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Ilalya'da. hayat sıkıntısı var 
ransa'da kabine mes lesi çıktı 

Sooyetleı·de yeni mareşal/ar 
imal ini için /ormül aranıyor 

Giuıdelik • 
Dl\" RHEKIRDE .. 

F. R. ATAY 

Bayındırlık Bakanı ile misa
firlerini Ankara ·nan götüren tren, 
fİmdi Diyarbekir'dedir, Bu yolun 
üstünde, ve yalnız Ulukışla ile 
fevzipafa arasında, eski batlarm 
küçük bir parçası var. Ankara' • 
dan Ulukışla'ya kadar 543, fevzi
paşa'dan Diyarbekir'e kadar 505 
kilometrelik demiryolu, tamamiyle 
Cumuriyetin eseridir. 

Şimdiye kadar döfediğimiz 
rayların uzunluğu 2628 kilomet
reyi, ve ancak tüı-k milletinin 

· kesesinden harcadığımız para 
282,000,000 lirayı bulmuştur. 940 
sene ine kadar daha 516 kilomet· 
re yol yapacağız. Biri 32 yd hü -
kum iıren beş padi ıQ. ayrı y
rı, alman, İngiliz, fransız ve diğer 
Avrupa kapitalistleri ile halk ve 
hazne zararına birleşerek başara· 
bilip, Anadolu'da bıraktığı hatla
rın uzunluğu 4083 kilometredir. 
Bunları da satın alarak millileşti· 
ren Cumuriyetin on altıncı yılında, 
3144 kilometremizle, iatibdat v 
meşrutiyet idarelerinin Anadolu
da yaptıklarının dörtte üçünü a · 
mış olacağız. Kuvvetli türk ordu
sunu temelinden kurduğumuz, en
dü trimizin büyük kısmını deviet 
hesabına yaptığımız, Ankara şeh
rini inşa ettikten başka, yurdun 
her kö esinde bir sürü bayındırlık 
İ§lerine masraf ettiğimiz, memur 
maaşlarını ve hükümetin normal 
işleme masraflarım günü gününe 
ödediğimiz ve hiç bir taraftan 
ödünç para almadığımız düşünüle 
cek o1ursa, hep birden, bu e ere 
anc.-ı.k b ü y ü k vasfını "·erebili -
r;z, lş bu kadarla bitmiyecektir: 
Erzurum yolundayız. Van·a gide
ceğiz. Edime - Kars, Edirne - Van, 
Edirne - Antalya önümüzdeki se· 
nelerde hakikat olacaktır. Bütün 
memleket sınırlarım ana istika -
metlerde birleştiren vatan demir
yollarmdan sonra, Anadolu'nun 
her tarafını ray boyuna çıkaran 
vatan şoselerine sıra gelecektir. 

Diyarbekir, şimdiki hatlarımı
zın şarkta en uzak nokta ıdır. 
Fevzipaşa'dan oraya kadar de· 
miryolumuz Malatya, Eli.ziz ve 
Ergani gibi merkezlerden geçiyor. 

Bütün tren uğrakları, makine 
devrine, girmektedirler. Yalnız · ... u 
kadar değil, tren uğrağı bir kasa
baya gittiğinizde, Halkevlerinde 
veya hükümet konaklarında et -
rafınızın kalabalık mekteb genç -
liği ile kaplandığını görüyor u -
nuz. Sulh zamanının ınedeni)et 
vasıtalarını taşıyan ve yayan dc
miryolu, geçtiği yeri boğucu As -
ya gurbetinden kurtarmakta ve 
taze memleket kuvvetlerini kendi 
ne doğru çekmektedir. Toprak ge
nişliği ile nüfus tıklığınm tam bir 

(Sonu S. inci sayfuda) 

( lfo lwlıc,.leri il>iııci Mıyıf mm::.da o/myu mı:..) 

li,evziı•aşa - diyarbek ir lıattını 
hugüıı B. Çetiııl{aya açat·~d{tır 

Fevzi.paşa - Diyarbekir hattı 
bugün törenle açılacaktır. Çar§am
ba günü şehrimizden çağrılıları 
götüren iki hususi katar bugün sa
at 13.30 ve 14.30 da Diyarbekire 
varmış olacaklardır. 

Bayındırlık Bakanımız Çetin
kaya, vereceği açış söylevinde 
hattın t.ıı.rihçesini anlatacak, bi
rinci genel enspektörlük, Diyarbe-

:B. Vorosilof 
' Ve dört arkadaşı 

mareşal oldular 

Mareşal V oroşilol 

Moşkova, 21 (A.A.) - B. Voroşilof 
ile muavini B. Tukaçevski, kızıl ordu 
genel kurmayı başke.nı B. Egorof, aü • 
v ri müfettişi Buccnni ve 'U7.ak doğu ku
m ndanı Bluher mareşallığa terfi etmiş· 
terdir. 

kir halkevi ve urayı adına da birer 
söylev verecektir. 

fstaıyonda bir büfe hazırlan
mıthr. Diyarbekir urayı misafirle· 
rini aktama kadar gezdirecek ve 
iki katar da Diyarbekirden bu ge
ce saat 23.00 ve 00.01 de Ankara
ya hareket edecektir. Açılma tö. 
reni hakkındaki haberlerimizi ya
rınki sayımızda okuyacaksınız. 

Fra11~ada kahiııe 

meselesi 
Paris, 21 (A. 

A.) - Parla
mentonun top
lanması yakm
laşhğmdan, ga-
zetelerin bütün 
dikkati iç duru
ma çevrilmiş

tir. Laval hü
kümeti, bu top
lantıda, nazik 
bir mesele otan 
birlikler işin
den ötürü sos
yalistlerin hü
cumuna uğn

yacaktır. 
Sağ partiye 

mensup ''Lo 
Jur,, gazetesi B. Lava/ 
diyor ki: 

(Sonu 2. ci saydada) 

Habeşistan' da 
Uçak liorl{usuııdan cephane gc(·e ta~ınıyor 

Roma, 21 (A.A.) - Popolo di 
Roma, Cibutiden öğreniyor: Bu 
son günlerde İngiliz Somalisi sa
hillerine mühim mikdarda harb 
malzemesi çıkarılmıştır. Fakat j . 
talyan uçaklarının dolaşması do
layısiyle malzemenin Habeşistan'a 
nakli, tehlikeli bir şekil almıştır. 
Harb mah~emesi naklerlen "am-

yonlarr kullanmağı kabul edecek 
pek az şöf ör bulunmaktadır. 

Habeşistan'a harb malzemesi 
nakleden kervanlar, yalnız gece
leyin yol almak mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. Bu kervanlar, yal
nız deve ve kabrların geçebilecek
leri volları takib etmektPı11r. 
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"Ulus,, un dil yazıları 
"" 

eui Güneş - Dil Teorisi 

''Ulus" un son günlerde ilim dün
yasına açtığı yeni (GünC§ - Dil te
orisi) bilgimizi keskin ışık dalga
lariyle saracak yepyeni bir buluş
tur. Bu beyinleri kamaştıracak ka· 
dar parlak ve yüksek hakikat, çok 
eski ve köklü dilimizin ve dolayı
siyle ondan varlık almış birçok 
dillerin nasıl doğduğunu en açık 
ve en basit bir ~kilde ortaya koy
maktadır. 

Batı dil bilginlerinin taşlaımış 
teorileri, son araştırmalarla gevşe
miş, dağılmaya yüz tutmuştu. Bu
gün ise pek üstün, varlığm kanun
larına en uygun olduğu gibi, il
min ölçüleriyle incelenmesi de 
pek kolay olan bu yaltınklı buluı, 
apaydın bir hakikatın, asırların 
karanlık görüş ve düşünüşleriyle 
nasıl körletilmiş, yalçın perdeler
le kapatılmış olduğunu bize bir 
kat daha anlatıvermiştir. 

Dil tarihinin gizemli düğümle
ri gözlerimizin önünde artık, çö
zülmeğe başladı. Bir güneı gibi 
fışkıran bu yeni ışıkla dilimizi ve 
büyük benliğimizi daha derinden 
aydınlatmak yolunu tutmuş bulu
nuyoruz. 

Dilimizin etimolojiaini en ke· 
sin ve keskin bir görüıle açacak 
Güneş - Dil teorisi, bize ilk İnsan
ların düşünüş ve söz yaratış kay
nağının ne olduğunu göstermek
tedir. 

Beşer tarihinin türlü yollar
dan yapılmış ve yapılacak araştır
ın 1 riyle öğreniyor ve öğrenece
ğiz ki insanlığa ilk düşünüş, ilk i
nanış gibi, ilk söyleyiş de gene 
maddi varlığımızı ören ve üre
ten güneşten gelmiştir. Dil, tarih 
araştırmaları gibi arkeolojik, pa
leografik bilgiler de bu hakika
tm kavramında bize en önemli bir 
yardımcı olacaktır. 

Toprakların altında binlerce 
yıl gömülü kalmış her türlü kalın
tılar gibi eski ve totemik inanlar, 
halk deha ve Ş'.Iurunun engin bu
caklarında, tozlanmış kitap yap
raklarında gömülü duran clütün
celer ve sözler de deşilip derinleı
tirildikçe çözülmez sanılan dü
ğümler, kendiliğinden açıhvere
cektir. 

Güneş yerin anasıdır. Işıktan 
kollariyle onu saran, bağrına ba
san bu büyük varlığa insanoğlu, 
ilk gözünü açtığı gün, sarılmış; 
onu kendine en bi.iyük koruyucu 
saymıştır. 

Kürenin korkunç ve boşluk do
lu sırtı üzerinde türeyen duygu
suz, insansız, araçsız ilkel insan
ların değil, ilerlemiş, yükselmiş, 
varlığın kanunlarını kavramış bu
günkü beşer varlığının bile ona 
bugün nasıl göz ve gönül açtığını 
düşünmek onun yaratılışımız üze
rindeki derin izlerini göstermeğe 
yetişebilir. 
Güneşten aldığı düşünüş ve an· 

layış kuvvetiyle ona belki de göz 
yumacak kadar ilerlemiş, türlü 
yaşama yollal'l bulmuş bugünkü 
insan yığını, eğer bilmiş ve inan
mış olsaydı ki şimdi, o artık sö
necek ve kararacaktır, onun o an
da uğrıyacağı korkunç iç duygusu, 
şüphesiz, aklını alacak kadar, çıl
gın olurdu. 

lç ve dı~mızı almı~ bu kadar 
büyük bir varlığın, her şeyi ondan 
uman ve ondan aldığını sanan en 
eski dedelerimizce ne kadar ö
nemli tutulacağı düşünmeye bi -
le değmez sanırım. 

ilkel insanlar, yemeyi, içmeyi. 
ısmmayı, ışığı, ateşi, yanmayı, 
türlü iyilik ve felaketleri hep on
dan gelit" sanarak ona tapnnf, onu 

)'aZ<m: l\'aim OlVtlT 

en büyi.ik yaratıcı Tanrı saynuı
lardı . 

Her şeyde ilkin maddi düfiinen 
insanın bütün içsel duygularını 
doğuran gene güneşin, kendini sa
ran ıııkları olmuıtur. 

O, akit, bilmeyi, büyüklüğü, 
yüksekliği , güzelliği, kuvveti Ye 
ona inanıp tapmayı; hareket, me
safe ve zaman gibi zihni bulgula
rı hep ondan, onun türlü olut Ye 
görünüşlerinden almıf, onu anma
ya yanyacak en düz ve birleıik sea 
ve hecelerden gitgide bütün duy
gu ve düşüncelerrni anlatacak bir 
dil araçını ortaya çıkarmıttar. 

