da 

olduğu gibi yollaı·a numara verilmiştir.). 

Yarı göçebeleı·in çadırlan hile numara · 
lanmı:ıtır. Bu mevsimde Anadolunun 
g;u·b ve c~nubuncla elan mevcut ve lfai
ml bfr haı·ekette bu\Jnan göçebe1erin 
uycm gününde yerlerini bi1ebitmek için 
buntar haftalaı·dan beri seyahatlarında 

jandaı·ma vf\sıtasiyle t<1kip ''e tarassut 

edilmi::ıti. 

Memleketin heı· tarnfında yaptığım 

tefti~ seyahcıtl<mmda '\'alilerin. kayma· 
l:amlarta na"iyc miidüderinin yüksek 
milli vazife olarak kab.ıl ettikleri sayım 
iı;' 1-. ne lndar ciddiyet ve fedak1rhkla 

çalı t khmııı yakından eöı·~üm. 

Ba::ıb.,kın lsnwt 1 nönü bile pazaı· sa· 
b.ı ıı beygirini h \Zuhttu·mn - vesik.ası 

c.!binde . amacı .. ne bie· eksik ne 'biı· 

"""l h,. o! n sayımrn nasd gittiğüu ş.b. 
• 1 ·i) etmek Üzere yob. çılkı:ıııı1b.r 

Yüzbinlerce sayım memuru bütün 

memlekette çalı~ıyordu. Bundan maada 

bunlara nezaret edecek 20 bin kontrol 
memuru daha vardı. Çoğu okuma yaz • 
ma bilmiyen biı- memlekette bu orduyu 
toplamak ufak bir iş değildi. Bilhassa 
ahalisi yazı okuma bilmiyen mıntakala
ra bu memurları temin etmek kolay biı· 
şey değildir. Okuma ve yazma bilenleı· 
bu şerefli sayım memurluğunu kabul 
etmeğe kanunla mecbur edilmiştir. Bu 
vazifeyi reddedenleı· para ve hapisle ce
zalandıı-ılacaklr. Bazr mmtakalaı·ın sa • 
yım memurları, lüzumuna göre, büyük 
merkezlerden tedarik edilecekti. Meselfl, 
Tokat vilayeti merkezinde saycm memur
ları daha evelki günden kamyonlara bin
dirilmiş, muhtelif yerlere sevkedilmiş ve 
icabına göre şoseye bırakılarak oradan 

hazır bulunan muhtelif vasıtalaa·la (ara

ba, beygiı-, eşek ve saire) muayyen köy

lere götürülmüştür. Orada sayım işi es· 

nasında kendileı·ine yardım etmek üzere 
yerli kılavuzlar verilmişfo,., 

Sayım memurları için o gün zahmet· 
li biı· gündü. 200 ve hazan daha fazla 
bülten yaprağmı doldunnak mecburiye
tinde oldukları gibi midenin mutalebatı
nr da nazarı itibara almamağa mecbur 
bulunuyorlardı. Sayım memurları aı·a • 
sında birçok kadın ve kız vaı·dı. Bu, iki 
cinsin aynı haklaı·a malik olduğunu gös
teriı-. Sayımdan evvel mua;ı:zam biı· pl'O

paganda yapılmıştı. Gazeteler haftala1·· 
ca ilan ve makale neşrettiler. Matb.ıat 

lsviçı·ede alda gelemiyecek bir suı·ette 

sayımla işgal edilmiştir. Fakat Türkiye 
ahalisinin yalnız cüzi bir miktarının elini! 
gazete geçtiği için, bu gazete yığınının 
tesirinden lazım olduğu kadaı· istifade 
edilememjştir. Bu cüz'i mikdar, belki ls
viçre'de gazete okumayan ahali mikda • 
rına tekabül etmektedir. Buna karşı beş 
resimli afitin tesiri ahalinin t"uhuna ka
dar i,lemiştir. Bunlar her yerde asılmış 

olduğundan ve köylerde böyle afişleı· 

pek nadiı· göırÜ,düğü İçin. doğrudan doğ
ruya met·Rk ve alakayı tahı·ik etmiştir. 

Bu afişteri, bütün Anadoluda, BaşbakRn 
ismet lnönünün beyannamesi takip et • 
miştir. 

Sinemalaı-, radyolar ve tayyareler da
hi propagandaya İştirak etmişlerdir . 

Mekteblerde bile sayım işi ayrı bir 

ders mevzuu olmuştuı· . 

Her taraftan sabırsızlıkla bekle • 

ni!en muvakkat nettceleri tesbit ve 

ilan etmek Üzere sayını günü akşa

mından itibaren Türkiye istatistik 
dairesinde geceli ve gündüzlü hum· 

mah bir surette çalışılmıştır. Her sa· 

at yığın yığın telgraflar geliyor, ve 

sayımdan dört gün sonra, Türkiye 

Cumuriyeti yeni nüfusunun adedi öğ

renilmiş bulunuyordu. Bu memleket

te modern vasıtalardan uzak bulu 

nan bir çok mıntakaları nazarı iti 

baı·<1 alacak olursak, bu işi döı·t gün . 
de başarmak büyük bir muvaffaki . 

yettir. Ati ı posta memurları rakam • 

ları en yakın merkeze bildirmek için 

günlerce yol katetmeğe mecbur kal • 
dılar. Bir çok defa onları karşıla • 

mak için başka süvariler gönderildi. 

Bu suretle neticeler elden ele ve ko

naktan konağa en yakın merkeze va

sıl olduktan sonra telgrafla lazım o· 

lan yerlere nakledilmiştir. Bu telgraf 

larda zuhuı· edecek yanlışların müm
kün olduğu kadar önünü almak için 

rakamlar kelimeleı·le bildiriliyordu. 

Netice 16, 188,000 zuhur etti. Yani 
1927 senesindeki nüfustan 2,6 milyon 

fazl .... dır. Çok kuvvetli bir tezayüd, 

fakat herhalde bu tezayüdün bir kıs

mı 1927 .senesi nüfus sayımının o ka

daa· mükemmel bir surette icra edi

lememiş olmasından da ileri gelebi -

lir. Bu 16,2 milyon rakamı, tecrübe 

saynnlat·ına istinaden bir ııene evel, 

benim ve istatistik dairesinin Başba

kana söylediğimiz rakama takriben 

tekabül etmektedir. Neticenin 16 • 
H>,5 olabileceği kendisine söylendiği 

zaman Başbakan gi.ılumseyerek ( 15,5 
milyon çıkarsa memnıın olurum) de • 
nıişti. 

Bazı alman mecmua ve günlük ga· 

:zet1'1 eı·i nüfıu sayamı münasebetiyle 

Tüı·~~ıreıııtiıfll s1yui maksatlar güttü~Ü· 

nü bi!!YOUll ei:ıtikhı~·i. İçin bu ufaJ.; ııa&.:' · 

-

Di~ aı·ltek.ir · . 
Fevzipaşa 

Çağrnlrlar dün gittiler 
Diyarbekir - F evzipaşa hattı

nın açılma töreninde bulunacak o
lan bakanlar, :;aylavlar, bakanlık
lar ileri gelenleri ve gazetecilerle 
diğer çağrıhlaı· dün saat 12,45 ve 
13,35 de kalkan iki hususi trenle 
Diyarbekire hareket etmisler ve 
durakta uğurlanmıslardır., 

Yeni açılan orta okulda 
Kültür bakanlığının bu yıl or

ta okullara baş vuranların okul
suz kalma~aları için yeniden bir 
sınıflı bir orta okul açtığını yaz
mıştık. Bu okulun öğretmen kad
roları dündenberi tamamlanmış 
bulunmaktadır. Okulda 16 dane 
birinci sınıf vardır. Okuyan tale
belerin sayısı 750 yi geçmektedir. 
Öte yandan yeni yapılmakta olan 
Ankara erkek orta okul binası bu 
ay sonuna kadar tamamlanacak
tır. Binanın dış boyası tamamen 
bitmiş ve pencereleri takılmak Ü· 

zeredir. Önümüzdeki ay içinde 
Ankara erkek okulun bu binaya. 
nakledileceği ve gelecek yıl, kad
rosunun lise kadrosu olarak tesbit 
edileceği söylenmektedir. 

Askerliğe hazırlık 

dersleri 
Sivil okullarda okutulmakta. 

olan askerliğe hazırlık derslerinin 
programı bu yıl değiştirilmeğe 
karar verilmiştir. Kültür bakanlı
ğı askerliğe hazırlık derslerinin 
yeni ders programları bildirilince
ye kadar eski ders programlarına 
göre verilmesini ve gene yeni as· 
kerliğe hazırlık kitaplarının bası
lıp dağıtılmasına başlanıncaya ka
dar eski askerliğe hazırlık kitap
larının kaldırılmaması hakkında 
ilgili direktörlük)ere birer 1'\mim 
gönderecektir. 

Çuval ve saire nasıl 
girecek? 

Gümrükler genel direktörlüğü 
gördüğü lüzum üzerine muvakkat 
kabul usulünden faydalanan çu
val ve saire gibi şeyler gümrükler
den ne surede muaf olarak geçiri
leceği hakkında bir talimat hazır
lamaktadır. 

yı zikretmek mecburiyetinde kaldım. 

Siyasi maksatlarla sayım neticele

rine tesir yapmağa teşebbüs bile edil
memiş böyle bir şey hatırdan geçme

miştir. 

Yeni hükümet merkezi Ankaa·a 

şehrinin nüfusu tasavvur edildiği gi
bi pek ziyade artmıştır. Bugün 123000 

nüfusu vardır. Yani sekiz sene eve) • 

kinden 50.000 nüfus fazla demektir. 
Buna karşı eski paytaht İstanbulun 

nüfusu bir dereceye kadar hafif art· 

mıştır. Yani 691 binden 745 bine çık
mıştll'. Türkiyede ikinci derecede 

büyük 1 70.000 nüfuslu İzmir şehri 
gelir. Adana 76 bin, Bursa 72 bin 

nüfusla dördüncü ve beşinci deı·ece

lerdedirler. 

Bazı mıntakalarda iııkan noktai 

nazarından bir rakam şayanı dikkat

tir. Mesela merkezi Anadoluda bu • 
lunan Konya vilayetinin nüfusu • 

mesahai sathiyeııi lsviçreden daha 

büyük olduğu halde • İsviçre nüfusu

nun 1-7 ine tekabül etmektedir. 

Türkiye nüfus sayımını biraz hak

sız olarak milli bir seferberlik gibi 

ta vaif edenler bulundu. Bilakis .:.a • 

yım günü seferberlik günü değil, bir 

tevakkuf günü olmuştur. Fakat türk 

millt!tİ, sair günlerde yurdun yük,el

me.;İ 1çin yorulmadan gayret ve iman

la aohı llJ.i\· çahşma sefeı·berliği içir.ı • 
d~d~ır. Bı\11 ciet1'1et ve b'll millet muvaf

h l'- .11h tı.1Ail.:.bır. 

İST AN BUL TELEFONLARI: 

U rayın telef on sosyete -
sinden alacağı para 
İstanbul, 20 - Urayın telefon 

sosyetesınden geri alınacak para 
ile doğum evi yaptırması ihtimali 
vardır. Şimdiye kadar yalnız iic 
abone paralarını uraya vermiye: 
ceklerini bildirmişlerdir. 

Konservatuvar binası 
İstanbul, 20 - Şehzadebaşm

da yapılacak konservatuvar bina
sının münakasası üç aya kadar ya
pılcakhr. Projeyi yapan mimar 
münakasa mukavelesini hazırla
mak için İstanbula gelecektir. 

Şehidliğe sahih çıkanlar 
İstanbul, 20 - Uraym evkaf

tan geri almaya kalkıştığı şehitli
ğin bir kısmına Lütfiağa verese
sinden bazı kimseler tapu ile ta
sarruf iddia ettiler ve hakyerine 
başvurdular. 

İtalyaya satılan balıklar 
İstanbul, 25 - Bugün çifti 55 

kruuştan 11.000 çift torik ltalyaya 
gönderildi. 

Göçmenlerin durumu 
İstanbul, 20 - Bu sabah İstan

bul sıhhat direktörlüğünde müste
şar B. Hüsameddinin başkanlı
ğında bir toplantı yapıldı. Toplan
tıda Trakyadaki göçmen işleri ko
nuşuldu. Müsteşar yarın akşam 
Trakyaya gidecektir. 

Denizyollariyle vapurcu
luk sosyetesi arasında 

İstanbul, 20 - Deniz yolları i
daresile vapurculuk sosyetesi 936 
yılı seyri.sefer hatları nisbeti ko
nuşmalarına yakında başlayacak 

lardır. Verilen haberlere göre bu
günkü nisbet - ki deniz yolları i
daresinin yüzde altmış, vapurcu
luk sosytesinin yüzde kırktır. -
936 da da olduğu gibi muhafaza 
edilecektir. 

Haliç sosyetesinin 
durumu 

İstanbul, 20 - Haliç sosyetesi 
Haliçin temizlenmesi işi başta ol
duğu halde kendisine aid olma
yan taleblerden dolayı faaliyetini 
tatil edeceğini bir protesto ile ura-

E 
(aınutayııı cliiıılcii 

toplantı:st 
Kamutay dün B. Refet Cam. 

tezin başkanlığında toplanmıştır. 
Toplantıda deniz mensuplarına 
mahsus yemek bedeli ve denizal~ 
tı gemilerinde müstahdem gedik~ 
!ilerle erbaşlara ve erlere seferde 
ve manevrada ve tatbikatlarda 
verilecek hazır gıda, askeri fabri· 
kalar dahilindeki (kara, deniz, 
hava) mütehassıs subaylara veri
lecek ihtisas yevmiyesi hakkında· 
ki kanun layihalarmm birinci. mü
zakereleri yapılmıştır. Askerlik 
mükellefiyeti kanununun bazr 
maddelerinin değiştirilme.ine aid 
kanun layihasının da. ikinci mü· 
zakeresi yapılmış ve kabul edil
mistir. 