Yalnız konu,tuğumuz aözlerin 
değil, bugün duyduğumuz dütün
celerin, saplandığımız inanlann, 
yatattığımız türelerin, bu JCDİ 
bulut yoluyla inceleAİP derinlefti
rilmesi bizi ancak bir ana ocaia 
ulaştıracaktır: GONEŞ'e. 

Biz, f ıraat düttükçe bu taa Je
ri gibi ıtıklı ve tansık hakikatin a
çık tanıklarını "Ulus" okuyucula
rına sunmak istiyoruz. 

Naim ONAT 

Güneş- Dil teorisi 
Üzerine 

ilk tenkid 
Y armdan bQ§lıyarak gazete

miule çıkacalıtır. 
"Ulua'un dil yazıları'' bat 

lığı altında ıazetemizde okun
makta olan yazıların kolaylık
la anlaşılabilmesi için, "Giinet 
- Dil teorisi,, nin esaslarını gös
teren küçük bir brotürü de o
kuyucularımıza sunmuıtuk. 

Bu brotürdeki huliu., on
dan daha genifçe olarak yazıl
mış ve yalnız türk dil kunmıu 
üyelerine mahsus olarak bud
mış olan ''etimoloji, morlolo
ji ve fonetik bakımından tiirlı 
dili'' adlı notlardan ahnmlfb. 

Bu notların bqlang1C1am 
sonunda okuyanlardan ıu rica
da bulunuluyordu: 

1 - T enkid ediniz• , 
2- Reddediniz; 

3 - Tadil ediniz; 
4-1 kmal ed İniz; 

5 - Tavzih ediniz. 
Bu beş noktada toplanan ia

leğe cevab olmak üzere tiirk 
dil kurumu üyelerinde~ Bay 
lımail Hami Danİ§menJ'in ku
ruma gönderdiği ve kunamun 
da gazetemize verdiği 

ilk tenkid 
i yarınki aayımızdan ba,lıya
rak ne§redeceğiz. 

Dil hakkında 

Etimolojik ve Morioleji" 

VI ına Anket 

·ı -Şark, doiu 
2 - Şimal, nord 
3 ·- Garp~ bati 
4 - Cenup. sud 

1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler naırl letekkül 
etmiılerdir? 

ili) Bu kelimeleri tetkil etmek 
- &ıYc/eyc fecnriıti& -



SAYIFA 2 

SON DAKiKA 

imparator Harra-r' da 
----

İtalyan uçakları Harrar üstünde uçtular 
, ..... .ra.,a.Ja, ~1 ( A.A.) - lmpaı·ato 

riçe ile Hanedan üyeleri, Negüsü bu u· 
ban dunu~L1nu<ı ~uz.eri sevinç yaşları ;Je 
clolu olduğa halde karşılamıılardır. im • 
pal"atoru uçakcan inuiği sU"ada karş .. lı
yan resmi şahısların yüzlerinde de se • 
vinç izleri görülüyordu. 

Nccaşi'nin bu bava gezisi sırasında 

Harrar Ciciga ve Dercdava"yı ziyaret et 
miş old:ıg1.1 söylenmektedir. 

lmparatoı, cenub cephesi kuınandaru 
Decasnaç Nasibu ile diğer liderleri zi • 
yaret etmiştir. Kendisi kıtaları, kışlala
n tefti§ etmiş askerlerin konforu ile ala· 
luldar olmuştur. Negüıı'ün a&kerlerin m;1-

neviyabndan pek memnıın ve müftehir 
olduğu söyleniyor . 

Negiis Harrara gitnıi§. 
Harrar, 21 (A..A.) - lmparator, u

çakla yapmıı olduğu gezi sırasında bq. 

raya inmittir. Necafi, fransız hastane -
sindeki yarahlan ~yaret etmiştir. 

I mparaıor Adisababaya döndii. 
Adisababa, 21 ( A.A.) - imparator, 

lııu sabah uçakla buraya dönmüıtür. 

Htırrar üzerinde iki 
iudyan U{ağı. 

Harrar, 21 (A.A.) - lki İtalyan u • 

çağı, bu sabah Harrar üzerinde dolat • 
mıtlar ve iki duman tabakc.aı salıverd:k
ten sonra babya doğl"U gözden kaybol
muşlarda. 

Ciciga'daıı gelen haberlere göre u -
çaklar daha evvel sabahleyin erkenden 
bu şehir üzerinde uçmuşlardn·. 

Uçak bombardımmıından ölen 
lmbeşler 5 bin değil 30 

ki~i imi§. 

Adiaababa, 21 (A.A) - Royter ay• 

tarından, 

Habet hükümeti, geçen pazarteai 
günü Makallenin garb şimalinde ital· 

yanlann Y•Pllllf oldukJan hava bom
bardımanı sonucunda beş bin habeşlinin 
ölmüş veya yaralanmış olduğuna da
ir bir i&alyan kaynağından ..-erilmiş 

olan haberi kesin olarak yalanlamak 
tadır. 

Habeşlerin iddiasına göre Makalle 
yakınındaki babe! kumandanlığmdan 
gelen haberler, fU şekildedir: 

ltalyanlar, hakikaten §İddetli bir 
bombardıman yapmıtlardır. 

Neticede otuz habef neferi ölmüş 
•e altımı nefer de hafif suretle yara
lanmıştır. 

Habeş orduları taarruza hazır 
Adisababa, 21 (A.A.) - İm

paratorun cephedeki askerlerini 
ziyareti burada habeş ordularının 
nihayet harekete geçmeğe hazır 
bir hale geldikleri tarzmda tehir 
edilmetkedir. Filhakika gerek şi
mal, gerek cenup cephelerinde ha-

bet tahşidatı filen bitmiş demektir. 
lta.lyanların Makalle'nin cenubu
na ağır top bata.ryalan koymaları, 
bizzat İtalyanların muhtemel bir 
babeş mukabil taarruzunu nazarı 
dikkate aldık1anna delalet etmek
tedir. 

italyada hayat sıkı kayıtlar altında 
Roma, 21 (A.A.) - Dün ilk 

defa olarak İtalyan bankaları sa
bahtan ikindiye kadar devamlı ça
lışma sistemi tatbikine başlamıt
tı;. Tiyatro ve sinemalar, temsil
lerine erken başlayıp erken bitire
ceklerdir. Elektrik harcanmasının 
azaltılması için enerjik tedbir a
lınmağa devam edilmektedir. Saat 
1 O buçuktan sonra sokaklardaki 
a,mpullerin ancak yarısı yanacak
br. Bazı parklar hiç aydmlatılmı
yacaktır. Bina sahipleri, ısınma ve 
diğer ihtiyaçları için yerli mallar 
kullanmağa teıvik olunmuşlardır. 
Kalorifer tesisatları günde ancak 
birkaç saat işliyecektir. 

Bulgaristan 
Zeai tedbiri.erin neticelerinden 

fikayet(,;i 

Sofya, 21 ( A.A.) - Hükümet yarm 
Milletler Cemiyeti genel- sekreterliğine 

bir muhtıra göndererek zecri tedbirlerin 
sebeb olc!uğu mühim ekonomik kayıpla
" bi1direcek ve zecri tedbirled tatbik 
eden devletler tarafından kontenjan ve
rilmek suretiyle tavizde bulu.ıulmasmı 
istiyecektir. 

Zecri tedl1frlere mu:lwvcmet irin 
Roma, 21 (A.A.) - Bütün ka

sabalarda zecri tedbirlere karşı 

mukavemet teşkilatı vücuda ge -
tinneğe ve altın toplamağa me -
mur hususi komiteler kurulmuş · 
tur. 

lıalya 100 bin kişi tcrlıis etti. 

Roma, 21 (A.A.) - SaliJıiyettar b~ 
kaynaktan haber verildiğine göre, ha • 
len silah albnda bulunan bir milyon 
200 bin kişiden 100 bin kişiye, zecri 
tedbirlere karı• koymak üzere endüstri 
ve ziraatte çalqmak için üç ay izin ve

rilmiştir. 

1,olstoyun yıl -
dönümü 

Moskova, 21 ( A.A.) - Dün, bütün 
Sovyetler Birliği büyük yazar Leoo 
Tolstoy'un ölümünün 25 inci yı!dönü

münü anmıştır. Kulüblerde, müesseseler
de ve yüksek mekteplerde konferansfar 
verilmiştir. Tolstoy'un 485 eseri vardır ve 
hu eserlerden 11 milyon basılm~ştır. Bu 
eserlerin 100 den fazlası Sovyetler Bir
liği uluslarnun 40 diline çevrilmiştir. 

ULUS 

DIŞ HABERLER 
B.LoydCorç 

Sıyaso laayatından çekiliyor 
Kara denizde fırtına 

Londra, 21 (A.A.) - B. Loyd Corç, 
gazetecilere verdiği bir diyevde, alb ay 
için lngiltere'yi terkederek açık havadcl 
istirahat edeceğini bildirmi§tir. Niyeti, 
hatıralarına çalışmaktır. B. Loyd Corç'· 
un bu uzun istirahatinin pratik aoouc11, 
kendisinin ııyasal hayattan çekilmesi o· 
lacaktır. 

iki vapur tehlj.ke işareti vereli 

lngiliz hava kuvvetleri 
artırılıyor 

Londrıı, 21 ( A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesi.nin bildirdiğine göre, büyük Bri
tanya hükümeti bava programına ilave 
olarak birinci unıf 250 uçak yaptırarak, 
uçaklar sayısını 2190 a çıkarmağa karar 
vermiştir. Bunun 1500 Ü anayurda ay . 
nlacaktır. 

Uçaklarda çahtacakların i.1ç bin kİ§t 
kadar arttırılması t<tsa:rlanmakta-lrr 

Sofya, 21 (A.A.) - Karadeniz kıyı
larında fırtına hüküm sürmektedir. Bü
tün deniz gidiş gelişi kesilmiştir. Bir 
tü .. k yelkenlisi sahilde kayalara çarpmıf 
ve batmıştır. Tayfasından bir kısmı kur 
tanlabilmiştir. 6 kişi kaybolmuştur. 

Burgaz yakınında iki vapur İmdad işa • 
reli göndermekte ise de fırtına yardıma 

imkan bırakmamaktadır. Sahilde birkaç 
ev yıkılmış ve üç evi rüzgar sürükle • 

miştir. 

Fırtıruıda kazaya uğr<ıyan 
semiler. 

Moakova, 21 (A.A) - Karadeniz
de çıkan şiddetli bir fırtına iizerine 
Nereide ismindeki yunan vapuru iki 

Kahire' de yeni hidiseler 
Tramvaylara 

Elli l(isi 
' 

Kahire, 21 ( A.A.) - Bugünku te . 
zahürat esnasında e!li kiti tevkif ohın 
muıtur 

Naayonalisderin merkezi önünde 200 
kadar lezahürcü polislere hücum , J~ 
rck bunlardar. yedisini yaralamışlardu 
Halk hundan sonra dağılmıştır. 

Tramvaylara ve o•obüslere hüc ını 
edildiği zaman da bazı yolcular yaralan
mıştır. 

hücum edildi· 
yakalandı 

Akşama doğru ,ebir aakin halini ye
niden aJmı§br 

Kahire, 21 ( A.A.) - Röyter ajansı 

aytanndan: Halle, kargaşalıklar çıkar. 

maia başlamıthr. Halta bazı kimse~er, 

tramvayları ve otomobilleri taşa tut 
mu~lardır. Zabıta, havaya ateş etmiştir. 
Göstericiler bu ihtara riayet ederek kaç 
mışlardır. 

Zecri tedbir erden sonra 
İtalya ile Fransa ve 

görüşmelere 

lıalya ile yeni giiri~melm 
Paris, 21 ( A.A..) - İtalyan • habe§ 

anlaımazlığının halli hakkmJaki diplo
ma "k gorüımelere bugün Paris'te tek

rar baflanacaktır. 
Ow gazetesi, B. Laval'in diin İngiliz 

büyük elçisi ile konuşm.uında zecri ted
birlerin halya'da husule getirdiği tid • 
detli akisler dolayıaiyle, görüımelere he
men batlanmaaı lüzumunu kaydettiğini 

yazıyor. 

Gazete, Paris'e ingi\iz ekisperi Pe • 
teraon'un değil aynı zamanda bir ital
!':ln ekisperinin de geleceğini bildiriyor. 

Habeş işi üzerinde İngiliz -
Jrantıız görü~meleri. 

Londr1ı, 21 ( A.A.) - lngiliz dıt it . 
leri bakanlrğı Habeşistan dairesi şefi 8. 

Maurice Peteraon b~ıgÜn Paris'e hare 

ket etmektedir. B. Peterson Paris'te 

İngiltere yeniden 
haşlıyorlar 
fransız bükümeti ile İtalyan • habeş an· 

laıma.zlrğına MiRetler çerçevesi içinde 

bir bal sureti bulmak Ü2ere yapılacak 

münakaşalarda ingilb büyük elçisine 

yardnn edecektir 

Kutupların lieşfine 

doğru 

demiri kaybederek Novrosiska sü • 
rüklenmi§ ve orada karaya oturmU§
tur. ltalyan Holaita vapuru da mühim 
hasarlara uğramış tir. T ayfasmm a • 
kıbeti belli değildir. 

lneboluda da 
lnebolu, 21 (A.A.) - Dün ak~am 

hafiften başlıyan yıldız poyraz rüzgan 

g~c pek çok şiddetlenmiş ve büyük 

dalgalar meydana getirmiştir. Buğday 

yükünü çıkarmak üzere limanda bekli

mecbur olmu~tur. Diğe.r Posta vapurla: 

yen Oıküdar vapuru Sinoh,a sığınmaya 
n uğramadan geçmektedir .Fırtına ve 
yağmur şiddetle devam ediyor • 

Fransada kahine 
meselesi 

(Başı 1. inci sayfada) 

''Ağır, gayet ağır sıyasal bir 
gün geçirdik. Ne olwsa olsun, dün 
hükümet birinci partiyi kazan
mışbr. İkna suretile kabineyi isti
fa ettirmek istiyen aoayalistlerin 
bu husustaki umudu auya düımüı
lür. Asıl büyük çarpıtma, per· 
ıembe günü parlamento önünde o
lacaktır.,, 

Mutedil partiye mensub "L· 
ordr,, gazetesi de şunlan yazmak· 
tadır: 

''Dün, kabinenin mevkii, son 
derece eyileşmiştir. Bütün güçlük
ler ortadan kaldırılmış değildir •. 
Dün Daladie ile radikal - -sosyalisl 
grupunun, bir an için muvaff aki .. 
yelle neticeleneceği sanılan şid .. 
detli hücumu, bu husustaki bütün 
tehlikeyi göstermektedir. 

Romanyadan Sekiz bıri 
göçmen daha geliyor 
Bükreı, 21 (A.A.) - Mevsi· 

min epey ilerlemesi üzerine, türk 
hükümeti bu sene Dobrice göç
menlerinden yalnrz bir kısmını ve 

· bilhassa mallanm daha eve) tasfi
ye etmit olan sekiz bin kişiyi ka·· 
bul etmeye karar vermiıtir. Bun
lardan 2500 ü daha önce latanbu
la hareket etmişlerdir. Geri kalan 

ı 5500 kişi pek yakında gelecek o
: lan vapurları bekliyerek, Kösten
. cede muvakkaten camilere ve mİ· 
safirlıanelere yerleştirilmişlerdir. 

· Romanyada bütün işlerini ballet-
mit olmalarına rağmen bu sene 

, hareket edemiyecek olan Dobrice· 
. nin geri kalan türk ehaliai iki hü .. 
. kümet arasındaki anlatmaya tev• 

TiirMye - lran - Efgan ve lr<ık 
ademi tecavilz paktı 

Tahran, 21 (A.A.) - Efgan 
hükümeti, Türkiye, İran ve Irak 
hükümetleri arasındaki ademi te
cavüz paktına iştiraki kabul el 

miştir. 

Şimali Çin istiklali 
neden • 

gerı b~aldı? 

Nevyork, 21 (A.A.) - Uçman 
Hollikkonyon ve ünlü amerikalı 

kaşif Ells Vorth dün sabah Dun
dee adasından Little - Amerikaya 
doğru uçmuşlardır. Mesafe 2300 
kilometreden fazladır. Uçak At
las kıtası yolu ile Veddel denizin
den, sonra da cenup kutbuna 550 
kilometre mesafeden Ross denizi 
üzerinden geçecektir. Geçilecek 
yolun en büyük kısmı henüz keş
fedilmemiş olduğundan mecburi 
bir iniş mukadder sayılmaktadır. 

Seyahatin amacı, henüz keşfe
dilmemiş ve Avrupa ve Avustural
yanın mecmuu kadar büyük olan 
kutup kütlesi meselesinin halline 
yardım edecek malUınat elde et
mektir. 

fikan bulundukları yerde kışı ge
çirmek üzere misafir edilecekler· 
dir. Romen memurları bu hususta 
gereken bütün tedbirlerı almışlar· 
dır. 

Anadolu Ajansının notu: 

Aldığımız malumata göre Sağ· 
hk bakanlığı iki vapurun hemen 
Köstenceye gönderilerek bu göç
menlerin ay sonundan önce taşın
maları için emir vermiştir. 

için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuştru? 

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

lü hakkında bir kaide çı· 
karmak mümkün müdiir? 

Yukardahi altıncı dil anketimi
ze ohurlarımızın verecekleri ce· 
oablar, gaeztemiz. yazı ifleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız 
cevabları ,ırtUiyle koyduğumuz 
,..·1.: h•ır,/n" h;;vle J*' bayacağız. 

Pekin, 21 ( A.A.) - Şimali Çin mub" 

tariyetinin ilanm111 geciktirilmesi, japou 

dıı bakanlığının, mil!etlerarası kanşıklık 

lar çıkmasından korkmasmdan ileri gel

mektedir. Böyle bir hal olursa şimali Çin 

otorite!eriyle, Kuangtung ordusu ara -
.sındaki görüşmeler yavaşlamış olacaktıt. 

Japonya - Çin göriiş~l.eri 
Şangbay, 21 ( A.A.) - Japon büyük 

elçisi ile mareşal Çan • Kay • Şek uzun 

uzadıya görüşmü9lerdir. Görünüşte bu 

müzakerefarin, şimali Çin'in ; 'l 

ilin etmekten çıkabilecek ııahim bir ·-
lafın önüne geçmek maksıtdile yaptığı 

anlaşdıyor. 

Bu istiklal keyfiyetinin vakitsiz · 

nı, ;Mançuri'dcki japon ordaaunun, Ko • 
. mintang fcn~fft"eSİ Üz~rinde ihtim~ldir ki, 

tesir yapmak istemesinden ileri gelmiş • 

tir. 

Amerika, Şinıali Çin meselesi 
ile meşgul 

Vaşington, 21 ( A.A.) - 8. Hull, 
dış bakanlığının, şimali Çin durumu • 
nun her safhasım incelemekte olduğunu 
söylemiı. fakat bu hususta hiç bir düsün

ce ileri sürmemiştir. 

UsW§ilerin avukatı ı•e 

bir lıadise 
Pariı, 21 ( A.A.J - Cum&arcu mer · 

kez partisi üyelerinden, Paris sayalvı B. 

Detast, Ustaşi!erin avuknh bulunan """ıı-

1 

bona'un, kaydının terkini ve !ıakyeri sa
lonundan uzaklaştırılması ıebcbleri hak
kında bükümetten, istizabta bulunmakta· 
dır. 

meselesi 
iııgiliz din adamlarının yahudi 

düşmanlığını protestosu 
Londra, 21 ( A.A.) - Londra'da 

toplanan İngiliz kiliseleri meclisi, Alman 
yada yahudilerin tazyik edilmesini pro
testo eden karan büyük biı· çoğunlukla 
kabul etmiıtir • 

·!Hacarisıanda yalıudi tıleylıtarlığı 
Peşte, 21 (A.A.) - Yahudilere kaı·. 

fi yapılmakta olan 1ıösterilı.:re, dü.. '<· 
!llr.ı da, Şcget'te devam edi\nü~tir. Tale

be, liberal gazetelerden iki tanes:nin 

cam ve çerçevesini indirmışler Ye \z. 

eşt gazetesinin nüsbaların· f'\ş•y1'n kaın· 

yenu ateşleyip "akmI:;'. ı ·,. 



• 

22 SONTE-RIN 1935 CUMA ULU!i 5AY1FA 3 
..---""""'!'----__ _.;; _______________ ....... ._.""""'_.._._.N!!!!l~--W!!'l~--........ ~ ....... .,..ııııı""""' ........ ----.... --omıl!'--"l!!"'! .... --'!"!!'!'!"'!!!"'!'!""'----------------------._.--------mml!'----------------..... --_. .. 

Edebi lıatıral(ır 

Halid 
Şimdi bu fotoğraf m altında sol

gun yazman tarihini seçemiyorum. 
Belki 326, belki 327 ..• Üstünde ıu 
cümle: "Falih Rrlkı Beyefendiye 
niıanei takdir!" 

Beyefendi dediğine bakmayı
nız, o zaman üniversitede Halid 
Ziya'mn talebesi idim. Fakat fikir 
ve sanat hayatında olduğu kadar, 
hususi aleminde ve münasebetle
rinde Halid Ziya, garblı dürüstlü
ğünü sever. Gelişi güzellikten, la
yübaliğ'likten hoşlanmaz. 

Çabuk ısınan kalb, tez soğur: 
Halid Ziya'nm ıevgiıi ağır y\irür
ıe de, hiç bir dostluğu kin ve pİf
manhkla bitmez. Fikret muvaze
nesiz, Süleyman azif onun zıdd' 
idi. 

Sanatta yer almak için, nan
körlüğün zaruri şartlardan olma· 
dığım bu gencliğe öğretenlerden 
biri Halid Ziya'dır. Garibtir ki 
maziye hiç hakaret etmiyen, yeni 
nesilleri hor görmiyen ve kıskan
mıyan Servetifiınun edebiyatı, 
genclilderden adalet görmemiştir. 
Bu adalet sözünü, bizde henüz ör
neğini görmediğimiz garblı ten
kid manasına da alabilirsiniz. 

Acaba benim yaıımda olanlar, 
Namık Kemal'in şiirleri ve des
tan-nesirleri üstünde kalblerimizin 
çarptığını, Hamid'in sayfaları Ü· 
zerinde kafa ve gönüllerimizin ge
nişlediğini, Halid Ziya, Fikret, 
Cenap'la, hayat ve sanat anlayış
larımızı kökünden değiştirdiğimi
zi unutabilir miyiz. Türk edebi
yatına yeni garb havası Halid Zi
ya'nm romanları, Fikret ve Ce
nab'm şiirleri, Cahid'in tenkidle
:ri ile girmiş değil midir? Serveti 
fünun bir devam değil, bir batlan
gıç idi. Onda bir batlangıcın, ve, 
geri bir muhit içinde, garb m-=de
niyetine sonsuz bir hayranlığın 
bütün kusurları sörüleb ilir. Fakat 
bütün meziyetleri de vardır. 