·Kamutay, kamutay binası için
de bazı tadilat yapılması dolay•· 
siyle gelecek çar.l}amba günü lt>p-o 

la nacaktır. 

Dışardan gelecek şeker 
Türkiye :şeker fabrikalaı:uı.1n, 

üretiminden başka dışardan 5000 
ton şeker ithal edebilmesi l3alc:an· 
lar kurulunca tasviil> ohmı:nu,t.tn•, 

=====::::====================~..::::= 

ya bugün bildirdi. Uray bugun 
Haliç sosyıetesirııden alaca .. 
ğı için hakyerinden sosyete mal .. 
ları üezrine ihtiyati had-z konmtı"" 
sım istemiştir. 

Fındıklı rıhtınınrıı:o 

planlar[ 
İstanbul, 20 - Fııııdıfd( rd.1tr"' 

mınm planları hazırlaırndz:. JE.mil1~ 
nünden Unkapanma, Ka~·ah:ö~ıden 
Azapköprüsüne kadar ha iç;.n ikl 
tarafına rıhtım yapıla.cağ! ıöy\ftıııl 
niyor. 

Haseki hastanesinin. 
pavyonlarc 

İstanbul, 20 - Ur.ay H.uekl 
hastanesindeki ahşap pa yon[arı 
beş sene içinde yıktıracak ve bun-. 
ların yerine yeni pavyonlar ) aptl• 
racaktar. 

Jf. Kadıköy su şirketinin heH~ 
lan vergi işlerinden dolayı tıetkilC 
edilmektedir. 

"·Müzeler idaresi Çenberli tafı 
tamir ettirmeye karar v.enni,tir:. 
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~ Yüzde yedi faizli 
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Sıvas - Erzuruoı 
istikrazına yazıhnız -:: 

~ Dört buru I• milyon liralı J.- i hirıci terlib :Sı ı:wı • Erzur11nı • 
~ dnnİr)'Olu istil•rcızının 1'· llyduw diinden iıib(lren bcı~lan.dı 

re 5 birinci 1dirıun<lcı biteceJ,·ıir. ı~ıila·a::;m faizi yiizde ye<li
- <lir. 20 lira itibcıri ı·ıynH'tteJ.d ıcılırilin i1ırm; ficttı 19 lircıdır. 
= Kuı1mılar itfa olununclt,Ht 1.·mlrtr lwr ıiirlii N?r~itlt•n muaftır.: 

§ Bu tahviller 
'= 

Heı· lii,.lii artırmalw·<la. ,.ı ..... uımeler<le teminat olal'Cık i- ~ 
= ıib<,,.i kıymetleri iizerimlerı btt.~abtt~ 1.-<tbııl edilttcek·lertlir. 
- Paramza lıem emin ııe (.'Ol• :.:elfr µetfrmek lıem )·urdıırc 1 
~ ba.\'nul1rl1.i11w bi; .\'İİ h M r .wmdırmla lmlrmnwk fr:irt 
~ 

~ 
= Sıva~ Erzuı·um istikraz 

talıvilleı~inden ahnı7' 
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u s'un A eti 
Ankarada mesken meselesini nasıl 

halledebiliriz ? 
.. Ankarada meaken meaei.esini nasıl halledeceğiz? ,, acllr anke

timize gelen cevabltuı ne§re devam edeceğimiz. için, anketin mel· 
nini koymuyoruz. 

Bugün de aaylav T. B. nin ceuabını yazıyoruz: 

Onuncu cevap 
Ev meselesi gibi hemen bütün ka· 

dmlarm hassaa bulunduklan bir ko
•u hakkında, fikrim sorulduğu za • 
anan. yapı İ§lerinden ve 9ehircilikten 
anlamadığnn halde, c:evap vermekten 
kendimi alamadım. 

Hiç bir kadın tasavvur etmem ki, 
ev, yuva aevgisini içinde insiyaki bir 
duygu halinde duymaam. Bu duygu • 
7a ve arzuya insiyaki demek hiç ıüp
he yok ki, doğru değildir. Cemiyet 
,eraitiyle, terbiyemizle ilgili bir his • 
tir. Fakat, mentei ne oluraa olsun, 
kadmm en tabü muhiti evidir, yuva· 
aıdır. Kadın evi içinde her yerden zi· 
Jade meauddur. Ev, erkek için ol· 
doğundan daha fazla kadın için sa• 
kin bir limandır. Oraya girince fO"tI• 

nadan kurtulmuı gemi gibi insan 
kendini emniyette Ye iatirahatta ad· 
dedebilir. 

Bir gün okuduğum bir hiki.yede 
bir kadının evini kocaamdan daha 
fazla ehemmiyetle telakki ettiğini, 

70va, ocak mefhumunu her ıeyin fev• 
kinde tuttuğunu gönnügtüm. O za • 
mandanberi dikkat ediyorum, kadın 
için hakikaten ev, kurulmu§ ocak her 
§eyden eveldir. 

Bir gün bir seyahat esnasında, 

memleketini bana güzel göstenneğe 
çalışan bir genç kız, çok cici bir va. 
la önünden geçerken .. burada her 
kadın böyle bir eve sahih olmayı ide· 
al addeder.n demişti. Her balkonu 
ayn renk çiçekle süalü o güzel mini 
mini villayı ben de hasretle içini çe
ken genç kız kadar beğenmİ§tİm. Ve 
her zaman güzel bir ev karşısında o 
temiz ve aamimi duyguyu hem de 
bitteessür habrlanm. O genç henüz 
bimiyordu ki ne milletten olursak O• 

lalım, kadm milleti en çok kendinin 
olac:ak olan yerlere ve kendine huzur 
ve saadet getirecek olan yuvaya bin 

canla bağlıdır. 

A • Oturacağımız yerlerin bahçe 
içinde, her taraftan hava, güneş alır 
güzel müatakil evler halinde olması 
elbette müreccahtır. Evvela komşula• 
nn gürültüsü duyulmaz. Verecekleri 
hiç bir nevi rahatsızlık mevzuubahs 
olamaz. Bundan başka çocukların ta· 
biattan istifadeleri kolaylaşmış olur. 
Tabii hayat, bahçeyle, ağaçla, çiçek· 
le bol ziya ve hava ile temin edilir. 
Sabahtan akşama kadar kapah yer • 
lerde, ekseriyetle dar ve loş yazıha • 
neler önünde ve elektrik albnda ça• 
h§an insan kafası; gözünü gönlünü 
eğliyec~ değişik bir muhit arar. 
Mesai muhitinden mümkün olduğu 

kadar uzak. ona benzemiyen yerler 
kendisini daha iyi dinlendirir. Bu iti
barla sefert_ası gibi üst üste dizilmİ§ 
dar apartunanlarda oturmaktansa 
dışı sarmaşıklarla kucaklanmış, yem• 

yeşil bir tabiat ortasında büyük a • 

ğaçlar ve renkli çiçeklerle süslenmiş 
bir villada tabiatla başbaşa, ömür 
geçirmek bugünkü insan için her şe
yin fevkinde bir idealdir, zannediyo • 
rum. 

Bundan ba§ka Ankara gibi yeni 
yapılan bir şehirde bu kadar arsa 
bolluğu karşısında evkaf apartunanı 
gibi bina yapmanm manası yoktur. 
llk önce şehrin dolması~ boş arazi • 
ııin örtüJmesi lazımdır. 

Bahsettiğim şekilde, tabiatm vergi
lerinden en çok pay alan bir muhit • 
te yuva kurmak demek, cemiyetten, 
insanlardan kaçmak ve uzaklaşmak 
istemek manasına değildir. Telefo
nunuzla, radyonuzfa, her türlü me • 
deni vasıtalarmızla gene cemiyet or
tasındasınız, demektir. 

B - Damlarm bitişik olması o ka • 
dar iyi olmasa gerek. Müstakil evle
rin daha rahat ve daha güzel olaca• 
;, • hndayım. Bahçe ortasmda 

yapılmış, sade, aydmhk, temiz evler 
hepıine tercih edilmelidir. Yahuz bu 
evlerin hakiki manada kübik olması 
§&l"ttır. Bizde kübizmi düz hatlarla 
bina yapmak, motiften, dekordan u • 
zaklapak manasına alıyorlar. Kü • 
bik binayı karakterize eden vaaıf1ar 
arasında bunlar hakikaten vardır. 

Fakat, mimaride kübizm yalnız bu 
vasıflan ihtiva etmek değildir. Kü -
bik ev yaptırıyorum, diye ovunen 
mülk sahiblerinin bir çoğu bu husus
ta aldanmaktadırlar. EY yaptırabil • 
mek ve bir eve sahih olmak saadeti
ne erenlere tavsiye ederim, mazhari· 
yellerinin tamamlanması için, daha 
evel kübizm hakkında §Uurlanmak Ü· 

zere lamail Hakkının .. Demokrasi ve 
aanat,, adlı çok kıymetli eserini dik
katle okusunlar. Bu e&eri okumak 
muasır insa.nm .sanat kültürünü ta • 
mamlamak için kendine kar§ı yapa
cağı en büyük bir vazifedir. Ondan 
aonra evleri dfi§eyeukleri zamanda 

da hiç olmazsa illüstrasyonun bazı 
nü.balarını gözden g"'çinneleri lazım
dır. Orada pek hafif ve pek ucuz 
vasıtalarla d~ bir evi güzelleştirme
nin mümkün olduğu zahmetsizce gô -

rülür. 
C • Evlerin §ahrslara temlik edil· 

mesi, hükümet siyasetine münafi ol • 
madıktan sonra, tabii daha iyidir. 
Dü§ünebildiğime gore herke.ı kendj 
malını daha iyi korur. Her türlü teh• 
likeden vikaye eder. Halkımıza, u • 
mumun menfaatini, ıahai menfaati 
üatünde tutacak kadar altüritiM (Öz· 
geci) bir terbiye vernu•ı(e on iki ae
ne gibi kısa bir zaman la muvaffak 
olabilseydik ikinci §ekil de fena ol • 
mazdı. 

ikinci şeklin temin ,. deceği daha 
bazı faydalar mülaha1'' edilebilirse 
de ben halk,n mülk ar 'ıibi olmannı 

bu şerait içinde daha zh·ade muvafık 
görmekteyim. 

2 - Yapı koopercıtifleri, birikmiş 
parası olmıyan kimse~er için, içtimaı 

vaziyeti dolayıaiyle, arsa ve yapı t§• 

leri peşinde koşam1yacak olanlar için, 
ihbaasa hürmet edenler ve cemiyet 
içinde kendi İ§İne aıkı sıkıya bağlı 

bulunanlar için, modern hayab bü • 
yü~ lüks, eğlence ve ahlaksızllkta 
hürriyet manasım değil de d.i.rü•tlük, 
ihtı.saslaııma, çalışma, intizam, te • 
mizlik ve doğruluk manasına anla • 
yanlar için, mutavassıt bir hayat ya· 
fa.yan namuslu, sade ve makul ayle· 
ler için fevkalade faydalı olacaktır. 

Yapı kooperatif!eriıLn bir memle • 
kete ifa edeceği hizmet yalnız mu • 
tavassıt geçinen bir halkı ev sahibi 

yapmaktan ibaret kalmryacak; mo • 
dem hayat yolunda ilerlerken tabii 
olarak bucalayan türk cemiyetine, 
türk ayleaine de büyük bir hizmet 
görmüş olacaktır. Modem hayatuı. 

modem zihniyetin, modem kaliplar 
içinde daha esaslı surette tutunaca • 
ğıoa maddi ve müsbet şeyler gibi ~sim 
lenip ebedi)en bizim o"acağınoı 

inanıyorum. Hiç şüphe yok lu 
yeni ve kübik zarflar içinde yaşayan 
inkılab çocuğu; kendisine verilen ye
ni ruhu en tabii §ekilde hazmedecek· 
tir. 

2 -B • Bu koop<> - atiflerin serma
yesi bence anonim ~irket sermayesi 
gibi aksiyonlarla da toplanabilirdi. 

Son soruya karşı diyebilirim ki, 
bugünkü otellerden farklı bir teşki • 
lat yaparak i~çilerin mesken ihtiyaç· 
larına en ucuz ve en konforlu bir 
tarzda cevap vermek mümkündür. 
Elverir ki, bugünkü belediyeler yeni 
hayatın, yeni ihtiyaçların ancak yeni 
tedbirlerle karşdanabilec:ğini an~a · 
sın ve bu çoğalan vazifelerini, halka 
hizmetle mükellef olduğunu göz ö • 
nünde tutarak gayretle ifaya çallf -
am. T. B. 
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[Ya an ıg zete r eo ud 
Hastalığa lionan teşhisler • 

• 
Zaten eskidenberi derdden kurtulamamı1 olan hasta dünyadtı her diplomat, kendi mem

leketinin menfaati bakımından leşhi•ini koyuyor. Kimiai hr:ımmaddelerin doğru dürüst tak
.im edilmediğini, bazı11, sulh muahedelerinin haksızlık ettil:l.eri ni, bir çoğu nüfuslarının çok
luğu yüzünden yerlerine sığamadıklarım, ıml deri diye ileri sürüyor. Nitekim lransız aenato4 

•u dı§ işler komisyonu b~kam Hanri BeranJer de, Alrikada ltalya ile Habeşistan boğazlaşır· 
ken, §arki Asyada çinlilerle japonltu biTibirlerini tepelerleTken, asıl derd ne Alrikada 11e ne 
de Asyadadır; derdin en büyüğü, Almanyanın yeniden silahlanması ve binlerce tayyaresi, mil
yonu bulan ordusu ile, geçen yıllara göre bugün bambaşka bir Almanya olarak ortaya çık· 
masıdır, diyor. 