Servetifünun hareketi, her tür
lü fikir hürriyetlerinin kökünden 
yıkıldığı bir devirde bocaladı. On
lar, Namık Kemal'in vatan ve mil
let kelimelerini bile kullan.ama
mıtlardır. Onlar için 93 meşruti
yeti kaybolmuş bir Cennet hayali 
idi. Servetifünun devrinde yatı
yanlar ya ıstırablarmı kalblerinde 
boğacaklar, yahut kendilerine mu
hit - dışı bir alem arıyacaklardı. 
Mai - Siyah ve A!kımemnu'da her 
ikisinin misalini bulabilirsiniz. 

Fransız akademisine giren Ja
cques Bainville·in nutkuna ce~·ab 
veren Maurice Donnay, romantiz
min muhit - dışılrğmı tenkid eden
lere diyor ki: "Ancak, ya muhit 
kirli ve pis kokulu ise?... Roma
ntizm, yalnızlık sevgisi: fakat ya 
insanlar kötü, yanut sadece can 
sıkıcı iseler.~ ... 

Yalmz a5ktan, ufuktan, meh
tab ve fecird.en bahsedecıeklerdi. 
lstanbul muhiti, insan benligini 
nelret'le çürütüyordu. Yeni bir 
ideoloji aramağa imkan yoktu. 
Namık Kemarin millet'i şarklı ve 
müslümand1, türk değildi. Serveti
fünun, garb meftunluğu içinde, bu 
ikisinden de kafa ve kalbini uzak
l!.\fbrmışhr. Şarklı ve müsluman 
kültürün o zaman ya~ıyan son şa
ir ve edibleri, ahlak ve sanatça. 
biraz düşünen ve duyan kimsele
ri, hakikaten, kayıtsız ve şartsız 
bir garbcılık davasına bağlıyacak 
kadar düşkündürler. 

Kendinizi bugünden otuz beş 
sene uzaklaştırıp, per~mbe gün
leri, bir Servetifünun, bir de Ma
liimat'ı açtığınızı düşününüz. Eğer 
hu havanın içine, bütün ciğerleri
nizle giremezseniz, yalnız Serve· 
tifünun'un değil, o devrin tarihini 
de tenkid edemezsiniz. 

Tnnzimat'tan beri gelen, müs
lüman ve şarkh ı·eformacılık da
vası, büsbütün yeni bir fikir ha
reketi ile değismedikçe, milli ve 
halkçı bir ideolojiye varmak İm· 
kansızdı. Halbuki bizde dil inkı
labçdığı, bu esası. fikir hareketi 
ile birlikte baslamışhr. Servetifü
nun, ancak, osmanhcayı garbi.la,-

Ziya 
Falih Rıfkı ATAY 

tırmağa, eski kelime ve terimler 
için yeni manalar aramağa, fran
sızcadan, edebiyat ve fikir üstüne 
garb ışığı vurduran bir takım ke
lime ve tabirler getirmeğe çalışa
bildi. 

Tanzimat'tan meşrutiyet'e doğ
ru, fikir ve sanat tarihimiz, mem
leket seviye ve şartlarına göre, ta
biiğ bir seyir'le yürür. Bu zincir 
üstündeki halkalardan her birinin 
hakikiğ değerini vermedikçe, ne
iyi bir tenkid yapmış, ne de iyi bir 
tarih yazmış oluruz. 

Kendimizi överken, bugün bi
le, fU Servetifünunun beğendiğine 
ıkızd•ğımız Beyoğlu'ndan ve Ada 
ısokaklarmdan, türkçü gencliği, 
Anadolu kerpiçleri arasına getir
mekte, hatta Ankaraya yerleştir
mekte çektiğimiz zorlukları hatır
dan çıkarmamalıyız. Ahmed Ce
mil ve Behlul artık terkibli ko -
nuşmıyorlar a da, hayatımızda 
Halid Ziya'nm romanından büyük 
bir ey değişmiş değildir. 

Halid Ziya'nın son aldığım 
"Onu beklerken ... ,. kitabını fırsat 
edinerek, onun kendisinden bah
sedecektim. Fakat onu devri için
de almaksızın, görmek imkanı 
var mıdır? 

Halid Zi)·a'nın iyi bir garbh 
türk ahlakında ve kültüründe olu
şunun başlıca delillerinden biri, 
yeni sanat ve dil hareketlerine 
karşı hiç sönmiyen sezingenliği'
dir. Terkibli dilden türkçeye ge
çen bizlerle, yazıyı bizim son türk
çemizden öğrenenler arasında ne 
fark varsa, bizimle, bize yazma
ğı öğreten Halid Ziya arasında da 
ancak o kadar fark kalmııtır. Ne 
kendisinden, ne de kendimizden, 
normal ve mümkün olmıyanı isti
yemeyi:z. Hali. derin bir buhran 
içinde yolunu anyan bu dil -
de, yarın bizden, acaba, bugünkü 
dilde Servetifünun'dan kaldığın
dan fazla bir şey kalacağına hük
medebilir miyiz? Bugün yazmak
ta olduğumuzun bizden sonra ya
sıyacağma inanmasak. kalemimiz 
dururdu. Fakat bizim, bu emniyet 
usb.inde ısr r etmeyişimizin, hat
ta, kendimizi boyuna değiştirerek 
ideal ciurlugu kendi zamanımızda 
buimağa çah mAmızm da hususi 
hir manası vardır. 

. 
.,. ııl'i l•ir ~auatkar 

Ankaı·ada 
Aqmanyanm en ünlü viyolon

selistlerinden profesör Paul Grum
mer bırkaç 'konser vermek icin 
lbugun sehrimi:ze gelecektir. K~n
serlermden birisini aym 23 üncü 
cumartesi akşamı saat 21 de Hal
ke\Vİ salonunda diğerini pazar gü
nu orkestranın refakatinde müzik 
öğr-etmen okulunda verecektir. Bu 
değerli sanatkarın konserlerinin 

nkaranm sanatseverlerine hazla 
dolu saatler yatatacağmdan emi-
mz. 

Çırçır topu alınacak 
Ankara, 21 (A.A.) - Türko

fisten bildirilmiştir: 
Çırçır fabrikalarına bir mik

dar çırçır topu ithaline müsaade 
edilecektir. flgili fabrikaların 15 
gün içinde ekonomi bakanlığına 
baıvurma1arı lazımdır. Bu zaman
dan :sonra başvuranların dilekle
r\ ka'bul edilmiyecektir. 

Bııu·üıı 
~ 

Bc~iıu-i • 
• ~ ayfada 

i~t· ııhul 

\1el-tuhun ,,,,. 
Okuyunuz. 

1 iç HA ERLER 
lST ANBUL TELEFONLAR/: 

Gazi köprüsü ihale 

edild1 
İstanbul, 21 - İstanbul u

rayr, Gazi köprüsünü yapa
cak olan Hügo Herman kuru
mu ile mukaveleyi bugün im
zaladı. Mukaveleye göre köprü, 
yarından itiba. en en çok üç yıl i
çinde tamamen bitmiş ve yerine 
konmu~ olacaktır. Ondan sonra bir 
yıl kati kabul devresi vardır. 

Üniversitede 
konferanslar 

İstanbul, 21 - Üniversitede 
hr.lk konferansları devam ediyor. 
Bu akşam üniversite felsefe pro
fesörü B. Raynbah, Dekart ve ras
yonalizm hakkında bir konferans 
verdi . 

Hukuk fakültesinin 
birinci sınıfı 

İstanbul, 21 - Hukuk fakülte
si birinci sı:nıf mda bu yıl 780 tale
be vardır. Bugünkü sınıflarda bu 
talebeler deı-slerini muntazam bir 
surette takib edemediklerinden 
tedrisata biyoloji enstitüsünde de
vam edilecektir. 

Haliç vapurları uraya 
geçti 

İstanbul, 21 - Cumartesi sa
bahından itibaren Haliç vapurla
rım uray namına Akay idaresi iş
ı~tecektir. Kadrolar, müdür ve 
ytikıek memurlar müstesna olmak 
Ü7ere aynen bırakılmıştır. 

Yalan bir haber 
İstanbul, 21 - Bugün bir ga

zetede krom almak istiyen bir İtal
yan gemisinin Derincede bağlan
dığı hakkında ç.ıkan haberi salahi
yettar deni7. makamları tekzib et
miştir. 

Öldürülen köpekler 
İstanbul, 21 - Kuduz vakala

rı devam eJiyor. Bunun için geniş 
bir mücadele açılmıştır. İlk kuduz 
vakasınm Sarıyarda görüldüğü 9 
sonte~rinden bugüne kadar lstan
bulda üç bine }akm köpek öldü
rulmüştür. -----
iııeholu vapuru 
kazası ı·aporu 

hazıı·laııdı 
İzmir körfezine girerken bir 

kaza neticesinde batan İnebolu 
vapurnuun, nasıl. battığını incele
meğe memur edılen fen kurulu, 
ekonomi bakanlığına gelen haber
lere gör~, bugün işini bitirmif 0 • 

!ı caktır. Ru kurulun bakanlığa ve
receği rapor, kazanın hakiki se
beblerini meydana çıkaracaktır. 

Bazı fstanbul gazeteleri, kaza 
dolayısiyle İnebolu kaptanının ön-

ce polis olduğunu ve lostromoluktan 
yetiştiğini ya~mış~~~~ı. Deniz nak
liyat ~enel dırektoru B. Ayet Al. 
tuğa ba'lvurarak bu hususta bizi 
aydınlatmasını rica ettik. B. Altu
ğun verdiği m~!u~ata göre; bu 
haber doğa u degıldır ve bakanlık
ta mevcud siciline göre, bu kaptan 
''karibe süvariiiğine,, yükselince
ve ka~ar, m:ıhtelif derecelerde a
~eli ve n3za i ~ı~açları geçirmiş 
11e ehliyetr.anıesım almıştır. Ken
disi 20 yıldanberi seyri efainde 
müstahdemdir ve bu muddet i
cinde herh 'lttgi bir deniz kazası 
)'aptıihna dair sicilinde hır kay1t 
yoktur. 

Çağıur~ 
. Büdce Encüm~~ıi · bagüıı ('22. 

11.1935) 14,31) da. fOf)fortr.ref!ktCııır. 

f\<:ı bir kay b 
Paris, 21 (A.A.) - Havas a

jansı bildiriyor: 
Atatürkün himayelerinde Lon

drada tahsilde bulunan Bayan 
Zehra, dün Londradan dönerken 
Amiens civarında Paris - Caleis e
kispresinden bir kaza eseri olarak 
düşmüş ve aldığı ağır yaralar ne
ticesinde götürüldüğü Amiens has
tanesinde ölmüştür. 

f'rmı:ıcmm bttıJ ,ı:;ağı:;ı 

Ankara, 21 (A.A.) - Bayan 
Zehranın vefatından dolayı Fran
sa hükümeti başsağılarmı bildir
miştir. 

Bakır yolu konukları 

Adana'dan geçtiler 
Adana, 21 ( A.A.) - Bayındırlık Ba

kanı B. Ali Çetinkaya ve yanlarında 

bulunan çağrılılar bu sabah saat 9 30 da 
şehrimize gelmişler ve biı· saat sonra 
F evzipaşa • Oiyaı·bekir hattının açma 
töreninde bulunmak üzere aynı trenle 
yolalrına devam etmişlerdir. 

Ağır madeni yağlar 
Yüzde ondan ziyade hafif yağ

ları muhtevi olan ağır madeni 
yağların heyeti urnumiyesmm 
gümrük umumi tarif esinin 695 in
ci numarasının (C) fıkrasına tabi 
tutulması lazım geleceği hakkın

da Kamutayın tefsir yoluyla ver
diği karar gümrük idarelerine bil
dirilmiştil'. 

i.·k:an işlerinin yeni 
durunıu 

İskan kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair ka
nunla iskan İ!lerinin sıhhat ve iç
t \mai muavenet bakanlığına dev
rine ve ayrı bir bütçe ile idare o
lunmasına dair kanun dünkü reı
mi gazetede neşrolunmuı v.e her 
iki kanun bugünden itibaren me
riyete girmiştiı. 

İç bakaHlık, iskan işlerinin ye
ni kanunla bakanlıktan ayrılma
s .• ı<lan sonrn nüfus genel direktör
lüğünün yeni teşkilatı etrafında 
hazırlıklara başlamıştır. Nüfus ge
nel direktörlüğü kadrosu 37 ldfiyo 
inmi! bulunmaktadır. HalbWD ba 
direktörlüğün tam teıkilatı 50 ki
şiye ihtiyaç göstermektedir. Genel 
direktör muavini ve birinci tuhe 
direktörü, müracaat memuru, mü
vezzi ve iskan işlerine ait kadrodaa 
maaş aldığı halde nüfus itlerinde 
ça hştırılan memurların iskan ge
ııcl direktörlüğü kadrosuna geç-
mesi nüfus kadrosunun daralın"-
smı mucib olmuştur. Bu yeni va~ 
yet etrafında lç bakanlık ve Fi
nans bakanhğı incelemeler yap-
maktadır. 

Muğlanın ekim durumu 
Muğla, 21 (A.A.) - Vilayetin 

her yerinde sonbahar ekimi faali
yetle devam ediyor. Bu yıl hava
nın kurak gitmesinden çiftçinin 
çoğu tohumsuz kalmıt ve bunu 
düşünen Tarım Bakanlığı vilaye
timizin tohumluk ihtiyacını aor
muftur. 

1 4.500. 000 liralık 
İti bar kcymeti: 20 L. İhraç fiatı: 19 L. 

Yüzde Yedi Faizli 

Sıvas - Erzurum 
İ ·tik~ı .. aTı talı,illeriııdeıı alınız ! ı 
Artırmalarda. eksiltmelerde başabaş 

kabul edilir en sağlam gelirdir. 

Kayıd ı ıiiddeti .. 
5 Birid ·ikaııuııda 

Bitiyor. 
lll!ltlll!UIUUllUIU!!IUllUUl:UUIQi"tuıı.:uıııııııı~ııırıııuıı;ıumn• ... _______ Lımıuıııı ~ 

Y abaııcı ıııe \tleketlerde ınilli llayraınıınız 

Bukr(!f'te "Cartea Romanessca", kitabevi cumuriyetimiz.in on ikin
ci yılı dolayı•iyle vitrinine resimde görülen fekli vermiştir. Atatiirkiın 
bir fotoğrafı ile tii.rk gazete ve dergileriııden bazılaı·ıru iyi tasnii edil
miş bir tarzda toplaJM ve iki gün bu §ekli muhafaza eden vitrin, hal
kın dikkat r>e takdirini çekmif, kita &evinin önünde bir kalabalık, hiç 
.ektik olmamrıtır. Doıt i.ıEkcanin baştehrindeki bu doıtluk gö•teri•ini 
memnuniyetle lla.ydederl~ • 
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Şekil: J 

U1us'un Ankarada otura (mseken) 
meselesinin halli çarelerini aramak 
için bir anket aç:maaı, aenelerdenberi 
taşmak istiyen ve alttan alta kızışan 
bir kaynağı de§mesi demektir. Bu 
yönden fikir ve kanaatlerimizi neşret
mek fıraatıru hazırladığından dola • 
J'I Ulus'a kar§ı duyduğumuz amırsız 
bağ ve aaygıyı önce bildirmeyi bir 
ödev tanırım. Ankara, (kızıl saçlı za
fer kartal mm yuvası) Ankara tef • 
kilatçı bir devletin payıtahtı, Ankara, 
tarihten önceki •e aonraki varlığı ile 
dünyadaki milletler arasında adını 

tanıtmı§ olan türkün en yeni ıehri 
Ankara, en yeni usulde bir idare tek· 
li kuran enerjik kuvvetlerin santralı 
olduğu halde bir çok devlet memur· 
lannm bu tehirde kendi halinde ya
faUUlğ• bırakılması, bir çok insanla• 
nn ,.e ayle bafkanlarınm ev, ev di· 
,.. çırpınmaları elbette gözleri, ku· 
laklan ve kalbleri ilgi ile doldur • 
maktadır. 

Bu itibarla, bu anketin büyük fay• 
Ulan dokunacağım aamyoruz. 