Almanya ise, bir yandan silahlanıyor, bir yandan da ırk ve kan temizliği yapıyor. 

Habeşistandaki hadiseler, Avrupa· 
daki ve Almanyanın yeniden silah
lanması dolayısiyle de dünya polıti· 
kasındaki muvazene meselesi gibi a
sıl derdi unutturaı·ak, bütün umumi 
alakayı kendi Üzerinde toplryacak 
kadar ehemmiyet kazandı. 

Bu yeniden silahlanma işi bugiın 

arbk bir emrivaki halinde olup bit· 
miştir. Bugün Almanyanın 800,000 
kişilik bir kara ordusu, binlerce tay· 
yareden mürekkeb fevkalade mü· 
kemmel bir hava silahı, daha şimdi
den Baltık denizine hakim bir vazi· 
yette olan bir donanması ve hepsme 
üstün kimya ve ağır endüstri fabrika· 
lan vardır. Fransada bu husus üze· 
rinde sık sık tekrarlanmış olan ikaz· 
lart geçenlerde, Vinston Çurçil lara
fuıdan İngiliz parlamentosunda var 
kuvvetle canlandmldı. 

İngiltere, Almanyanm lehine ol· 
mak üzere, milletler cemiyeti paktı· 
nın bozulmasına karşı gösterdiği SÜ• 

rekli sabırla, bu yeniden silahlanma
ya her milletten çok yardım etti. 

Makdonald'm, 1932 Lozan kon· 
feransmda tamiratı feda ettiğini, Bri
tauya politikasının 1932 ve 1933 yıl· 
lan arasmdaki 5İlahsızlanma kon{e· 
• aıısında "fransız dosyasının,, hasır
altı edilmesini hiç nefes aldırmadan 
zorladığını hatırlatmak, bu hususta.ki 
hakikiğ mesuliyetin tesbit edilmesine 
yeter. 

Britanya bakanlarmm, kara ordu
larını ıilahsızlandırmasınm, hemen 
arkasından alman donanma.sımn Bri· 
tanya donanmasının yüz<le otuz beşi 
nisbetinde silahlanması gaye ve sor.u· 
cunu taşıyan Hitler'i ziyaretleri bu 
tolerans'ın en son tezahürlerinden 
biri değil midir? 

Bu. hakikatler o kadar terü ta • 
2edir ki, insanın bunları anlayama
ması için kör ve gağır olması lazım· 
dır. 

lngilterede hiç kimse Almanyaya 
karşı en ufak bir paktmistiği besle· 
memiştir. Halbuki, alman silahlan
ması, Milletler Cemiyeti paktına kar· 
şı ltalyanların şarki Afrikadaki se
ferlerinden çok daha ba§ka. ölçüde 
tehlikeli bir taarruz idi. Böyle ol· 
duğu halde, 1'zecri tedbir mistiği'', 
Britanya deniz bakanlığı ve Hindia· 
tan işleri bakanlığının donanma ve 
ttömürge politikası ile matematik bir 
tarzda birleştiği saate saklandı. 

Eksiği kalmadan yeniden silah
landıktan sonra, Almanya, öncekin
den bambaşka bir devlet oldu. 

Raybş, ordus.iyle, donanmasiyte, 
hava silahiyle, harb endüstrisiyle, 
sosyal disiplini ile• sıyasal topluluğu 
ile, merkezle§tirilmiş idaresiyle, da
ha şimdiden Tuna'yı, VistüJ'ü, şimal 
ll'e ballık denizlerini, Dinyeperi Öyle 
bir tazyik etmeğe başladı ki, bu taz
yik, onun, 100,000 kişilik ordusu, vır· 
mi otuz tayyare ve bir cep kruvazörü 
ite birkaç tane az çok eskimi~ denız
alb gemisi elinde bulunduğu za • 
mana göre, çok daha bafka türlü bir 
tesir yapmaktadır. 

Bu süel muvazene değitikliğinin 
Avrupa ve Asyada Almanya beaabı· 
na kaydedilen sonuçlarının faydala
rmı kavrayamamak için, insanın çok 
dar kafalı ve kısa görüşlü olması ge• 
rektir. Şimdi ona sitem etmeğe kalk
mak faydasız olur. Sitemler zayıfla· 
rın payıdır; hele bugünün zayıfları 
dünün kuvvetlileri olunca r 

Almanya. taı·ibi.nin ebedi icablan
m yaptı: Bütün mukavelelere raij'• 
men, hiç kimsenin menebnesini bil· 
mediği ve istemediği şeyleri yapmak 
ve kazanmak cesaretini gösterdi dı· 
ye, Almanya tenkid edilebilir mi? 

Almanyamn ulusal ve ekonomik 
akın kapıları Avusturya, Yugoslavyat 
Çekoslovakya, Lehistan ve Romanya· 
nm elinde bulundukça, nasıl olurda 
bu devletler, AJınanyanm yeni süel 
kalkınmasının t~iri altında kalmaz• 
lar? 

Cenevre, hiç bir mukavem.at gös
teremeden sulhun siklet merkezi ye· 
niden Berline geçti. ltalyaya kar§ı 
tatbik edilecek olan zecri tedbirler· 
de, Almanyadan. hemen henıen doğ
rudan doğruya bir yardrmda bulun
masını dileyecek kadar dermansız 

göstermesi, milletler cemiyeti için ce· 
baret kıracak manada bir hareket 
değil midir? 

Bu hareket hakikaten çok §aşıla
cak bir insiyatif idi. 

Hata İ§lemiş bir avcıyı cezalandır· 
mak için bir aY bekçisinin, yaban a· 
vına çıkmış birinin tüfeğini istenteıi 
pek şerefli bir iş değildir. Suçlu bir 
kimse hakimin yanma katılıyor: Bu 
tarzda hareketle hakim kuvvetlene
cek midir ki? 

Berfin, merkez nokta olduğu gün
denberi, hiç kımıldamamak suretiy
le bir merkez noktası rolünü oyna· 
ınaktadrr. Etrafında kargaşalıklar o• 
ladursun, o, hiç teti i'ini bozmıyor ve 
bu merkezden de rayşYer örümc:ek
leri, paktın etrafında uçu~an sinek
leri gÖ'Zetliyorlar. 

Avrupa nm ve milletle r cemiyeti
nin dışında birleşik Amerika hükü
metleri ve Japonya göz kulak kesil· 
mişler, ekonomik ve süel olarak ala
bildiğine silahlanıyorlar. 

*** 
ltaly~ insan bolluğu, yer ve ham· 

madde kıtlığı yÜ'ZÜnden geni~Jiye

bilmek zorundadır. Almanya halkı· 

nın aşıp taşmasından, endüstrisinin 
fazlalığından ıshrab çektiği İçin ya
yılabilmek mecburiyetindedir. 

Japonya, adaJar1nın darlığından 

80 milyon halkı boğulacak bir hale 
~eldiği için genişlemelidir. Bi2leri var 
kuvvetle sıkışhran bu 200 milyon İn· 
san meseleleri, hepsi de muhafa'Za· 
kiirlığın avukatlığını yapan birkaç 
"arsıulusal hokkabazlık profesörü· 
nün'' usulleri ile düzeltilebi1ecek mi? 

Yazan: Hanri Baro111er 

Fransa Senatosu dış işler komisyo
nu ba§kcını. 

Noye Zürher Saytungdan 

Almanyada yalıudi meselesi 
Yahudilerin ekonomik taal:yel· 

leri ne derece tahdit edileceği mese
lesi Alman devletinin muhtelif ma
kamları tarafından uzun müddetten 
beri araştırılmaktadır. Doktor Şaht 
geçenlerde Rayhş ticaret odasına yaz 
dığı resmiğ bir mektupta, bu mese
lenin Nürenberg'de yapılan kınun 

ların hükümlerine göre hal.edllmesı 

lazım geldiği bildirildi ki, yakında 

yapılacak olan şey de, bundan başka 
türlü birşey olmıyacaktlt'. 

Bir yandan bu araştırılma•ar ya
pıladursun, öbür yandan, yahudi ma
ğazalarınm seçilip ayrılmasına baş
landı ve bu arada yalnrz alman le· 
baası olanlara iş verilmesi kararla§• 
tırıldı. 

Nürenberg kanunlanna gi)re yahu
dilerin, her halde « alman tebaası ,. 
sıfattan olmıyac:;khr. Bundan dolayı da 
ekonomik olarak yapılmakta ola n 
mahalliğ ayırmalar yalnız yahudiler~ 

karşı tatbik edilmektedir. 
Bu vaziyet karşısında, tediyeleri 

durdurulan paraların tutarı son gün
lerde yeniden yükselmek meylini 
göıtermeğe başlamıştır. 

Viyana gazetesi, yahudilerin Al· 
manya'dald ekonomik durumlarım 

ve verilecek olan karaların teknik 
taraflarını araştırdıktan sonra diyor 
ki : 

Ekonomik alandan yahudilerin el• 
le rini ayaklarını çektirmek meselesi. 
daha açıkcası, bugüne kadar tatbik 
edilmiş olan şeylere göre, şimdi artık 
devlet inisiyatifine geçmiş olan yahu· 
diJerin büsbütün uzaklaşbrmak işi, 

devleti yepyeni güçlük ~er karşıaında 

bırakmaktadır. 

Bazı istisnalar bir yana bırakıla• 
cak olursa. yahudilerin ekonomik &• 

]anlardaki faaliyetlerinin tahdidi et• 
rafında bugüne kadar alınmış olan 
tedbirlerin, Almanya'daki yahudileri 
ergeç ekonomik olar-clk mahved~ceği. 

ni göstermiştir. Eğer daha fazla tah• 
didlere girişilecek otursa yahudilerin 
ya§amak imkanları büsbütün ortadan 
kalkmıf olacaktır. 

l~lerin bu durumuna göre devlet İni• 
siyatifi meseleyi bütün genişliği ile 
ele almak ve yahudi tecim kurumla• 
rının çoğunun satılığa çıkacağını he
saba katmak zorundadır. Böyle olun• 
ca da, Almanya'da, 75,000 ile 80,000 
arasında olan yahudi tecim kurumu 
satılığa çıluruş olacaktır. Bunların 

tutarı 3,000,000,000 mark demektir. 
Noye Fraye Prese'den 

Giindelik 

ÇJN 
(Başı J. inci sayfada) 

Mançuri değil, gövdesinin koca 
bir kısmrm kendinden ayırmağı 
kabul eden Çin de, bu federasyo· 
nun holşevizmle savaşına yardım 
edecektir. 

Şu veya bu isimle, şu veya bu 
şekilde, Japonya Uzak-Doğu'da 
230 milyonluk bir imparatorluk 
oluyor demektir. Hakikat budur. 
Y az1m1zm başında Şanghay hadi
sesinden bahsedişimiz, Japonya • 
nm Çin davasmm bununla da bit· 
miyeceğini göstermek içindir. 

Buna karşı ingtlizler, fakat 
pek de kuvvetli ve emin olmıya.n 
b;r sesle, Büyük Britanya impara

torluğu ile Birleşik Amerika cu -
muriyetleri arasında sıkı bir elbir
liği ile, Japonya'yı durdurmaktan 
hah'letmektedirler. 

Bu vakalar, Büyük Britanya 
İmparatorluğunun h"lyat ve deva
mı bakımından, Akd~niz davasını 
ehemmİyP.tten di.isürme'k d 0 iT,i1, 
tamtersi, bu Phemmiyeti büsbütün 
arthrmakta dır. 

F. R. ATAY 

RADYOLAR 
ANl\.ARA 

19.30 - Tiyatro hakkında konuşma 
19.45 - Plak 

20.15 - Ajans haberleri 
20.30 - Orkestra 

fST\NBl lL 

18.- - Bayanlara jimnastik dersi 

Bayan Azade Tarcan 

18.20 - ~lanon operası 3üncü perde 
19.20 - Sa id Edip ve çift piyano. 

(Kendi eserl eri) 

20.- - Foto Süreyya konuşuyor. 

20.30 - Stüdyo orkestrası. 

21.- - Radyo caz ve tango grup• 
ları. 

21.35 - Son haberler - borsalar 
21.50 - Türkçe operetler ve dan• 

parçalan {plak) 



Ti) utro balı.isleri C. H.P 
Ha ievinde ''Yamkefe,, Arıafartalar Komun Kurulundan 

Anafartalar komununa bağlı 
ocakların kongresi Tınastepe semt 
ocağı 22.11.1935 saat 20 de, Öz
türk ocağı 23.11.1935 saat 14 de, 
Dere ocağı 26.11.1935 saat 20 de 
Hacıbayramdaki komun kurul du
rağında yapılacaktır • 

rt emlcketimizin son biı. .. haftalık 
buğday p·yasası 

Cumuriyctimizin 12 inci yıldönümü 
pnü Halkevinde oynanmı§ olan "Ya
nıkefe'' komedisi geçen pazar altıncı 
defa tekrar edildi. Bay Yusuf Süruri • 
Din yazdıiı bu komedinin alb defa oy
.anmasında ıördüiü alaka, bulduğ!l 

lsal••lık ~• topladıiı alkıı Halke· .. 