1 - Yapı kooJWNıtilleri 
a) Yapı kooperatifleri aynı n-k • 

tAıı. tahai ve medeni haklarına aahib, 

ULUS 

Ulusun mesken anketi : On rınci c:e\1ab 

• •• siste r o Apartıman 
~~~~----------..:ı------------~~-

A l manya ve ingilterede bahçeli tek: evler -Memur ve amele mes . 
kenleri nasıl olmalıdır? · Dalına iyiye, güzele ve doğruya doğru. 

Bekir işçiler için işçi otelleri lazımdır 
memurlarına mesken tazminah ver• 
mektedir. Bu paranın yekı1nu hayli 
yüksektir, makul surette kullanılmak 
ve - memurların hayat ve huzurlan 
daralblmamak §Grtiyle bu tahsisat 
kuvvetli bir sermaye gibi işlenilebilir. 
Yeter ki memur hem tazminatsız, 

hem de meskensiz kalmasın. 

2) De"let memurlarının mesken • 
leri: 

Memur meskenleri bahçeli evler 
halinde mi, büyük apartmıanlar ha
linde mi yapılacağı hakkında dı§ 
memleketlerde yakın geçmİ§te ve aon 
zamanlarda bir çok tecrübelerin 
yapddığmı görüyoruz. BüyÜk apartı • 
manlar sistemi yeri müsait tehirler 
için iflas etmiş bir sistemdir. Büyük 
apartıman, diğer bir ifade ile blok· 
çoluğun ô1düfünü hatırlamalıyız. 
Hayatı, (gece çiçekleri gibi) yalnız 
bir yüzden ıtık alan kurağlara göm
mek rağbetini çoktan kaybebni§tir. 
Yan yana, üst üste ve birbirlerinin 
her türlü hareket ve sesleri ile ilgili 
bir kab içerisi.ne girenlerin haline a• 
cnnak lazımdır, onlann huzur ve SÜ· 

kUnetleri bozulmaya, uykulan, çalıt
ınalan her zaman İçin raluotsızlığa 

de açık havadan istifade ederek ye

mek yemekte oJduk)anm görüyoruz. 
Bahçeleri evlerinde yenilecek sebze 
ve meyvayı, yumurta ve kümes hay
vanlarını yetiştirmeğe elverişlidir. 

Şekil 4 - Bir bayram günü ma • 
hallenin milli bayraklarla süslenmiş 

olduğunu görüyoruz. Muntazam, se
vimli ve birbirinin eşi olan bu yuva· 
larda yaşamak saadetine kavuşan ay 
leler kim bilir ne kadar bahtiyardır
lar. Onlar, bir taraftan fennin veri • 
mi olan elektrik, su, hava gazı, tele-

fon gibi medeni vasıtalarla bir taraftan 
da tabiabn verimleri ile hayatlarım 
uzatmak fırsat ve kolaylığını bulmuş
lardır. 

Ev bir aylenin mab olduğu için 
baknnı da intizammdadır. 

Şekil 5 - lngiltere'de yeni ve çift 

evlerden müteşekkil bir mahalleyi 

görüyoruz, bu mahalle üç sene evel 

yapılmııtır. Büyük harbtan evel blok 

at.temi yerleşmiş olan muhafazakar 

lngilterede bile büyÜk harbtan aonra 

tek ve çift evlerden mahalleler teaiı 

ehnen.İn sağlık ve huzur ile yaşama 

üzerindeki büyük tesirleri anlaşıl • 

mı§tır. Bloklar parçalanmakta ve ye

ni mahalleler şekilde görüldüğü gibi 

muntazam aralıklar ile ve gayet f e

rah, çoğu ikiz ev halinde kurulmak· 1 
tadır. Böyle olunca bir kere bu mahal

lenin ve evlerin güzelliğine, bakalım 

bir de blok sistemi yani en a.şağı 20 
ev birbirine bitişik olarak yapılmı!J 

olan mahalleyi gözden geçirelim. 

hisli davranmalıyız. Gönül sıkıcı bir 
cendere içine gİremkte biç bir mana 
olmadığını önceden takdir etmeliyiz. 

Benim müdafaasmı yaptığım tek 
ev sistemi hakkında karar verir~en, 
bir veya bir kaç kişinin sözünü snm 
hakikat ve fenni delil diye almakta 
da mana yoktur. Bu işlerde derin tec
rübeleri olan milletlerin yayınlarını 

ve yurdlandırma tarzlarını gözden 
dikkatle geçirdikten sonra varacağı
mız kartın üstün tubnalıyız. ideal 
hom (İngilizce), Ar~itektür ojurdüi 
( franaızca), modern bav form (al • 
manca) ve daha bir çok mecmualf'.rda 
münakaşalar yapılmış ve nihayet son 
ve faydalı kararlar verilmiştir. Sene
lerdenberi bu tarzda yapdar ile aw
lenen memleketleri bugün hayretle, 
zevkle, e§lerini yurdumuzda kurmak 
emeliyle seyredip duruyol'll%. 

Muhafazakar bir millet olan in • 
gilizJer, memleketlerini uzun zaman· 
danberi blok halindeki evlerle beze· 
dikleri halde bugün bu •İstemin bir 
çok tnahzurlarmı gördüklerinden 
blolc .-Yl11r yerine ikiz evler yapmak 
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Şekil: 4 

cim evlc•i, ne de din binalan ayte 
yu\•alan kadar önemli değildir. 

Teknifrin en büyiik kudr~ti, ayle 
yuv:ılarmı modern şekillere göre kur
mafra hasrolunmahdır. Bu yuvalar 
milJe~in sıhhati, saadeti, ekonomisi • 
nin ayracıdır. 

c) Evleri makama hasretmek usu
lü de c•tatlnn kalkmış gibidir. Maka· 
ma h'.lsrcdi!en evlerin bakımı rnutb• 

ka nolcsan<lır. Memur lı:endine mal e• 
dilecek evde yapılacak hasarla.,..n 

kesesine ilgismi, yuvanın hibi ken• 
disi olduğur.u düşününce, evirıe kar• 

şı muamelesi deği;ir, bu suretle ev • 

ler; az zamanda harablıktan kurla• 
rılımt olur. (Mal canrn yongasıdo·.) 
me~hur mesel.. 

Daimi memıırlara evlerin temfüd 
her bakımdan doğrudur, 5ebebi Lir 
çok inıınnlar yuva ~vgisine alıştırıl • 
mı§ olurlar. Yurd bayındır olur. 

Mahzuru, bu İş devlete bir ağır • 

lık olacaktır. Lakin devlet bu iıleri 
yerli veya ecnebi bir şirkete kuvvetli 
18rilar ile kendi kontrolu al bnda ver-

Şekil: 2 

Şekil: ı 

içinde yaşaması sevimsiz, tamiri 

müşkül, komşuların dedikodulan ile 

ilgili, kokularm yayılmasına, hasta • 

lıklarm bula§masma elveri§li gökten 

ve yerden gelebilecek kazalarm teh· 

didi altında bir kütle halinde yafa • 

mak gÜnÜn ilerleme ve yenile§me 

prensipleri ile taban tabana zıttır. 

tadarlar. Biz iae bu itin daha kayna • 
ğmdayız, yanlı§ yola sapmamak için 
önce de söylediğim gibi diğer millet· 
terin yakuı geçmİ§İndeki tecrübeleri
ı-~ incelemek ve alacağunız neticeye 
göre ayak uydurmak zorluğundayı~ 

O neticeyi de fimcliden söylemiı ola • 
yon. Ayle için tek ev, biraz (müsa • 
maha) ile çift ev, lazımdır, bu suret· 
le mutlaka iyiye, doğruya, güzele gİ· 
dilmit olur. 

mek suretiyle millete önderliğini ~·· 
par. 

aym tehirde oturan, memuriyet v• 
it merkezi aynı tehirde ve koopera • 
lifin atatüaüııe göre takaitlerini ver-
1Değe muktedir olan içtimai ve mali 
~arbğı düzgün unsurlar için çok fay
dalıdır. Milletin her ferdi kendi başı• 
aa bir ocak kuracak hal Ye mevkide 
değildir. lttihaddan kuvvet doğduğu 
aazariyesini unutmamak gerektir, 
aynı emeli gÜden bir çok insanlar bir 
araya gelince kooperatif iti kunıl • 
muş olur. 

b) Yapı kooperatiflerine ittirak 
termayesi •kooperatifi kurantarm pe· 

tin olarak yatırdıktan paralar nüve• 
Jİ teşkil eder. bundan aonra milli 
bankalardan veya ecnebi eermaye • 
den veya belediyeler tarafuıdan çı• 
kanlacak aksiyonlardan faydalan • 
ma suretiyle "1"1D&yenin bu nüve 
etrafında büyütülmesi imki.nlan va ... 
dır. Gayri menkul, kuvvetli •e de • 
"amh bir serma7e olduğandan kAJ"fı• 
~iı olarak para bulmak kolay olar. 
Anb-da ise, devlet. ve müeue.eler 

mahkUındur. Hava, aiinet gibi haya• 
ta bol kablmaaı lazrm gelen tabiatın 
verimlerinden kafi derecede istifade 
edemezler. 

Dört tarafı temiz, hava, nurlu gÜ• 
neşle kaph evlerin bayata kattıklanı 
eaihk ve saadet kutu tertibi aparlı • 
mantardan elbet üstündür. 

Şekil 1- Almanyada yeni bir (tek 
evlerden müteşekkil) mahalleyi aey • 
rediyoruz. Bir hat üzerinde yarım dü
züne ev görüyoruz. Evlerin dört ta • 
rafa pencereleri var, Almanya ikli • 
mine uydurulmuf olan bu evlerin ça· 
blan dik, pencereleri pancorlu, ka • 
palan ufaktır. 

Ş.kil 2 - MahaUenin büyük cad
desini görüyoruz. Bu caddelerden na 
kil vaaıtalan muayyen eaatlerde geç• 
tikleri için bu saatlerin dışmda ço • 
cuklann oynamalarına açık havadan 
ve açık gÜneften istifade etmelerin • 
de bir mhazur yoktur. 

~kil 3 - Bu evlerde ohtran bir 
aılcınin aünetin .-hında nete içer•:". 

Şekil: 5 

Bugünkü yafayı§ tekli tamamen 

makineleşmiştir, hayat bir çok §art• 

lar altında uzablmak iç.in daimi mü

cadele ile kartılaşmaktayız, sabah, 
alqam sporları, öğle kürleri, çiçek, 

rneyva, sebze, tavuk yetittinnek zev• 
ki tapınçlan birer ihtiyaç haline gel .. 
mittir. 

Blokçular hatırlarlar ki blok ter • 
tiplerinde genit bahçe ayırmak imka
nı da azdrr, 

Şekü 6 a bakınca blok evlerde 
ön ve arka bahçelerin ancak bir evin 
gen.itliği kadar enli ve derinliğine u
zun olduklarmı görürüz, bugün nor-

mal olarak (ev yeri ile beraber) bir 
aylenin en az 600 metremurabbaı 

bahçeai olmalıdır. 
Araanm metrema.rabbaJ bet liraya 

kadar olan yerler için bu tart değif • 
tirilmemelidir. 

Sekiz sayılı tekil bize tek ve çift 
bahçeli evler ilo, blok evlerin du • 
nımlan, yapı maaraflan, yol uzun • 
!aklan hakkmda iyi bir fikir verir, 
Ev, yerleri müsavi büyiiklükte ay • 
nlmıftır. Bu grafikten takribi olarak 
heaablan bulmak imkanı vardır. Blok 
bir mahallenin yollarından yüzde 35 
takribi, blok bir mahallenin yapı maa 
raflanndan yÜzde 20 takribi, blok 
bir mahallenin müttereken ısıtılır ise 
senelik mahrukat bedelinden yÜzde 
25 takribi ekonomi yapmak kabildir. 
Şu halde blok evlerin, yapı ve kulla· 
nıın masrafları az olmak itibariyle 
tek ve çift evlerden daha İyidir, ne· 
tice si çıkarılmamahd D'. 

Şurasmı bilmeliyiz ki hayatta ev 
yaptırmak (ıraab pek çok defalar 
yÜz göstermez. Bu fırsat elimize düt· 
tilğü zaman ocağmıızm bir kıtlaya 
benzememesi meselesi üzerinde çok 

~ 

Bir memleketin yurdlandırma pro· 
jeleri içerisinde en büyiik ve itibarlı 
yer ayle yııvalannmdır. Bu yuvalar
da yarının adamları büyür. Bu yu • 
valarda yurdun mesud çiftleri gene 
yurd için faydalı ömürlerini sürerler. 
Şu halde, ne devlet kurağlan, ne te-

l}:; @ ~ 

~ e @ ~ }, 

3) işçi meakenlerimt gelince, 

Bence milletin kolu İ§~idir. işçi 
çalııma un~UTlan içinde en dege:rli 
bir üretmendir. Ayleli ve tehirde de
vamlı oturan iıçilerin memura ben • 
zerliği vardır. Şu halde bunlan çok 
ayrı bir teşekkül gibi sayamayız, on• 
ların da tehriıı. keseleriyle mütena • 
aib yerlerinde, memurlar için yürütü• 
len kayıt ve tartlar altında, evlere 
aahib olmaları gerektir. ltçi meshen• 

leri ne kadar sıhhi ve yeri ne kadar 
İyi olursa üretim işlerinde o kadar 
baıanya doğru yürümüş oluruz. 

Mevsim işçileriyle bekar i§Çilere 
göre, İşçi evlerinin lüzumlu olduğu 

zannmda değilim, bu üretim kuvvet• 
lerimizin bir ıehirde yerleşmedikçe 

ve ayle teşkil etmedikçe ev ile İlgi • 
leri çok az olacağı belli bir şeydir. 

Şu halde şel:irlerde mevsim i§Çileti 