(Tanrluıl•) lıom•diaind•n bir aolan• 1. 
illin temsil kolu hesabına övünülecek bil' 
eeydir. • 

Yan kefe nasıl bir komedidir ve na • ı 
t.J uyı.andı7 Bunları yumazdan önce 
eseri kısaca l\runtalım: 

Necib (YanıkefeJ Avrupa'da tahsil
de iken Milli Sava§ başlayınca yurduna 
k:>§uyor ve köy gençlerir..in ba§mda sa• 

vaşa atılıyor, yualaruyor, cephe geri • \ 
sinde bir haıtaneye götürülüyor. Haata· 
nede genç bir haıta bakıcı var. Bu lstan· 
bullu (Gönül)dür. Çok ine~, bisii bir kal..:i : 
ve lıeı k~sc iyi muamelesiyle (küçük ni- ] 
ne) lak~bını almışt.r. Yan:kefenin yara· 1 
ıı iyi oluyor ve tekrar sava~ arkadaşla • ' 
nnın yanına gidiyor. 

* * * 
Düşman yurddan kovulmut, Yamk -

efe köyüne dönmüştür. Fakat çok dü • 
4ünceli ve tasalıdır. Tasası da (Küçük· 
nine) ye aıık olmasıodand.r. Küçüknine 
i&e hastabak:c.ıl k ettiği sırada bozulan 
adıhatini düzeltmek için gitt:ği AvruoR-

dan lstanbul'a, babasının yanına dön • 
mÜ§tÜr. (Gönül) ün babası çok zengin 
iken zevk ve eğlence uğrunda aervetini 
bitinnİ§ ve •onra ümidini kizmın yapa· 
cağı zengin bir izdivaca bağlamı§ ihti •· 
yar bir adamdl1'. Halbuki (Gönül) de 
için için Y anıkefe'yi •evmekte." 

Babumın ricaaı, ıaran üzerine bir iz
divaç teklifini zoraki kabul ediyor ama.. 
bir prtla... düğünleri Y anlk?fe'nin kö
yünün yanında olan bir çiftlikte yapı • 
laca k .. genç kızın bundan m: ksaclı hem 
Y anıkefe'yi görmek, hem de belki bu 
zoraki izdivaçtan kurtulmağa vesi. 
le bulmaktır. Nitekim bir çok 
!ta :Ii.selt!r, .ıtnfa1amamazlıklardan ıonrıı 
: 1;hayel Kü-:::ikninc i~c Yan kefe'nin aşk· 
la.-1 bel' \'Ürtlİ entrikıt ve düzenlerin Üs· 
tu:oe ç ı k:m'k sraiib geli)·or" iki genç biri
birierine kıwu!tJyorlu ... 

Yanıkefe nmıl bir eserdir? 
Ain- ba,u b:r komedi !ek1fode ba§lı· 

)'an bu eser iİUikçe vodvilte~erek bir 
ooent nna.li ile .ona eriyor. Bu. fY,. • 

( Y anıkel•) nin imamı 

nıkefe) nin değerine oldukça zarar ver· 
miştir. Mevzuu hiç de fena olınıyan ba 
eserin üzerinde Bay Yusuf Süruri biraz 
fazla me§gul olmuş, biraz daha ti:iz dav
ranmı§ olsa idi Hakevİ sahnesine O"" .... 

(Yonıkefe) komedisinde köylüler 

Finans Bakanlığının 
Avrupaya göndereceği 

talebeler 
Finans bakanhğmın Avnıpa

ya ihtısaı ic:n gi.iııJcrmeğc karar 
verdiği Lalehef,.r in imt:1ıö.11brr h;t. 
mişlir. İınliha.nl'll.ı·ı di.irt kişi sı
ya&d.1 bilgiler okul'i\smdan, G kişi 
de tü1·e faküll1::sinden olmak üze
re 10 kisi kazanmrstır. Bunlardan 
bir ki~i Almanyay~, üç kişi Beiçi
kaya ve altı kişi de Fransaya gön
derilecektir. Kazanan talebelerin 
isimleri şunlardır: BB. lskender, 
Ziya, Nihad, Sadık, Mehmed AH, 
Şinasi, Sait, Adnan, Hamdi, Ce
mal. 

retliktcn, vndvil!ikten ·uz k ve dr.ima 
taze kalabilecek bir komedi vemıit olur· 
du. 

NaSll oynandı? 
(Y ımıkefe) Halkevi sahnesinde alkrt 

toplamaıım ağır mevzuundan ziyar1e oy· 
a.ıyanlann muvaffakiyctine borçludur. 

Bayan Şeyma Kat ağll' ve yorucu O• 

lan (Nefise kadın) rolü~ü bir amatör 
gibi değil, tanınmı~ bir profesyonel kot· 
dar üstün bir mahar-tle baprdı. Bayan 
Lamia ÖJ'ıoy "Küçi:knint:,. nin ağır ba.ı· 
lı, r~drkar ve yurdıever tü~k kızını mü· 
lı.c:nmcl yarattığını topladığı alkıtarla 

iıbat elli. 
Bayan Güzin Demir ve r.ahnede i k 

defa görülen Bayan Nesrin, vaüfelerini 
hiç yı1dırgamadan güç ve yorucı.1 rolleri· 
nin hakTarından hnkkiy!e gelüiler ve 
H~lkcvi sahnesinin kıymetli birer elema· 
nı olduklarını gösterdiler. 

Çok ağır bir ro1Ün yükünü üzerine al 
mıı olan Bay Feri&.ın Çöfgeçen kendi • 
sinden beklenen ıanat a~kı ile bize iyi 
b~r Hasnun canlandil'dı. Yalnız bize 
Bay Feridun bu ro:ü kamikuk ve hoppa· 
lık arasındaki farkı aynrd ett:rerek oy
narsa daha ziyade muvaffak olacak gibi 
geliyor. 

Bay Hamdi Selç-.ık bize gÜzel bir 
"Yarukefe" yaratb. Bay M!!sud Garoy, 
Bay Şemsi, rollerinde sahneye tam uyar
lıklarını gösterdiler. (O ve biz) revüsü. 
nün (Külhanbeyi) Bay Ekrem Tok (Ya· 
nıkefe) nin k5y imamını da ayna kuv • 
vet!e canlandırdı. 

Halkevi sahnesinin bu muvaffakiye· 
tini yazarken Bay Raşid Riza'nın adı 
üzerinde durmadan geçemiyec~ğiz. Bu 
değerli sanatkar yalmz (Yanık~fe) nin 
rejisini yapmakla kalmam:ı, gençleri.mi. 
zin ga}ıneye ve esere uyar~ıkhnm temin 
suretiyle de kendisinden b::kltnen başa
nyı gö5termittir· VelhHıl Halk~vi genç
leri, süflör Bay Salihattin'den d~korlan 
yapan Bay Hamiye kadar hepsi de c"lnla 
batla çahşarak piyesin yazılrı tarzın· 
daki işaret ettiğim;z noksanı bir dere· 
ce ortadan kaldırmağa ve bize iyi bi .. 
vakit geçirmeğe ve1ile o!dular. 

F. TONG 

İıtanbul lölge•ind• gc~ea hafl.ı 
içind•J anormal b~r şc.k:lılc yi.:.b.,, .. I .. ıı fi.ıl· 
Zar ıon hafta içinde dü~mc&~ b.ı~ 'aım~ -
lir. Tecimel ve ekonomik hi~hir set.ebe 
dayanrruyan ve ••rf spcküldlif dı.i?Ünce 
mahsulü olan fiat yi.ikseli§lcrindcn do • 
layı piyasaya fa.Lla miklllrJ4 buğday 
ar:ı:edilmiılir. hbnbul piyasasında ıon 
hafta fiat!an •ıağıya konulmutlı.ar& 

Ekstra beyazlar 9,7S kı.ıruı, Kzdc:alar 
8,75 kuruş, Sertier 7,50 kuı·uılur. 

Bölgenin diğer yerlerindeki fiatlar 
ise (lrla hesilt.la: 

Bandırma'J.\ 7,25 k~ruı, Çanakkıde
dcı 6,25 kuruş, Td-.U-J.ığmda 7,39 kuruı. 

Ad.:ıpa:ı:nrıncla 7,51> kuru1tur. Piyilsa u • 
mumiyello durgunfojlmalı.!aJır • 

Ege böl~esinde son hıtfla içi.11cle huğ· 

Cumur Başkanlığı filar -
monik orkestrası için 
Cunıur başkanlığı filarmoı,ik 

oı·kestrasma hu yıl imlihaııl~ tı•t
nacak talt.hd'?ı iıı inıliheı.nlaruıı 
y<ıpmak Üzcre Ki.iltÜl' b.tkanlı~m
da bi..- komisyon tesekki.il ~lnıişlir. 
Bu komis) onun cumur başkanlığı 
filarm<lnik orkestrası tefi profe
sör Dr. Prelorius, yardmıcı B. Ha
lil ve Ankara Musiki öğretmen o
kulu direklörü B. Necil Kazım bu
lunmaktadır. imtihan bu ayın 25 
inci günü saat 10.30 da latanbui 
da Galatasaray liaesinde yapıla
caktır. 

Bu yıl satılan afyonlar 
Bu yıl dış piyasalarda satılan 

afyon durumu çok iyidir. llgih 
dayrenin yaptığı bir hesaba göre, 
bu yıl 9 ay içinde yapılan ihracat, 
geçen yılın 12 ayındakinden iki 
kat çoktur. Bu mikdarın yıl sonu
na kadar daha çok olacağı muhal<
kak sayılmaktadır. 

Göçmenlerin kerestesi 
Romanyadan gelen göçmenle

rin beraberlerinde getirdikleri ke· 
restelerin iskan kanununa göre 
gümrük muafiyetinden faydalan
dırılınası bakanlar kurulunca ka
bul edilmiştir. 

Türe fakültelerinden bu 
yıl A vrupaya gidecekler 

Tüze bakanlığı bu yıl lstanbul 
ve Ankara türe fakültelerinden iyi 
derecede diploma almış olan tale
beler arasında bir imtihan açarak 
Avrupaya hukuk tahsiline gideceK
leri seçmiştir. Bu yarışma imtiha
nım en çok not alan İstanbul türe 
fakültesinden Nurullah ve Hikmet 
ile Ankara türe fakültesinden de 
Cevdet Tahsin kazanmıştır. Bu i.ıç 
genç bu ay sonunJa İsviçre ve Al
manyaya gideceklerdir. 

dny piy:ısasında durgunluk görülmüştür. 
Fi::ıtlıu·; Uşak ~crt S • ö.75, ycr.i seı·t 

7,50, :rcrü yumuşak 7,75, Mersin buğday• 
ları 7,5625 • 7,75 kw.·u§lur. 

Samsun bor.asmda muamele cöreıa 

buğdaylamı Hallan 8,75 kuruıtur. Bôl· 
genin muhtdif yerluindcki fi.atlar A§a• 

iıda gösterilmiıt.irı 

Sivas 7 • S kuraı, Amasya 1. inci 8.40 
-8,65 kuı·u~, Aınaıya 2. inci 7,iS • 8 ku· 
ruı, Anıasya 3. ünc:ü 7.25 • 7,50 kur.ıt. 
Tokat 6-7,Gt> kuruı, Çorum 1. inci 7,70 
kuruı, Çorum % 3 çavdarlı 6,50 ku • 
ru~lur. 

Ankar<'da son Wta içinde yumuıak 

buğdaylar 6,3G • 9,30, sertler 6,51 ..S,61 
mahlutlıw 6,51 • 8,61 kurut üzerinden 
n ı )!e gö,müşlerdi.r. 

Yeni endüstri genel 
direktörü 

Sümn Bank teknik servisler 
fonJ~ dö puvuar ve yün ~ubesi di-
1 ektörü B. Rc:şaıl Bener, ekonomi 
hcılmnlığı en<lü.stri genel direktör
lü~ünt! t,<,yin edilmi~ ve dün yeni 
ödevine ba:;!Ciunstır. B. Bener ay· 
nı zamô.nd~ mce"°lenıe kurulu bat .. 
kanh~ına. vekillik edecektir. En
düsı ri genel direktörü B. il hami 
Nafizin Etiba.nk genel direktör· 
lüğüne tayin edileceği haber alın
mıştır. 

İhraca tçrlar hakkındaki 
kanun projesi 

Ekonomi bakanlığmın hazırla
makta olduğu kanunlar arasında 
14tağşişatın meni ve ihracatın ko
runması,, hakkındaki kanunu de. 
ğiştircn bir proje vardır. lşitliği

mi:ze göre ihracatçıların haiz ol
maları lazım gelen vasıflara dair 
hükümler bu kanunda bulunacak
hr. Bu projenin incelemelerinin 
bu ay sonuna kadar biteceği umul
maktadır. 

Dışardan gelenlerin 
kıymetli eşyalan 

Dış memleketlerden gelen yol· 
cuların beraberlerinde gelirebile· 
cekleri kıymetli ve küçük hacim
deki eşyalarının barname ve ma
nifestoya ithal edilmeksizin mem
lekete sokulması kararlaşmışhr. 
Bu gibi eşyalar hakkında tatbik 
edilecek muameleler için Gümrük 
ler genel direktörlüğü bir tamım 
hazırlamaktadır. 