ile beknr işçilerimiz için endüstri 
mmtakalarma yakm yerlerde yemek• 

ı li ve konforlu İ§çi otelleri bulunma • 
unı tercih ederim. Bu suretle i§çimiz 
rahat gÖ1"1İ'f'. bakun görür, kimsesiz • 
likten kurtulur. Cebindeki üç bet ku• 
ruşunu da oturup kalkmak için boı 
yere elinden çıkarmııum§ olur. 

E. F. ÇOBA~'"eıÔıLU 

(@ 
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Şekil: 6 
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lstuıılJUl mellllip!arı: 

Ek~mek için am tedbir 
Büyük §ehirlerde gıda matldeleri 

alıp satan toptancıları ancak tam 
tedbirler yola getirebilir. 

- Buğday azaldı, kıtlık var, yok 
Larb hazırlığı yapan devlet bütün 
buğdaylan aatın alnu~I 

Laflan latanbulda 1549 vagonluk 
bir buğday iatokunu kıymetlendir

mek için ortaya çıkarılmıtb• Terai is
pat edildi. Laflar bitti, Ziraat Banka· 
u • mütemadiyen fiat dü§ürerek • ls
tanbulun bir aylık ihtiyacına yetecek 
buğdayı bir haftada piyasaya çıkar• 
dı fakat un ve ekmek ucuzlamadı. 

Belediyenin, devletin, ekmeği norma• 
le indirme tedbri, elindeki buğday 

ıtokunu kıymetlendirmek istiyen de• 
ğirmencinin mukavemetini kırama• 

dı. Atağı yukarı bir aylık tecrübeden 
.. hem yüz ağartmıyan tecrübeden • 

belediye zabıtaaı talimatoames~ 
ekmekçilik nizamnamesinin dikkatle 
tatbikinde.1, narh komisyonunun biri· 
birini tamamlıyo.n yarnn düzine ik 
kararuıdaıı aonra, İstanbul; 

Ekmo0 i.n kilosunu 14 kUl'U§tan ye
mefie ba ladı. 

Bir aylık tecrilbe fena ve verimsiz 
bir leei <le odu. Bu~ ay kiloda va• 
a.ati i i ktu"14 ucuz adı. ekmek o DAa
botte pahablo.ndı. Ucuz fiat dej.r· 
menci mukavemetini kırarak. fırına 
"Te halka kadar varamadı. 

latokçu 1ı1e değirmenci mukaveme
tini tam bir tedbir; beJediyelerin ka• 
nunu.o a ya:ı:ılı old~u gi~ 

.. Beldenin ve beldede oturanlarm 
mahaUi ma!ıiye te m..ışterek ve me• 
deni i tiyaç.arıw tanzim ve tesvıye 
ile müke lef hükmi birer §&hsiyet,,. 

Haline gelmeleri, bunun için te§
kilamuuna rı, kırabilir. 

:ıc irli en fOrı: gıu.<1 maddeler.inde 
- b11naı>&a ekmekte - en az; ihtikar ö
demem ıdir. 

.. yu ş ..... deroe ekmek işi büyük, 
fa ... at alakahlardan bazılarının g..iz-
1 ... in<.&e • deg inden fazla - büyütti.ak· 
leı ı cı.>i baş-.n .. ıası buı turh.i şart • 

lnra bıığlı güç bir iş cleğiJdir. 

Bana bazı piyasa adamları • zahi· 
recı, değiınıen ... i, flrıncı - , 

· - BüyJk tehirlerde zaman zaman 
halkın aç kalma tehlikesi göze alın
ın an ekmek İ§İ beled.iyele§tirile• 

mı.::ı:. 

Dediler. Ve kendilerinin halkı ls
tani>ul aokaklannda günlerce ai.irün
di.irmelerini beceriksizce. ekonomik 
durumla anlatblar. 

l;ir aylak fena tecrübeden çıkarıla• 
bilecek luıa Miküm; ekmek i~ioin 
kenui erini yeni vazifeleri.ne göre teş
kiıatlandıraa:.k ıehir idarelerine ıü -
ven!o verilebilcccğidir. 

Eğer belediyeler; büyük §ehirler· 
de ekmek i~ni ellerine alırlarsa; hem 
büdceden devletin buğday fiatını ko• 
ruma tedbirlerinin a.ğırhğı ve buğday 
fiab için devamlı bir miicadele yap
ma zorağı ortadan kalkar, hem de 
devlet ve belediyeler yalnız tehirler• 
de ekmek fiatmm değil, bütün mem• 
lekette köy gelidnin naznnı olur. 

"'*"' 
Şehirlerde ekmek işinin belediye

leştirilmesi; 

Belediyelerin "aynı zamanda ıah
ai teşebbüse çalışma bırakmalarına,, 
yahut "işi doğrudan doğruya kendi 
Üzerlerine almalarına göre, iki türlü 
olabilir. 

Birinci çalqma tarzına göre bele· 
diyeler; 

1 - Buiday almımda, zahireci ve 
değirmencilerle ınikdar, • tehrin sün· 
delik ve ydlık ihtiyacı belli olduğu 

için • fiat • mahsul zamanında fiat 
bu fiat üzerine eklenecek nakliyeler, 
faiz, idare masraflan heaab edile· 
bileceği için • 

2 - Un satımında değirmenciler• 
le gene fia1* ·nakliye, üğiitme, idare 
maaraflan.aa göre • m.ikdar • fınnla· 
nn gündelik un ihtiyaçlarma göre -
anlag,malan, 

Yaparak, fakat mutlaka, ellerinde 
şahsi teşebbüsün • belediyeyi işten 

vaz geçirme için fiat indirme, bele· 
diyenin becerikaizliğini halka İspat 

için fiat yükseltme • oyunlarını kar· 
ş hyacak kanuni, ikbsadi müeyyede • 
ler • mukaveleler, istoklar ılh • bulun
durarak işin batına geçebilirler. 

ikinci tarz; 
a • Şehrin bir yıllık baiday ihtiyaç 

vaaatiaini doğru heaab edebilen, 
b • Şehirde jatihaal masraflannı 

en az indiren bir değirmeni kurma ve 
ifletme liyakatinde olan, 

Belediyeler için daha u kanş!k 

ve daha all uğraıtıncıdJJ'. 

••• 
Bazılan tehirlerde ekmeği beledi· 

yeleştirmenin ağD' bir sermaye i§İ ol
duğunu ve büyük bir sermaye hazll'· 
lığı yapmadan bu işe girmenin mu• 
vaffakıyetsizlikten başka netice ver· 
miyeceğini, belki bilmiyerek, belki 
de ekmeğin belediyeleştirilmesi fikir· 
lcrine karşı koymak için ısrarla tek
rarlayıp duruyorlar. 

işin doğrusu şudur: 

a • Piyasada buğday, un vade ile 
alınır. Ekmek pe§in satılır. • Büyük 
tehirlerde ekmek kredisini kendi kar· 
ları için, derece ile fırıncılar, ekmek 
aallcıları, bakkallar yaparlar - bi· 
naenaleyh ekmek işini eline alan be· 
Jediye, • bugÜnkü teamüllere göre de
buğday bedellerini peşin ödemeğe 

mecbur değildir. Belediyeler Ziraat 
Bankasiyle, buğdayın tesellümünden 
itibaren en çok bir ay sonra ödenmek 
prtiyle • ki bugün üç aylık vadeler 
vardır .. anlatmalar yapabilirler. Bu 
bir sermaye değil bir hesab, bir tan· 
zim itidir. 

b • Bir değirmenin fciraıanmau ve· 
ya bir yılın on iki ayında çab~mau 

muhakkak olan bir değirmeni kul"IDa 
kredisi yahut işliyen bir değirmenin 
idare maaraflarmın muntazam tedi· 

yeai, mutlaka yalnız büyük bir ser
maye ile batanlabileeek bir iş de
ğildir. Devlet daha gÜç daha çapra• 
§ık teşebbüsleri yıllardanberi bele· 
diyelere bu i~1erinde örnek olabile· 
cek anlaşmalarla yürütüp götürmek· 
tedir. 

c • Belediyeler ekmek İ§İnde; .;. 
parİf ettikleri baiclcylan ellerinden 
ç.kal'amadıklan • çünkü ihtiyaca gö
re siparİ§ vereceklerdir .. lıurduldan 
değirmenleri tam randımanlariyle 

ULUS 

İstanbulda ekmel~ 
durumu yeni ve 
dikkati çekecek 
safhalar alıyor 

lstanbul, 21 (Telefonla) - Bu • 
gün latanbula Anado1u'dan, Trak./a· 
dan ve limanlardan 680 ton buiday 
215 ton un geldi. YumU§&k buğday • 
lar 8.25 • 9.5; sert Trakya mallan 
7.04 • 7.20 para arasmda muamele 
gördü. Bugünkü buğday satışı 340 
tondur. Bugünkü ba§lıca gazetelerde 
ekmek meselesi; ehemmiyetinden 
hiç bir şey kaybetmemiş olduğu hal· 
de tekrar tetkik edilmekte ve bilhas
sa istoklar ve narh meseleleri Üzerin• 
de durulmaktadır. 

Ortaya bir de, lstanbul fırmcıla • 
rmm toplanarak bir "limited 10ayete· 

si,, kuracaklan ve lstanbulun ekmek 
pişirme İşini bu suretle bir elden ida· 

re edecekleri haberi çıktı ve bunun 
üzerine netriyat ba§ladı. Hatt&, ura• 

ym yetkili ve ileri gelenlerinden bir 

za1* bugün bu mesele hakkmda bir 

gazeteciye beyanatta bulunarak: "U· 
raya henüz ba huauata bir müracaat 

yapdmadığmı eğer müracaat yapılır 

Ye bu müracaat hrmcılarm teaiaatla· 

nm mükemmeUe§tirme teklinde o • 

lursa urayın müzaherette bulunabile· 
c:eğini,, aöylenıi§tir. 

Cene bugün Vali ekmek işi hakkın • 

da gazetecilere: .. birinci Ekmeğin 14 ku· 
nııa çıkmaanun; on bet günlük buğday 

ve un fiatlanndaki yükseld.kten ileri 

geldiğini; urayın fiab dütürmek için la 

zımgelen tedbirleri aldığını; ikinci ek • 
meğin ,imdiye kadar birind ekmek al.,y. 

bine yüzde kırk bir netice verdiğini ve 

uray tetkiklerinin İstanbul değirmen ve 

fırınlarında stok bulun<luğu hakkcndaki 

haberleri lcyid eder mahiyette olduğu • 

uu., söyledi •• 

çalıftırcunadıhlan - çünkü değirmen 
i~Jerini ya tamamen kendileri yapa
caklar yahut değirmenlerini i~liye• 

cckleri buğdaya göre kuracaklardır -
lıYıncılardan aattıklan unun paraaını 
alamaclıklan • muhtelif teminat te· 
kilJeri bulunabilir • masrollannı kor
ftlıyacak liat bulamadıkları • çünkü 
fiata muayyen formüllerle kendileri 
tayin edeceklerdir • 

için bir zararla karıılaımak lehli· 
kesinde değillerdir. 

Bütün mesele yapma kararında 

ve i.fin iyi tanzimin dedir. ( 1) .. 

••• 
Belediyeler fırıncılık 7apmalı mı 

yapmamalı mı? 

(1) iyi tanzim edilmiyen i:şlerin bD· 
tiln imkanlara r:ığmen şehri büyilk sı
kıntılara sokabileceğine en yak1a mı· 
sal; belediyelere şehir suları için verı· 
len salahiy<'tlerdir. Bu kanun neşredil
diği sırada lstanbul Karakulak. Gözte
pe, Taşdelen ilh. suyu içiyor, lslren. 
deriye'ye, Pire'ye, Ankara'ya. lzmire 
su satıyordu. Bugün: kanun çıktıktan 
ve belediye muvaffakıyetsiz bir tecrü. 
be yapt1ktan sonra lstanbulda lzmit'ln 
ıMşhur Çene suyu satdıyor. 

Ankara Ayaktopu Kurulundan: 
Bu hafta yapılacak lik maçları 

aşağıda gösterilmiştir: 

23.11.1935 CUMARTESi 
1 - Çankaya - Ankara gücü 

genç takımları saat: 14 yargıç Ni
hat. 

2 • Gençler birliği ~ Çankaya i
kinci taknnlan S. 15,15 yargıç 

Hamdi. 
24.11.1935 PAZAR GONO 
3 - Muhafız gücü - Kll'ıkkale 

gücü birinci takımları ıaat 13 de 
yargıç Basri. 

4 - Ankara gücü - Güvenç spor 
birinci takım.lan saat 14,45 de. 
Yargıç Servet. 

Eskrim dersleri 
Ankarada Gazi terbiye ensti· 

tüsü ve balkevi salonlarında Ba
yan ve Baylara eskrim dersleri ve
rilmeğe başlallllllftır. Bu hususta 
hazırlanan çabşma programını ya
zıyoruz: 

Pazartesi subaylara: 14,30-16, 
Bayanlara: 16-17, kulüplere: 17-
20, (halkcvinde) 

Salı, kulüp ve beden terbiyesi 
öğretmenlerine (Gazi terbiye ens
titüsünde) 

Çarşamb~ subaylara: 15-17, 
kulüplere: 18,45-21 (balkevinde) 

Pel"§embe, Bayanlara: 15-16 
(halkevinde) 

Cuma, (kulüp ve beden terbi
yesi öğretmenlerine: 17-19 (Gazi 
terbiye Ens.) 

Cumartesi, eski hevcski.r es
krimcilere: 16--17,30, zabitlere ve 
kulüplere: lS..21 (halkevinde) 

Eğer belediyelerin ekmek itini el· 

lerine almaktan maksat, belediyeJe· 

rin ne pahasma olursa olsun ekmek

çiliği değilde, ekmek fiatlarmda na· 

zım bir umur haline gelmeleri ise, 

belediyeler fll'1DCıhk yapmıyabilirler. 

yahut; istihsal maaraflarmı en aza 

indiren makinalı fmnlar açarak, te· 
hirlerde iyi, temiz, ucuz pifiricllik u . 

aulünü teaia edebilirler. 