Ramazan 
Diyanet İşleri Reisliğin 

den: 
Son teşrinin 27 inci çarşamba 

günü oruç aymın ilki olduğu ilan 
olunur. 

ULUS'un romanı: Tefrika: 41 yunlannın acaipliği, ve, biraz yorgun yüzü 
içinde gene bakışı ve esmer rengiyle bir af-

K Z b k rikahyı andıran Döşartr. . 
ırmızı an a T~rez onun neşe verici bir ı;ıuhayyele~ı, 

kendıne açılmış olanların hepsınden zengı:ı 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkc;eye '<"e\•tren: Nasuhı BAYDAR 

Bir saat sonra, Üzerlerine resmedilmiş o
lan, altın gibi kocaman meyvah limon ağaç
lariyle, h<l\"J il bir orman hissi veren bezler
le duvarla~c örtülü, estetik zevkte döşenm;ş 
odasında Terez, başı yastıkta ve güzel çıp
lak kolu basının altında, lambadan dökülen 
hafif ısıkla ~ydınlanarak · düşünüyor, yeni 
hayatmm şekillerini, karşısında, müphem 
surette dalgalanır görüyordu: 

bir kalbi ve artık karşı koyamadığı bir cekı
ciliği olduğunu düşündü. O, onun hoşa ~ı~
mek kudretini her zaman teslim etmıştı. 
Şimdi de irade sahibi olduO'.unu keşfediyor
du. Bu fikirden haz duyar;k zihninden ka
çırmamak istiyormuşçasma gözlerini yum-

ondan ayrılmış olduğu için kendini kaba, 
heveslerine tabi, ve katı yürekli sayıyordu. 
~ do~tu, tek dostu idi. Hiç bir vakit baştta 
hıç bır dostu da olmuş değildi. Düşündü: 
"Benim yüzümden bedbaht olmasını iste
mezdim.,, 

Yavas yavaş kendine inan verdi. O, Te
rez'i şüphesiz seviyordu; fakat çok hisli de
ğildi, iyi ki tasalanıp ilziilecek kadar da in
ce dü~ünceli değildi. Söyle mırıldandı: "Av
lanıyor. Memnundur. Hayran olduğa Lanu
va teyzesini göriivor ... ,, RahatlandL Kendi
ni Floransa'nın hazlandırıcı ve derin nese
si icine tekrar bıraktı. Dösartr'm sevdiği bir 
tabloyu Offis'te iyi görememisti. Bu, Dö
şartr'ın Leonardo'ya atfettii?;i kesik bir Me
düz başı icli ve iinlü resimci bunda jenisinin 
kılı kırk yaran clerinliğ ini ve trajik inceliği
ni anlatmıştı. Ona kendiliğinden iyice bak
mamış olduğuna cam sıktldı~mdan dolayı 
tekrar gidip görmek istiyordu. Lambasını 
söndürüp uvudu. 

yordu. Rober onu bekliyordu, fakat birden
bire ortaya çıkıveren bir takım papaslarla 
halk onları biribirinden ayırdılar. Onun ne
reye gitti~ini bilemiyordu. Onun yüzünü E{Ö· 
rememisti ve bu, Terez'i korkutuyordu. Uya. 
nmce, açık bırakmı~ olduğu penceresinden, 
tektonlu ve kederli bir bağırış isitti ve renk
siz şafakta bir kırlangıcın gectiğini görd;i. 
o zaman, sebebsiz yere ağladı. Bir çocuk 
umudsuzluğiyle, onun için ağladL 

Vivyan Bel ve çıngırakları, birer gölge 
imisçcsine ince ve prorafaelit çehreler, din
darca sahneler icinde tek baslarına kalını:;, 
kayıtsız, hiraz hüzünlü ve s~nki geleni gö
zetliyen ve im halleriyle daha uysal ve tat
lı uykuları arasında daha dost olan bütün o 
kadınlar, o erkekler; ve, akşam olmıca, Fi
ezole'deki köskte, prens Albertine1li, profe-

. - Arrigi, Şulet, acele konuşmalar, fikir o-

du. Sonra, birdenbire titredi. . 
Benliğinin sırlan içinde, ruhunun derır_ı

liklerine indirilen boö·uk bir vuruş, acı bır 
b 

çarpış duymuştu. Tüfeği kolunda, o~an 
yollarında. sert ve bir teviye adıml~rı?le 
ilerliyen dostunun beklenmedik hayalı bır
denbire beliriverdi. Tercz onun yüzünü gör
miyor ve bundan dolayı sinirleniyordu: Ona 
artık kız!ml deö ildi. Simdi kendi kendınden 

o h ~ R b 
memnuniyetsizlik hissediyordu. Ve o er, 
başını çevirmeksizin dosdoiYru, uzaklarat ts
sız ormanda siyah bir nok~a haline gelin
ceye kadar, daha uzaklara gidiyordu. Terez 
veda etmeden, bir mektub bile yazmadan 

Sabaha krır~ı riiya gördü: Robcr Lö Me
nil'e, arkasında kHrkten, hiç bihnediği bir 
pelerin olduğu halde, boş bir kilisede rastlı-

xı 

Erkenden, ince ve gizli bir itina ile giyin
mekten zevk aldı. Kabaca boyanmış çanak
ları, bakırdan büyük çö:nlekleri ve damalı 
cini döşemeleriyle tuvalet odası bir mutfa
ğa, fakat peri mutfağına benziyordu. 

Oda hizn1ctcisi saçını yaparken, Terez . , 
pencerenın altmda konuc:ma .:ta olan Sulet-
le Döc:artr'ı dinliyordu. P0lin'in uö-rasrp yap· 
mış olduğu saclarrıu yeni bastan yaparak 
ince ve temiz çizgili ensesini cüretle mey
dana cıkardı. 

Bir kerP daha aynada kendine bakarak 
bah~eye indi. 

(Sonu v -) 



iAYIFA 8 

BAKIR '\TOL ,,1'11 r ll1\Y1\1" ''ERDi(;i ViLAYETLERiMiZ: 

, 

kale yıktsı 1ialinde lJuldu. On -iki yıl sonra Anteb'den bir meydan olan sağdaki resme 
dikkatli bakını%. 

Yarın açılma töreni yapılacok o

lan Fev%ipafa • Diyarbekir hattının 
döıendiii vilayetler anmnda, eko • 
nomik değeri en çok olanlardan biri 
ıüphe yok ki Ga%i Anteb'clir. Kurtu· 
luı tarihimi::ıin §erefli bir sayfasını ya 

ı:an gazi şehir, verimli toprağı ve tür

lü istihsal maddeleriyle kendine ge • 
nif ölçüde ihracat yapabilmek imkô • 

nını veren demiryoluna kavuştuktan 

sonra yepyeni bir faaliyet ve İ§ saha

sına malik olmaktaclır. 

Fevzipaşa - Diyarbekir hattı ile 

Gazi Anteb arasında iki. birleıjme is
tasyonu vaı·dır: Fev%İpaşa ve Narlı .• 

F evzipaşa, yeni hattın başlangıcı o • 

lan istasyondur ki buradan Antebe u
zanan ve bazı kısımları tamir edilmiş 

bfr .şose yolu vardır. Narlı İstasyonu 
Feuzipaşadan itibaren üçüncü durak

tır ue Antebe yeni bir yol ile bağ • 

lanmıştır. 

Urünleri arasında Anteb fıstığı, 

pekmez, Hasankeyf tütünü gibi ori • 
jinal ve hemen hemen yalnız bu ha· 

valide yetfştirilen ve alınan madde • 
ler bulunan Anteb, gibi, bir tarafı 

Diyarbekire kadar uzanan ve oradan 
ıark :1ınırlarımıza dojru ilerleyecek 
olan öte yandan İstanbul, lzmir, Mer· 

$İn gibi. ihracat limanlarımızla bide
şen bu demiryoluyla yeni bir hayat 

ue hareket hakkı ka%amyor. Göğsün
de birçok büyÜk medeniyetleri barın

dırmış ve yaşatmış olan bu mıntakanın 

·n güzel merkezi olan tarihi Antebi, 12 
yıllık eliyle işlenmiş, bayındırlanmış 

ve her gün biraz daha inkişaf eden 

Jekoriyle okurlarımı%a tanıtıyoruz: 

Gazianleh ... 

Anteb (Gazi) ismini büyük türk 

kurtuluş savaşında aldı. Verimli top

rağı, merkezi vaziyeti ve geniş hin · 
terlandı ile göz çeken bu eşsiz türk 

şehri, fransız emperyalizmine karşı 

yaptığı yiğitçe müdafaa ile tarihimi
zin şerefli bir kahramanı o\muştur. 

Haı·bsonu Antebi; biı· harabeden 
hiç de farklı değildiı:. Nereye bakıl
sa bir ankaz ve taş yığınına rastla • 

nrr. Şehir, savaştan önceki intizam • 
sız, fakat bayındn· çehı·esini de kay -
betmiş ,.e yerine düşman mermileri -
nin delik deşik bir hale getirdiği ta

lihsiz çehresini almıştl. 

Şimdiki ve cumuriyet Gazi Antebi 

ise; ilerilik bakımından bir çok vila

yetlerimizi geçmiş mevkide ve yurd

daşlarm her çeşit ihtiyaçlat·ına cevap 
verebilir durumda pek güzel bir şe

hirdir. 

~ehiı- plam ·ve ~u 

Müteahhid Bay Cevdete ihale e
dilen ~ehir planı mühendis lskarpa 

tarafından tanzim edilerek şarbaya 

teslim olunmuştur. Planın bitirilme • 
sinden önce inşaata ba§lanmıştır. Bu 
in§aat daima kontrol edilmektedir. 

Eldeki plan mucibince yapıya e • 
saslı surette başlanacağından düz

günlük büsbütün göze çarpacaktır. 
Şehir haı-İtaı;ı tamamlandığı ci • 

hetle yakında su tesisatına da başla· 
nacaktır. Geçenlerde lstanbula gi • 

den şaı·bayımtz Hamdi Kutlar tara • 
fmdan su işiyle uğraşan sosyetelerle 

temasa gelindiği cihetle bu işin ônü· 
müzdeki sene içeı·isinde tahakkuk e

deceği tahmin olunuyor, 

Cu ııı uı·i) eı devrinde } aıulan 
islerden bazılaı·ı ... 
~ 

Bir harabeye dönmüş olan Gazi 
Anteb, ancak bu devirde bir mevcu• 

diyet gösterebilmiştir. Yapılan işler 

çok ve önemlidir. MarelJi İtalyan sos

yetesince kurulan ve şehri nurlandır

maya kafi gelen elektrik fabrikasiy

le mezbaha, hal, Atatürk bulvarı ve 
buz fabrikası ön safta gelir. Bu işler 
için çok para sarfedilmi,, fakat mu · 
vaffak olunmuştur. Bunlardan ayrı 

ayrı ve yüksek kıymetleı·de olan hep
si de halkın çok medeni ihtiyaçlarına 

tam olarak cevap vermektedir. Bil · 

hassa Atatürk bulvarı şehirlerimiz • 
den çoğunda görülmiyen, büyük de
ğerde bir eşsiz İzer( eser) dir. 

Hükümet ve hususi muhasebece 

de şehrin imarına gayı·et sarfolun · 

muştur. Atatürk bulvarı hizasında 

ve lise binas1 'karşısındaki ıahada ke

şif bedeli seksen bin lira olan bir· hü
kümet konağının temeli atılmıştır. ile

ride burası, bütün devlet daireleri · 

ni bir araya toplar büyüklükte bir 
hükümet konağına malik olacaktır. 

Huaugt ınuhaaebe;büyük bir fidanlık 

kurdurmuş, hastaneye önem vermiı 
ve diğer bayınd~lık işlerini bulduğu 

imkan dairesinde yapmı,tır. 

935 yılı büdcesi 150 bin linya va
ran uray çah§maları yukarda say
dıklarımlz la kalmış olmayıp Suhurcu 

~ddeaine bir şehir ayar saati di~tir· 

... nteb Halkeuindeki temsillerden bir 
sahne 

mek, 3400 metre kaldırım, 100 met

re lağım inşaatı yapmak, bağır.iak -

hane kurmak, mezarlıkları tan-zim ve 

ağaçlamak, itfaiye teşkilatır:u takvi
ye ve saire gibi hizmetler de gör • 

müştüı·. 
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Anteb'd• tabiat V• ta,·i1a yanyanad.r. 

Şehrin .. ağhk durumu 
Saflık ı,lııııri pek yolunda gitmek

tedir. Şehrin ihtiyacım karıdayacak 
tekilde 7d yat.aldı v. muhtelif pav • 

yoa t'e ıııoliklinikl•re malik bit- mem
lemekt ha•t•netiyle bh· trahom ıağ-

, 

Cıwnurt)'9tten &rtcıeln A.11t~b~ ı.n~ ..... 
leır bugiin 6u ıiii1111l 111nf"İ ta.myuınc · 
Jorlu.r. GP-ç<m her fliln r,;,. Eıötüyü ... 
geı-r.)lı berab~r ;;Ufv:ir<n~kt~ yer ına i )lll 

tıır Ueı , ~1JltTtı:!k~r?ı-lcır. 

lık yurd1111. .iki :lııuıınHİ ve biır ameıriilt;an 

hastaııaeaıi, hır d·1Jgıuııın evi~ bnr tra.ho<>m 

ve b4r ı:ühırcı,,i h.as~a!ı ld~u· dispa.n~eır

leri kuru1mı.nşbtır. 

Kazalarından Ktliııte 26 yataklı bir 
memleket holiitanesi ne Ni·ı:ip'te biır 

trahom dhpa.n .. o!!ırt mev1:ulttur. 

Demirai, tez;~alı başm • 
ılalıi bu yurdaJşlara. ma

kine ve tekniğin yaratı
cı kudretini öğretecek • 
tir. Yakın .vıllarda An 4 

tebin bu el tugtilalcırı • 
nın iılediii yerlerde bü • 
yük kom&inalann yük 
seldiğini. göreceioiz;. 

Autt•bte kiiltiir 

Meı·ke:r.de 530 mevcudu oıan mun .. 
lazam bir liae, orta mektep ve ihti • 

yaca kafi gelir u.yrda ilk okul var • 

dır. Vali; bitha1111& köy ıc>kt.aUarmıt. 

fazla Önem vermekte ve her koyd .. 

hiı· koy okulu ~urulması çarelerini 

ramaktadır. Bu teıebbüıte bir der~ 

ceye kadar muvaffak ıolunmuf v _ i(• 

nır köylerinden bir çokları kü!t:.aır a

caklarına ka. vuşmu.~tuır. Halk~ırı~ı:ıce 

örnek ittin z ed•\en on koyde ıde b•~ 
rer okul kurulm~tu'f'. 

~o .. > :t~ hayat 

G«1zc Ant~b'de so:1ya~ ha.y.:a.t d~ 

bu >'arlıklar :saye~inde yül<ıw.Mnıqtlre 

Hillkevc ta-r.atmdan itertip oiuı:ı1 .. n ıtop 

lantılııra elu;eciya buyuk bir halk 

kutleısı ittİrMk ıetme:ktedir. Çıu,,af v• 
~eç.a lhenuz baki ise de alman ted .. 

birleır do,ay•aiyle bu sıhh ta uy~11111 

elmrıran ,ıiy'i!-ceğin de yı&kın hır z .. 

m.ııı.111 eo•ru·t. m.u:(ye ka.n~«Uf ol"c•i• 
nıuha k:a.ktı~. mır kelime _.\il G.u:• 

A.nteb her r.ıun ılıir ıpa.q-ça ink~taf ~ .. 

.onrt'l bu inltt!!afc lnam1e ekli!!!!~ w .. 
~ .. ~Gk t>lacı şarkm oİncisidiır. 

lıl iUlllUll 11111 lllllllUI UllllU 111lllm11111111 mını 

Dun satışa ça:kanlan 
Scvas - Erzurum tahvil ... 
ı~ri He yakın bir gelecek
te bu büyük hattın da a -
çılm.a törenini yapacağız 

11111n11m11111nnm111111u1111m,m11111111111111111 
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Jandarma Genel komutanlığı 
sahnalma komisyonundan : 

l - Kapalı zarf eksiltmesinde verılen fiatm tam değerinden 
g6riilmemesinden (55) elli beş kuruş tahmin bedelli (10,000) on bin 
kilo Vazelin pazarlıkla 27-11-935 çarşamba günü saat (15) de f. 
GN. Komutanhğı kurağında satın abnacaktrr. 

2 - Şartnameler parasız komisyonumuzdan alınabiliı. Eksiltme. 
ye girmek,i,.tiyenlerin pazarlık günü v,. saatında (414) dört yüz 
on dört lira (SO) elli kuruşluk makbuz vP.ya banka mektubu ile ko. 
misyonumuza baş v~rmaları. (3329) 1-5128 . . . 

Çubuk şarbayhğından: 
ı - Eksiltmeye konulan iş Çubuk kasab:ısı dahılinde al\'ı çet-

meye getidtecek su tesisatıdır. 
Teaiaatın ketif bedeli 842 lira 95 kur111tur. 
2 - Bu ite aid prtnameler ve evrak şunlardır: 

A • Ebiltme prtnamesi 
B - Mukavele 
D • Keşif cvel raporu 
C - Su tesisatına ait plan 
btiyenler bu şartname ve evrakı bili bedel ıarbaytılttan alabi. 

lirler. 
3 - Eksiltme 26.11.1935 ulı günü saat 16 da Çubuk belediye 

dairesinde yapılacaktır. • 
4 - Ebiltme açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 
5 - Ebiltmeye girebltmelr: için isteklinin 63 lira 22 inıruı mu. 

vakkat teminat ftl'llleai. bundan bafka appdaki veaikalan JaaU ol. 
muı liznndır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı buluadujuna dair vesika . 
2 - isteklilerin ıu tesisatı 111ütcban•ıları olduklarına dair ve

sikalan lbru etmeleri lazım gelditi iliıı olunur. (3367) 1-.5182 

Ankara Evkaf müdürliiğiinden : · 
Erzurum mahallesinde istasyon caddesinde yeni 171 ellkt 545 N. 

lu dört oda bir mutbah, banyo ve elektrik tesisatı bulunan ev ki
raya vedlmek Uzere 14-11.935 gününden itibaren on gQn mUddetle 
açık artmnaya konulmuştur. 25.11.935 puartffi gihıtı sailt onbette 
kati ihalesi yapılacaktır. Kiralamak lıtiyenlerın Ankara Evkaf 
MUdürHlğUne gelmeleri. (3395) 1-5223 

Dokuzuncu K.O. yoklama 
k • R • •~n: .. d omısyonu eıs--em en: 

Kıtaat ihtiyacı için 550 bin kilo un kapalı zarf ile münakasaya 
koamuftUr. tbaleei 2.13.935 pazartesi gftnil sııat 11 dedir. tık temi
nat 4689 liradır. Taliplerin şartnameyi görmek Gıere bu ıtbı ~ 
nakasaya ittirak edeceklerin muayyen glhıde ibate aaatmdaıı ~ 
saat evvel teklif mektuplarile kanunun 32, 33 34 ilnctl maddelerı 
ahkimrna glSre venn,i' bulunacaktır. (3345) t-5151 

Bir aşk böyle bitti 
P..ta Veasely - W-ıDy Font 

R EVU Esaatt 
80 -netllc ltlr tec:rQb• malt8ulOdOr. 

Her nevi kol ve cep aaatlerı 

KantOrler, Kronosraflar 

Spor aaatlerı ..................... 

Kapalı zarf usulü ile münakasaya konulan 309 kalem alatı cer
rahi,e ve Tıbbi malzemenin ihale güni.ınde talip zuhur etmediğin. 
den puarhkla mubayaa edilmek üzere on beş gün milddetle tek. 
rar münakasaya konmuştur. Talip olanların 25 Teşrinisani 935 pa
zartesi günü saat 10 da hastanede teşekkül eden komisyona temi-
natları ile birlikte müracaatları ilan o'unur. (3343) 1-5143 

inhisarlar umum Müdürlüğünden: 
1 - Cetvellerinde la.zrm tadilat icra edilmesinden dolayı K. 

batafta yapılacak "45,000,. lira muhammen bedelli ambar binası in. 
şaatınm kapalı zarfla eksiltmesi 26.J t.1935 t3r\hine müsadif salı 
giınü saat 16 ya ve Tekirdağı ,arap fabrikr.nnd~ yapılacak 48000 
lira muhammen bedelli kav ve teferriiatı insaatının kapalı zarfla 
eksıltmesi de 27.11.1935 tarihine müsalif Ç3~amba günü saat 16 ya 
talik edilmittir. 

2 - Yeniden müracaat edecekler ZZS kuruş mukabilinde şartna
me alabilece'ıtleri gibi bunları evelce almış olanlar da tashih ettir. 
mek iiaere herS!'iin KabataıJta lev:ızım ve mübayaat şubesine gelebi
lirler. 

3 - Eksiltmeye girecek olan ist~kliler yukarda tayin edilen 
gün ve aaattan bir saat evel kanunun tarifatı dairesinde kapalı 
zarfları yüzde 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte komisyon 
reisine mkbuz mukabilinde vermelidirler (7030) 1-5142 

.t\nkara valiliğinden: 
ı - Onuncu yıl, Etiıneıut ve Kızılcab•mam yatı okuJu öireni

cilerine çamap, fç ve dq dblse. fotin. terlik, açık eksiltllle ile ay. 
rr ayn ahnacaktrr. 

2 - 1-tekliler ayrı, ayrı otan şartnameleri.ade yuılı muhanmen 
param. phde 7 ,5 niabetinck rara. tahvillt. esham ve banka mak
buca De ekaihımeyıe cel•bi1ecetderdir 

3 - UU.;1935 pazartesi günii Rat l5 de Ankara Valiliği konL 
1 .... B l8r.el koiiılsyonv On.Unde vapılacafctır. 

4 - Btl 8fYthlrın onarlanan değeri (7 238) Ura (35) kuruıtur. 
5 - Talihler '8rtnameyi, nümuııeleri görmek için hergün An. 

kara lfUltür Direk•ôrlüi?fine milrıtcaat edeh=tirter (3406) 1-5257 

AnKara Levazım Amırliği Satın 

A 1m=1 Komi~vonu ilanları 

1 - Bamiaon dabılindeki lcıtaat ve müeıseaat eratınm ihtiyacı 
için 60.000 kilo kuru faıulya 23.11 935 ıan1ıüıe mUsadif cumartesi 
günü -t 11 de kapalı ıarfla eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Ektriltmeye konulan kuru fnulyanm mecmu tutan 9000 
Ura olup teminatı muvakkateai 675 liradu. 

3 - Eksiltme Ankara Levazon Amirliği atın alma komiayo. 
nunda yapılacak ve tartname komisyonumuzdan her gi1n görülebilir. 

4 - isteklilerin teminatı muvakkatc makbuz veya bank mek· 
tuplanna havi kapalı zarflarını kanuni şekilde taruim ederek aıü
nakasanm yapılacağı belli gün ve saatten en az bir saat evci mu. 
kur komisvona vennelerl. (3284) 1-5038 

iLAN 
·• · ... . '1 - Garnizon dahilindeki kıtaat ve müeHt"sat eratının ihtiyaç • 

..,,,. C1a81 g&ıtl ti' uım....-. 
2 - Eksiltmeye konulan nohull• mecmu taıtan 7500 lira olup 

tem'iiaatı muvakkatesi S62 lin 50 kuruttıtt. 
" S - Eksiltme Ankara l.evazım Amirliği satın alma komisyo. 

nunda yapılacak ve şartname komisyonumuzdan her giln görülebilir. 
4 - isteklilerin teminatı mu'hkkate makbuz veya bank mek· 

tuplarına havi kapalı zarflamu kanuni tekikff tan.sim ederek mil
nakasanm yapılacağı belU giin ve saatten en u bir uat evet ma. 
kur komisyona vermeleri. (3285) 1-5039 

iLAN 
t - Aaketl fırın dammm aktarılmuı puadııda yaptırılacaktır. 
2.- Eksiltme 7.1%.1985 tarihine mllsadlf cumartesi gUnil uat 

ı 1 de Ankara ıeıruma lmirliğl satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 _ Şaıtııame v.c ketfı komisyonumuzda hergtın paraıız olarak 
görUlebilir. 

4 _ Aktarılacak olan bu ip btfi 546 Ura olup teminab ma-
vakkateli 40 lira 95 Gıruf*Uı:· • 

5 _ Eailtmeye gireeeMerin .bu ıılerde ehliyeti olclulda'ma 
dair vnib ıe-termclcri mecbıtridir- • 

6 _ ı.tekll1erin belll ıfin ft saatte temmab muvakkate mQ. 
buzlan ne Mrlikte koaaieyonamma gelmeleri. (3441) 1-5284 

iLAH 
Çatalca müstahkem me'fti ~lığı için 240,000 kilo wı lı:a

palı zarf 1111iUle ılına~· lfuhammen t11tan 42200 liradır. İlk 
teminatı tıg bia na ,u, kttk li.radır. Eksiltmeli .6.12.~~35 
cuma linil .- 15 dedir·~ 250 kurut mııbbili veribr. 
Eksiltmeye giıec:eklerin Hk tembıat makbuz veya mektuplan lle 
2490 1ayılı kanunun z. 3. llncii maddelerindeki vesaiıkle birlikte 
teklif mektuplarırıı ihale taatinclen en u bir saat eyeline kadar 
Fındı1chclai uan alma komisyonuna vermeleri. (3433) 1-5282 

iLAN 
Kırıkkale aekeil .. anatıar mektebi için almacagı ilin edilen 18 

kalem apor nuıtzeıneslndeıt sarfı nazar edilmittir. (3434) 1-5283 

iLAN 
ı _ Kmkkaledeld aa)eri ID8t okulunun elektrik tesisatı açık 

etkıiltme auretile yaptınlacakta'· z _ Ebiltme 6.1Z.11i5 tarihine müsadif cuma gWıU aaat on 
bette Ankara leYunD ialirliji atm alma komisyonunda yapılacak· 

tır. h 
3 -Şartname " ııeıft parasız ergün komisyonumuscla ıörU. 

lcbilir. Aİl4fll • 52 k 
4 _ Tesilıatm kepi lwı lıra uruı olup temınatı muwlıa 

teai 149 =· a kuruttoh .• s _ ltmeyt ~klerib btı l§ın ehli olduklarına dair VfiL. 
ka gaste leri ururidir. . 

6 _ t~toklileriıı --~ gün ve saatte tem,inatı muvakbte 
makbmlan ile blrllkte kolltnyonunnuda bu}anmelan. (3443) 

1-5%86 
!LAN 

ı _ Cebeci asketl hastahanesinin mutfa~ ocaklarının tamiri 

puarlıkla yaptıtılacattır.5 ih. ·· d.f ·· ii 11 d 2 _ ~siltme 6.12.193 tar me musa ı cuma gun saat e 
An.kana levuma 1mir1ili atm alma konıiayonunda yapılacaktır. 

a - Şartn.11111 9C kqfi komisyonumuzdan parasız olarak g8. 

rülebilir. kt-- k f" Cılll\ Ji l • t 4 _ Yap~tt* olaıa oca u.nu eı ı .._ ıa o up temına ı 

-~~'\ '!" gibi itlerin obll oldıllrlarııUı 
dalr ftilk4l mechundır. 

t _ ~ belli gUn ve aaatte teminatı .m&lV&kkate mak· 
~ ile \tir~ k~onumuzda bulunma!an. (8441') · 1-5285 

1 't 

Türk Hava Kurumunun 

Büyük pivangosu 
ŞİMDİ YE KADAR BİNLERCE Ktstvı 

ZENGİN ETMİŞTİR 
2. ci keşide ı ı. ı. ci IWıun 1935 tedir 

Büyük ikramiye 30.000 
Liradır 

Ayrı~a: 15.000,. 12.000, ıo. 000 lirahk 
ikramiyelerle 20.000 liralık bir milkifat vardır 

Ankara Sanat Okulu 
DirektörJ~Oiinden : 

Okulumu.ı ihtiyacı için a'3ğıda cinı w mikdan .re iiatı yaaılı 
olan giyim ve döş.eme gereçleri ayrı ayn açık eksiltmeye konul
muştur. İstekli olanların nümuneleri gonneit ~ fazla ma1ümat al
mak için hergiiıı okul direktörlüğüne w ehübne~ gireceklerin 5 
1. kanun 1935 puarteli giinü aaat 14 te Anka~~ Kultür BakanJrtıa. 
da obllar sağışma.nlığındaki alım satını komisyonuna bat vurma. 
tarı. (3390) 

EKSiLTMEYE KONULAN GE.REtJ F.R: 
Cinsi Mikdarı tnr tahminı Tutat'ı Muvatd\at 

fiatı t~inatr 
Z. - Linelyom ve .00 Ll. 2t60 00 162.00 
döşeme kartonu 590 metre 32 1. - Harıcı ~lbisc 120 takım ı& 

.5/400 2243.00 169.00 
1-5236 

Ankara valiliğinden: 
l - İlk okullara açık eksiltme ile 800 tane yolrlula ve unıf 

defterleri baltmlacaktrr. 
2 - Bu defterlerin oranlanan değeri (750} liratlır 
3 - Bu def terlerin ihalni villyct 1reaağ111da il aürel komi•yo. 

nıı tıye1eri öntınde 28.11.1935 peıpmbe gld seat 15 de yapılacak& 
tır. 

4 - Talipler oranluwı bedelinin y.li&de 7.S olan .56 Ura 13 O. 
ruı teminatı muvalPlteyi bir gtin evet Ankara özel &ağıf clirektar. 
JUll vezneiine yatıl'llllf bulunacaklarchr. 

5 - Şartnameyi g6rmek iatiyenler bergiln Ankara KU1tttr J)I. 
rektarHllilne müracaat edeblleceklet'dir. (3~ 1-.52.SS 

Ankara Urap su işlen direktör

l~den: 
ltld 150 ~ ltO mlttin b~ -.e P H llsl n .,_. dl. 

rektörliiğilnce kabul edibnit iki tane voltiaad'1a aaywn ft rakor· 
tan satm almacaktır. Teslim yeri Ankara Stı !ılerl Direkt8rl01f1 
anbarıdır. 5.12.1935 gilııllne kadar te1diflerial- Aııbra Urayı Su it-
leri DirektörlüğUne bildirmeleri. (334) 1-S'ZlS 

~şortak inşaat Şirk eti direk· 
törlüğünden: 

Evvelce guetelerle Direkt&r arandıp ılaft cdilmitti. Vuiubu• 
lan müracaatlar tetkik ve münha ller doJdurulmqtur. Be1hude ye. 
re mlil'acaat edllmemeıi llln olunur. (3361) 1-51.'4 

Antalya ilbaylığındanc 
Ulus gueteıinln 2S-8.935 n SOSS ...,.ıı ~mda kırpalı sarf 

uauliyle aatdıia ~ıkanldıiz ilan edilen Yillyet emlikinden C5000 
tin muhammen bedelli Zirut makinaları taıpirhenesine talip çlk. 
madığmdaa 6.12-935 cuma gthıtl taat 15 te kadar pazarlığa konul
llQlltllr. !stiyenlerin Villyet Daimi e:nclhnenine müraaatlan bll-
dmlır. (3352) t-5158 

Ankara Müstakil Jandarnıa Tabu
ru kumandanlığından: 

ı - Jandarma müstakil taburu eratının ıP.r yrllı"lc ihtiyacı tem 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan bırlnci çqıt ekmelln vt 
tabur hayvanlarının bir yıllrk arpa ve k~ olUa mikıan ve ...,. 
min bedeli ikinci maddede yurlalır. ktelrlilCriıl ea«•tme c&ntldııle 
yasılı saatten Mr .- evwl teldJf ~~ le~ venait 
bulunacaklardır. B1aılltme ~ parasıs 01arak tabur bnrgL 
1mıdaD almacütır. 

z - Satın almacak biriaci çetit ekmegin mıkdarı azami 125000 
aap,rl 12GOOO JWod•- ilk teminatı 1172 1ir4f ır Kmu otun mila-
taıl ....ı 120000 upd 100000 kilodur; ~mhıatı 540 liıacllr. 
Arpaam uad miktan 110000 asgari 1 ~'loclur Ut teminat 
165 uraaxr. 

3 - tpu erzakların ayrı ayrı eksiltm apıracalltır. (3351) 
5195 

Türkiye atlı spor kulübü seyisleri ıçin ifnal edilecek (41) ge. 
yün çizme eksiltme uaulile talibine ihale ellfecef ndC1\ taliplerin 
ihale günü olan 25.11.1935 pazartesi gUnü kQltrp bin na gelmeleri 
ilin olunur. (3425) l~ 

Atlı Spor Kulübü mü.qjrlüğündem 
1'61ldye atlı spor kulübil hayvanları W1i mübayaa olmıacali 

!(l~.Ş.) bin .kilo yulaf 25 T .Sani/1935 p~ gBııil uat 11. le -. 
libirıe ihale edileceğinden taliplerin yewni mez'kftrda kulflp ~ 

. :Bina retıııeleri ilh abınurı • fM24) l-U7Ş 
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4 -
Devlet Oemıryolları ve L manian Umum 

Müdürlüğii ilanları 

Aşagıda i-;im, miktar. muhammen bedel v~ muvakkat teminatı 
yazılı gaz v yaglar uc parti ve hizalarında go~terılen tanhlerde 
Ankarada İdare binasında Merkez dokuzuncu ~bııtme k ım ~yo. 
nunca saat l 5,30 da kapah zarf usuli.i ile atın al mac;ı.ktır. 

Bu ehiltmelerden herhangi biri:>ine girmek i.,:;ti\renlerin 1 ı ına 
ait teminat ile kanunun t.win ettiği 'esikalaı ı 1'eza kanunun 4 un. 
cü ıuaddni mucibince i-.e girmeye kdtıuni manileri lUlunmadıgı
na d:ıir beyanname ve t kliflerini aynı gün -cıat 14.3 ı a kadar ~o
n1isyon Rei:;li:ıne vermeleri lazımdır. 

Bu ise ait sartnameler zog kuru,. mukabilinde A:ıkara ve Hay
darpa ... a · vet:nel~rinden alınabilir. (3391} 

1 S t M 

1 - Re.ı:idli 

Z - Şürşof yağı 
Silin<lir ,. 

3 - Gaz 
Pis ~aı 

Miktar 
(To ı) 

300 

Muhammen 
Bedel 

(Lira) 
72000 
45200 200 ) 

20 ) 
ı;s) 

70 ) 
416.50 

\luvakkat 
Teminat 

(Lira) 
4850 

3123.i 5 

Eksiltme 
Tarihi 

9.12-35 
10-12-.lS 

11.12.35 

1-5226 
.İLAN 

Muhammen bedeli S620 lira olan 19000 kilo muhtelif ebat~:\ 
çinko levha 23 birinci kanun 193'i pazartesi ~;Jnü saat L5,30 da An. 
karada idare binasını.la kapalı zarf usulü ile satın alınac:ıktrr. 

Bu ise girmek istiyenlerin 421.50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği ve:>İkaları ve tekliflerini aynı giiıı sa.ıt 14.30 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankara<la m .. l:ı:..!me daire· 
sinden ve Haydarpasarla teselli.im ve sevk ıniidür!ü~iinden J.ı,;ı-
tdmaktadır. (3419) 1-5275 

İLAN 
A~ağıda, isim, mikdar, muhammen beclel ve muvakkat temin.ılı 

yazılı malzeme iki partide ve hizalarında gü::ıterilen tarihlerde 
Ankarada idare binasında ve saat 15,30 da '<apalı ;.cırf usulile ,,.ı•rn 
ahnacaktrr. 

Bu eksiltmeleıden herhangi uirisine · ırmek istiyenlerin lı>.ıın 
aid teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ek. 
eiltme günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri a
ı;ımdır. 

Bu i~ ait şartname An~arada malzeme dairesinden I-fayda1·. 
paşada tesellüm müdürlüğünden para:.ıı olarak tedrik olunabiliı. 

;vıuhammen Muv:ıkkat E'"iltme 
bt'deli teminatı tarihi 

İsmi 1ikdcırı lira li~a 
1) Sıiuı.t kontrol 
.saati yedeği 
2) Heintz sistemi 

59 k3lem 1150 85.25 :::.ı. t:?.9J5 

sofaj çıınuısc 165 adet 325 61,88 "5. l2.'J35 
1-5~7~ 

Sinop Şarhaylığından: 
Kondan~ ile mücehhez 75 beygir takatıncla Lokomobil ile <;a

lışmakta olan elektrik f,ilbrikası :nakinistlig ine otomohi l ile ıak. 
Jolunur. Belediyemiz itfaiye rr.akinbtliği va.df ·sini göı·mek ve 
memleket :.aatine bakmak <;artile ehri ~5 lira u ... retli bır makini,.t 
alınacaktır. İstekliler 1sta~bul belediv si h yeti ie rniye,,ince mı· 
tihanını icra ettirecek ve aJa.::ağr ve:>ika ve dığer ve.,.aıklerılc ır. 
likte ilkkanunun 935 iptid:ısma kadar belediyemize müra1:aat e}'-
lemeleri. {7263) 1-5288 

Aııllaı·a Yalilioin{len : e 
Yılı ismi sanatı Ticarethane ınevüii vergi matrahı 
931 Cevdet Demiralp avukat Çocuk sarayı cadde i ~GU lir., 

Bidayeten tarholunan vergı Tetkl -:i itiraz komisyomın::a 
Lira K. kabul eJilen ııııkdar 

Aslı 

Zam 
32 20 
32 20 

40 t;!rkin 

Yılı ismi sanatı 

932 Cevdet Demir avukat 

Vergi m;ıtrahı 
Ticar~th:ıne mev~ii Lira K. 
Çocuk arayı ca ltlesi 1200 'lO 

Bidaycteıı tarholu- Tetkikı ıtlr .:-azat wmhyonunca Temyiz ko
misyoıtıınca k.ınan vergi kabul edilen mi kdar 

bul etli len mi kdar 
Lira K. 
144 00 
144 00 

288 00 

aslı 

zam 
aslı 

zam 

Lircı 

120 
120 
'40 

K. 
00 
00 
00 

Lirn K. 
120 00 
120 00 

240 00 

Tetkiki i tirrazat komisy< nu hulasa=ir 
Esas No. 490 Mukel efın tsını 

Karar No. 35·ı Miıteahhit Cevat 
Demir 

Tarholunan vergı mikdarı 
Lira K. 

32 20 aslc 
32 20 zammı 

64 40 
Muteriz Cevat Dcmıralp 2300 lira mukabilinde yaptığı teahhiıt 

kendi namına olmayrp vekili umumisi bulundugu İstanbul Galata
da tuccardan Tomas Keseryan ve mahdumları ticarethaneleri na. 
mına yapmı:ı olduğunclan kendisine vergi tarhı icap etmiyeceğini 
ve bu cih.tten dolayı mezkur ticarethane vergisini vermiş olduğu
nu b.:yan etmekte olmasına ve yaprlan resmi tahkikat neticesinde 
mezkur teahhüt bedeli olan ve Cevat Dcmiralpa vergi tarhına e. 
sas ittihaz edilen 2300 liranın mumaileyh Tomas Keseryanm tica. 
rethane:>incle musaddak defterde mukayyet bulunduğu tahakkuk 
etmekte olmasına ve bir paradan dolayı iki defa vergi almak ka
nuna muhalif bulunmasına binaen mumaileyh Cevat Demiralp hak
kında tarholunan ve bir misli zam edilen 64 lira 40 kurus vergi kay
dınrn terkinine ve Beyoğlu tahakkuk müdüriyetinin 19.5.934 ta
rihli cevabında Cevat Demiralpm bu teahhüde tcvassut ettiğinden 
dolayı aldıgı komisyon mikdarr üzerine vergi tarhedilip edilmedi. 
ği mechul kaldrgı bildirilmekte oldııgunclan bu cihet' hakkında tet
kikat icrası ve tahakıkuk edecek vaziyet ve neticeye göre muamelf' 
yapıln ı lüzumuna ve evrakın tahakkuk müdüriyetine tevdiine 
1.12 lCJJı tarihinde miittcfikan karar verildi. (34ll) 

Temyiz komisyonu karansureti 
M il fin isi ve adı Kaza ı Kayıt No. No. Tarihi 
Av ık t Cevat Demiralp Ankara 3160 1423 24.3.935 

T ıa >'.lk memurlugunun gayri varit itira.ı:mın reddine ve tet. 
kikı tır z konıi-.yo~uırnn kararı kanun hü!<ümlerine muvafrk bu
lunmu<; olmakla kararı mezkurun tasdikine ittifakla üarar verildi. 

~ ukarda adı ycııılı Yeğenbey şubesi mükelleflerinden avukat 
C-::v •t Demiralpııı halen nerede bulunduğu öğrenilemediğinden 
(931 }'dı ihbarnamesi için ilan tarihinden itibaren 30 gün zarfın
da.. itiraz h~kk• olmak şartile) ihbarname ve karar tebliğ makanuna 
kaim olmak üzere ilan olunur. , l-5Z7J 

BİLİT 

l - 21000 ·22000 kilo toz şe. 
ker kapalı zarfla ~k~iltm~v.: kı)n. 
mu~tur. 

2 - Hepsinin J1çikn eılerı 
60JO lira ve ilk inanc tlar sı 45 
liradır. . · 

3 - İhale<ıi '2 11 1935 c ıma 
~"niı :.aat 15 ıiedir. 

4 - Eksiltmeye :!'ircceıderın 
?JClQ sayılı ki1nımun l. 3. incı 
n1<11lılelerinde istenilen bilgele. 
ri!e teminat ve teklif mektupla
rını ihale c;a<>tinden bir .qaat eve! 
l\ı1.~ vekaleti satın alma komıs· 
\'onuna ,·ermeleri. (3263) 1-50'.!l 

BİLİT 

1 - 770 nıc.:tr.: muhteiif dı.ıd
dil bakir uoru pazarlıkla eksilt. • 
meye ~onmu:?tur. 

2 - Hep·rnıin biçikn ederi 
4.50 lira ilk inanr par.ı:.ı 33 lira 
iS kuru::.tur. 

J - İhale,,i 2_12-935 pazarte. 
si ~ünü saat ı l dedir. 

4 - Şartnamesini gorllk!k i:.
tiyenlerin hcı gün saat 15 den 
lG ya kadar, c.:ıhıltmeyc girecek
lerin de 2 190 :;.ıyılı k.ınunun 2, 
3, üncü maddeLrindı: istcnile ı 
bil_g-rlerile ıh.ıle günü M. M. V 
:-..ıtııt alma komisy.)nun'3 varma. 
1 w. t3375) l-5199 

BtLtT 

t - HeJ.hım· biçilen eder 150 
'Jin lira otan c.IOOila (,.)0 bin ınet· 
re çama~ırlık on: kapalı zarfla 
e'<,.iltmeye konulmuştur. 

2 - İhale~i l birınc.i kanun 
OJ5 çar.;;amlıa günü saat t5 eledir. 

3 - İlk inanç parası S750 li. 
radcr. 

4 - Şartname ı .:ıO Kuru~ M. 
l\1. V. satııı alma Ko. dan Jlmır. 

5 - Ek-,ıltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makl.ıuzlarilc kınunun iki ve 
3 üncü maddelerinde yuılı bel
ge erle hirlikte teklif mektupla. 
rını ihale sa,ıtmdan bir saat ev
liel M. 1\1. V. :ıatın alma Ko. na 
vermeleri. (3376) 1-5200 

fLAN 

l - .>3000;34000 kılo kuru 
fasulya kapalı zarfla e!<:.ıltmeye 
k.Jıımuştur 

~ - Heıhinin biçilen ederi 
5000 liıa ilk inanç parası 375 
Jir~dır. 

3 - İlliıksi 22.11.1935 cuma 
gün il saat l l rledir. 

.ı - Eksiltmeye ~ircceklerin 
z.ı90 savılı rnnunur. 2 3 inci 
madrlderindr vozılı hilgelcrıle 
temınat ve teklif mektupların' İ· 
lıaie "aatin.t .. n !ıir s~at ı.:vel M 
M. vekaleti s:ıtın alma komısvo. 
nun;ı vernı"'!eri. (3!64) l-502l 

BtLiT 

1 - lkpsine lıiçılen eder 
100 bin !ıra olan 300 ıla 400 bin 
m~tre çalll:tsırlık bez kapalı ~arf
la e1{siltmeyc konulmuştur. 

2 - İhalesi 4 birinci k5.nun 
935 çar'!amha günü sa<ıt 14.JO da
drr. 

3 - ilk inanç p~raşı 6250 li
radır. 

4 - Şartname beş liraya M. 
~t. V. Sa. Al. Ko. dan ;ılınır. 

5 - Ek,,iltmeve 14trl!ceklt'r 
ilk inam;; parası mektup veya 
makbuzlari1e kanunun iki ve 3 
üncü maddelerinde yazılc belge. 
lede bırliktc teklif mektuplarını 
ihale :-;aatınlan bir saat evvel M. 
M. V. satın alma Ko. na verme. 
leri. (3377) 1-5201 

BİLiT 

1 - 6700 :7000 kilo giirgen o. 
dunu açık eksiltmeye konmuş. 
tur. 

2 - J {epsinin biçilen ederi 
1514 lira ilk inanç parası 113 li. 
ra 55 kuruştur. 

3 - İhalesi 23.11.1935 cumar. 
tesi saat 11 dedir. 

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

(3262) l-5020 

lmtıyaı sahibi ve Suş.nıu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi r.eşrij'atı idare eden 

Yazı İ:ileri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankrrı C9dd~si dvarmda 

I Ulu& Bu:mf~İrıde bu'1<1ırf• 

L ı...-. 

ge ld 1 
• 

Ekonomik, S[hhi, ucuz, her yerde yanar. Sipdri~ kabul yeri 
Adapau.n 

1iirk Banlıa.'lı 
A"k~ra. merkez şubesi: Işıklar cadd e$i dairei mahsusa Telefon: 2316 1 ~ 
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naanıa .genç 
cJaj Hl~\ ı$!-ÜZC 

~.I 

KANZUK 

Bat~nın in k.reıııi 

Elli ser.elik bir maz:iy:: malik 
ve dunyanın her tarafında tak
dir ka.!anmı? güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daim muhafaıa eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me
hafi inde rağ >Ct ~örmüs ciddi bir 
kremdir. Cillt!ri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkaliide bir 
cazibe bah eder. Ruhnüvaz ko
kusu ile ayn;a ~öhret kazanmı::.
trr. B;ılsamın ''remi kativen ku. 
rumaz feninizin latif tazeliği. 
ni. cildinizin cazip tara\·etini an. 
c:ık tcrer.l Bal""min ile meydana 
çıkarnhilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan ba->ka krem <ulla
namaz. Tanı1ıtttş itrivat mağaza • 
!arı ile '>hv:ıı.: e.:za e\'lerinde bu. 
lunut 

Doktor 

Doktor 

Ali 'laruf l.Jnveı .. 
l>ERt, FiRENGt VE BU:LSO. 
CiUKLUGU HASTALIKLARI 

MÜTEHA.SSISC 
Tab.:ıkhane caddesi L.ı~ında AL 

tıntas 'iokak No. 17. Hastalarım 
lwrgün 9 - 13 -.e 15 _ 20 ve kadaı 
kabul eder. l'elefon: 1 z9s 

Kiralık daire 
Dört ocJa lıt111yo. e!dctı ik ve 

havagazı. Kavaklıdere tenis mıı. 
halH karsıııın•lı.t .. \it lrata ın\ira. 
caat 

(;. ve inhisaı·lar \ ' ekaletinden: 
Gümrük ve İnhisarlar vekilligi neşir isleri için müsabalı::.ı ıf-: 

bir mütercim alınacaktır. En yüksek maa~m aslı elli beş hr .. tı;.c, 
buna mukabil 200 liraya kadar ücret \•erilebilir. 

Müsabaka imtiham 29.11.1<)35 günü saat 10 da Ankarada ve ts.. 
tanbulda y<\pılacaktcr. 

Müsabakaya girebilmek için memurin kanununun 4 üne,; ve ~ 
inci maddelerinde yazılı memurluk veya müstahdemlik sartlarr ile 
beraber en a~ağı lise derece~İllfle tahsil görmÜ!j olmak, ve ist;eıfr 
kağldı ile gerekli vesikalara 28.l l.1935 günü saat 17 ye ka<lar An· 
karada Zat isleri ınüdürlü~ilne İ:ıtanl>ulda gümrük Başmüdürhi~Ö· 
ne vermek ve buralardan alacakl,uc ba-;ılı hevannameyi dolduPJl• 
vermiş bulunmak. HLnmdıı-. 

Fransızcadan l>a~ka dil bilenler tercih olunur. (3435) l-5tıj1 

ı-\nkara Evkaf nı~dürlüğüııden: 
Mub.ammen bedel üzerindetl 

nacak muvakkat l't'minat 
ille-

Lira Kı-. Muhanunen 

S6 20 
22 50 
60 

107 50 
75 
60 
37 59 
()0 

38 50 
60 
6() 
65 'iO 
65 50 

bedel 
1150 

300 
800 

1500 
1000 

800 
500 
800 
700 
800 
800 
900 
900 
600 

37 50 500 
4"i 600 

No. ,.., 
ısı 

150 
55 
66 
so 
8l 
Q8 
ıoo 

101 
102 
104 
105 
106 
112 
12l 
125 54-

Mevkii C111ai 
Saraçlar dtikki•f. 

., .. 
Doğanbey 

" Boyacı Ali 
Hacı Ayvaz .. 

Hanefi Bayazıd kahvelum.e 
Koyun pazar dukuMı 

H 

" ,. .. 
,. ., .. 
" 

., 

Aslanhane .. 
Koyunpa:ı:ar 

60 800 141 Unpazarı P,d17 
66 50 900 142 <hikk.lo. 

Yukarda cin" ve ınevkilı:rile nlUhammen bedeli ve muvakkat t,._ 
minatları yazıh akaratın mülkiyeti açık artırma usulile ve pesm 
para ile artırmaya konulmuştur. İhalesi kanunu evvelin 6 mcı cu
ma günü saat on beşte Ankara Evkaf rni.1dürlüğünde yapılacaktır 
İzahat almak istiyenlerin her g-ün Ankara Rvkaf müdürlüğün 
ınüracaatlarr. (3431) 1-5281 

MUHTELİF ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedeli (iOOOO) 
lira olan yukarda yazıh malzeme 
Askeri fabrikalar Umum Müdür. 
lüğü satın alma kom1syoııunca 
5 İlkkanun 935 tarıhinde perşem
be günü saat 15 te kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 
(üç) lira ( 50) kuru~ mukabilin
de komisyondan verilir. Taliple. 
rin muvakkat teminat olan ( 4 7 50) 
lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkfır gi.inde s ti't l4 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralr kanunun 
2. ve 3. maddelerinleki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyo
na müracatları. (338/) l-5'248 

Daktilo aranıyor 
Eski türkçe yazıyı c-kuyup 

ya~anlar ve ical ı nda fraıısızca 
konuşabilenler tercih edilecek 
Mesaieri acenteliğine müraca:ıt. 

ZA. Yİ 
325 - 326 ders senelet·inde Van 

idadisinden aldığım ielıadetıı.ı.
memi zayi ettim. V wisiııi .ılryo
rum. Ankara hapisane k.ıtilıi 

c .ı;ıı 

Kiralık apartrrnan 
Çankaya caddesinde Sankı>ı;olJ: 

lcarşıstnda yeni yapılan alt:rş.ıc 
odah apartımanın üç katı da t 
kanun başından kiralhktır. 3.ı ıt 
15 den sonra Belediye kar-?csm. 
da Mermerci zade hanında d1J1lı:
tor Bay Hikmete müracaat . 

1-5219 

lLAN ŞARTLARI 
Beher Behec 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santim •, 

2 300 3 ?Oı} 

.. 1.50 5 100 
6 W 7 ID 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yen• 
<;rkan kitaplara aid ilanhırdaı:ı 
rr.,, 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri mık 
tu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür. evlecı 
ıne. vefat ve katı alaka ilanla 
rmdan mat{tuan bes lira alımc • 

\BO~'I E ŞAnTI. \R~ 
Müddet Dahilde Hariçt • 

Seneliği 
6 A}'lı~ı 

17 Lira 30 l.tr 
9 .• 16 
5 9 

SİNEMALA 
BU GUN G .. ..;Ecr. 

He.t'pten sonra f ransaya :oığanan bit 
Rsu kadmrnro aşkı, nefis ve heye-

canlı bir film 
NATAŞA (Rus Aşkı) 

· Alic Field - Jeaırn 'f oıııılout 

ilU GEC · 

İspanya'mn orijinal dans \C ınusıkı .ı 

heyecanlı boğ~ güreşleri 

1SPANYOL DANSÖZÜ 