Muhakkak olan teY; fınnlarm ek
mek fiatmda ya hiç orlleri olmadığı, 

weya rollerinin pek az .. pİfİrme vaaı· 

talannm dolayıaiyle masrafJannm az 

veya çokluğu dolayuiyle • olduğudur. 

Belediyeler için ekmek itinde aaıl o

lan buiday, aonra değirmen Ye n.iba~ 

1et fırındır. 

• • • 
Bir aylık İstanbul tecrübesi bele· 

diyelere, hem köy hem tehirler lehi· 
ne yeni bir vazife vermek için yerin· 
de ve aamanında bir İ§&l'flt olnnqtur. 
Ekmek ııkmhu çektiği günlerde, la. 
tanbulun içinden görünüşü emniyet 
verir bir görüniif değildi. 

Neşet Halil ATAY 

SAYIFA 5 

Gündelik 

DtY ARBEKIRDE •• 
(Ba§ı 1. cı sayıfada) 

nisbette olmadığı memleketlerd~, 
demiryolundan daha elveı·isli ve 
daha pratik bir taşın ve bi;lik ci
hazı olmadığına şüphe yoktur. 

Uzak yerlerde, bazan, birkaç 
ay kasabalar içinde hapis kalanlar, 
posta yüzü görmiyenler, lstanbulu 
dünynaın öbür ucunda zanneden· 
ler olduğu gibi, büyük merkezler
den Anadolu içine seyahati, zihin
lerinde, yeni dünyaya gitmek ihti
malinden daha uzak tutanlar ol -
duğunu biliriz. Demiryolları vata .. 
nın yalnız coğrafiğ birliğini değil, 
daha mühimmi, vatanın manevığ 
havasının birliğini \tÜcuda get .r
mektcchr. lmpııratorluk devr.nde, 
her vilayeti bir başka rnemlekı.:t 
kadar biribirine yabancı bir kıta. 
olan Küçükasya, cumuriyet dev· 
rinde, modern hakikatı ile, vaıan
lık şartlarml kazanmıştır. Fiko ve 
hisleri biti birine ulaştıran, bin bı
ri ile kaynaştıran butün vasıtalar, 
hocalar, kitabJar, g:ueteler, ge· 
)ip gıdişler, kolay ve dai
mi ekonomi münasebetlen, ta• 
carel vt: değişim, raysız "~ 
yolsuz, bu ~rUan gerçekle, i
remezdi. Bir larafı elektrik mede
niyetinin hızmı alırken, bır tarafa 
katırdan başka vasıta kuitanamı -
yan yanı Mamud devrine bile gi
remiyen bir memleket, öz kudret• 
lerinin verebileceğinin pekazını 
kullanabiliyor demektir. Ka \'Ur
un İtalyan birliğini yapmak için 
ilk düşündüğü çare, demiryolı.1 
idi. Cumuriyet Anadofu'yu böyle 
bir zanıret içinde buldu. 

Diyarhekir hattının işletmcy~ 
açılışmı, gözlerimiz daha şarkı, 
daha şimale çevrilmiş olarak, se. 
lamlıyoruz. 

F. R. ATAY 

Denizyollan ve diğer 
idarelerin büdceleri 
Ekonomi bakanlığına bağlı 

denizyollan, Akay ve fabrikal~r. 
havuzlar kurumlannm 1936 yıh 
büdceleri bakanlı1da kurulan l:>?r 
komisyon t;:n .. ...,(m<lı\n ha7ırh..,. 

maktadır. Bu babtaki kanuna eöre, 
bu komisyona sağ~r ve fin:ını 
bakanlığından da mümessiller ka· 
lılmaktadR. 

RADYOLAR 
~~AKA 

19,30 Çocuklarla kon"fma 
19,45 Pli:k • ba6f ~ 
20,IS Ajana haberleri 
20,30 Ankara Palu Ol'keatnu 

IS'J'ANBUL 
18,- Dana muaik.ai 
19,- Necdet Rüştü. Manaım hikın 
19,30 Hafif muliki 
20,- Konferanı Prolesör Dr. Ki. 

zım Eaat (Çocukların diı ba • 
lummdaki ehemmiyet) 

20,30 Stüdyo o.-keatra11 
21,- Radyo caz ve tango grup!an 
21,35 Son haberler• Borular 
21,50 Macar Halk havalan. Bayatt 

Aleluandr Mayler ve or'c -t~•• 

ULUS'ıın romanı: Tefrika: 42 Döşartr onu, derin bir neşe ile selamladı. 
Terez: 

marun sık ağaçlı yollarında kaybolan avcıyı 
hatırladı. 

Haçın dibinde ağlıyorum. 
Benimle birlikte ağlayıp, #Ven ve inaun, 
Yeryüzünü gölgelendirecek olan K rmızı Zanbak 

Yazım · Anatol FRANS 
Türkçeye .;evıren : Nasubı BAYDAR 

Mutlu bir mezarlık gibi porsuklar dikil
miş bahçede Döşartrt Florans ... ya bakarak, 
Dante'den mısralar okuyordu: "Zihnimiz, 
ete daha yabancı olduğu saatte ... " 

Yanında, taraçanın parmaklığı üz~rine 
oturup bacaklarını aşağı sallandırmış olan 
Şulet, bumu sakalının içinde, serseri basto
nuna Sefalet'in çehresini oymağa devam e
diyordu. 

Ve Döşartr, ağniyenin vezinlerini tekrar
lıyordu: "Zihnimiz, ete daha yabancı ve dü
şünceden daha uzak olduğu saatte, hulya
lannda hemen hemen ilahidir .•. ,, 

Terez, düzgün kesilmiş şimşirler boyun
ca, başında şemsiyesi ve sırtında Mısır püs
külü renginde rubası ile, kış sonu güneşinin 
<>nl11k altınlarına bürünmüş, geliyordu. 

- Bilmediğim mısralar söyliyorsunuz. 
Ben yalnız Metasta.z'ı bilirim. t tal yanca ho
cam Metastaz'ı çok sever ve ancak onu se
verdi. Zihnin, hulyalannda ilahi olduğu sa
at hangi saattır? 

:- Madam, gilnün doğduğu saattir. ~elki 
de ıymanın ve sevdanın doğduğu s:ıattır. 

Şulet şairin, uyanışta pek şiddetli veba· 
zı vakitler pek zahmetli duygular veren ve 
ete yabancı olıruyan sabah rüyaJanndan. bah· 
setmek istemiş olduğundan şüphe]enıyor
du. Fakat Döşartr bu mısraları, bu sa
bah, sanşm tepecikler üzerinde söken 
şafağa karşı duyduğu hayranlık.. ara
sında söylemişti. Hatta, uykuda r_uyala
nn mahiyetlerini çok merak ederek ıncele-
mişti ve sanıyordu ki bu rüyalar bizi en çok 
ilgilendiren fikirlerden çok gündüz, üzerin
de çok durulmıyarak bir yana bırakılmış o
lan konularla münasebetli idi. 

O zaman Terez, o sabahki rüyasını, or-

Döşartr devam ediyordu: 
- Evet gece uykuda gördüklerimiz, gün

düz ihmal etmiş bulunduğumuz ş~ylerin ar
tığ~dır. Rüya, çok zaman. küçümsenen şey· 
lerm bir c;eşid intikam alışı, yahut terkedil-
miş insanların danbşıdır. Rüyalacdak; bek· 
lenihnezlik ve keder veridJik de bundandır. 

'l'erez düsünccsine dalarak: 
Bu dediğiniz belki doğrudur, d~di. 
Sonra, birdenbire, bastonunun sapındaki 

Sefalet resmini bitirip bitirmemiş olduğunu 
Şulet'ten sordu. Bu Sefalet bir Pieta olmuş
tu ve Şulet onda Meryemi görüyordu. Hat
ta, onun altına halezonvari yazmak üzere 
bir de ders ve ahlak mahiyetinde murabba 
hazırlarmştı. Bundan böyle yalnız allahın 
on emri şeklinde şiirler yazmak is
tiyordu. Hazırladığı dört mısra da bu sade 
ve iyi nazımlardandı. Okumağa razı oldu ı 

Ba selamet getirici ağacın alhnda. 

Terez, geldiği gün yapmış olduğu gibi. 
taraçanın .parmaklığına dayanarak uzaklar
da, ışık denizinin dibinde, hemen gök yüzil 
kadar akıcı olan Vallombr~e tepelerini ara
dı. Jak Döşartr da ona bakıyordu. Gene vo 
taze zarifliğini bozmaksızın, hayat ve ruhun 
çalışışlanrun derinleştirdi~i bu çehrede öylo 
incelikler buluyordu ki onu ilk defa görcfü .. 
ğünü sanıyordu. Terez'in sevdiği ışık ona 
karşı merhametsiz değildi. Güzel şekilleri 
okşıyan ve asil fikirleri besliyen hafif Flcr 
ransa günesi altmna Tere? hakikaten giizel-
di. Toparlak yanaktan pembe idi. Mavimsi 
gözleri gülüyordu, ve, koml~ttt~u vakit dis
lerinin parhıvı"?lannda ate"li bir tatlılık rr(). .... 
rünüvordu. Döscırtr ona, vay gibi yumu .. .,k 
büstünü, i!ol~m k~1cafannı ve emfamınT11 
cüretli toparfaklıklanm kavrr,, ... n hfr h?1·ışla 
baktı. (Sonu var) 
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Maraş- - aziz 
Bakır yolunun medeniyet ve hay8t götürdüğü üç vilayetimiz 

F cuip. şn · Di~ arbekiı· hattı; Diyar· 
bekir ve Gazianteb'teıı batka Ü~ büyük 
•1etimizin ııaıruıdan geçmektedir: 
Maraı. MalalJ'a ve Elaziz ... Baku· yoluJ 
Marat'a El.,thı iatıuyonundan erişmek
te., Malal)'a'nın icinden geçmekte ve 
F.liıziz'd• Yoa.w iltiaak hattından ve bi .. 
batlııa kotu wuıtaaiyje w:anıL.lktadll'. 

-. 
-~ 

inıaatın tamamlanmaiı için çok vakit, 
emek ve par sarfedilmiştir • 

Bu 160 kilometre üz.erinde uzunluk
laı·ı yekünu 7,761 metre olmak üz.ere 33 
aded tunel açrlmıı ve Dicle üzerine mü • 
him kirgir köprü viyadükler yaprlrnııtn" 

160 kilometrelik kısmın idare masra· 
fı bari& olarak yalnız. intaal masrafı 

üzerinde 64 adet tünel açılmıştır. Tü • 
nellerin en büyüğünün uzunluğu 670 
metredir. Bütün tünellerin uzunlukları 

tutarı da 13609 metrediı·. Bu kadar u • 
zunluktaki tünellerin açılmasa için 476 
bin metre mikabı tünel kazma İ§i yapıl· 
mı§ ve tünellerin içi 136 bin metre mika· 
bı kargir dıvarla kaplarunııtır. Hatt•oı 

Bakır yolu, fark için bir hayat yolu olacaktır. Yeni hattımız; memleketin en verimli topraklarından geçmektedir. 

Fevzipaıa • Diyarbekir hattının 346 

ıncı kilometresine ve Eliziz şube hattı • 

nın ayrıldığı noktaya tesadüf eden Y olça· 

ti istasyonu ile Diyarbekir araaındaki 

160 kilometrelik kısmın inşaatı ve ray 

döıeme işleri bu yıl içinde tamamlanmıf 

ve inpat devam ettiği müddetçe bakır 

hattı ismini alan bu hattın 421 inci kilo· 

metresindeki Ergani maden İstaayonu • 
nun geçen 30 ağustos tarihinde işletme
ye açılma töreni yaprlmıfh. Rayın Oi • 
yarbekire varmasiyle SOS kilometrelik 
bu ana hat ilk hedefine varmıt bulunu
yor. Diyarbekir bugüne kadar: intaatı 

devam eden bu hattın sonunu teıkil edi· 
yordu. Bu bahtiyar şehir bugünden son
ra bu son olmak sıfatını kaybediyor. 
Bundan sonra daha ilerilere ve memle -

Yeni hat, Selçuk .sanatının en güz.el 
eserlerinin ev kapılarında bile olduğu 

yerlerden geçiyor. 

ket sınırlarına kadar uzanacak yeni hat
larımızın başlangıç yeri olacaktır. 

Diyarbekir hattının bu sene tamam • 
lanan kısmı Gölcük sahili ve Dicle vadi
si gibi çok çetin yerlerden geçtiğinden 

12,766,800 liraya varmış olmasına naza
ran bu kısmın beher kilometresi vasati 
olarak 80,000 liraya mal olmuı oluyor. 

Bu mikdar vasati masrafı göster • 
mektedir. 

Hattın genel heyeti hakkında tafsilat: 
Memleketin en önemli ana demiryol

larından biri olan Fevzipaşa • Diyarbe
kir yolu inıaatr nisan 1927 tarihinden 
1935 yılı sonlarına kadar sürmüş ve bü
yük bir k11mı çok arızalı yerlerden ge • 
çen hattın inşaat masrafı altmış milyon 
liraya varmıştır. 

Yolun deniz tesviyesine nazaran en 
alçak noktası hattın ellinci kilometresi 
civarındaki (Eloglu) iıtaıyonudur ki bu 
mevkiin rakımı 496 metredir. 

:Yol buradan sonra yükselmeye baş -
lıyarak Doğanıehir istasyonunda 1,208 
rakımına kadar çıkar. Sonra Frat vadi
sinde tekrar 630 rakımına kadar iner. 
Tekrar Şefkat İstasyonu civarında 1,400 
r.a"ımına çıkar ki bu nokta ıimdi itle· 

rayları altına döşenen balast 750 bin 
metre mikabını geçmiştir, 

Yol üzerinde yapılmış sayısız küçük 

ve büyük köprüler arasında çok Önemli 

fen ve sanat eserleri vardır. Gölba§ı ve 

Frat istasyonlarından sonra hat boyunca 

inşaat masrafları bir milyon dokuz yüz 

ellibin lirayı geçen Göksu ve Frat köp

rüleri bu hat üzerindeki en mühim ve 
dikkate değer eserlerdir. 

Bu kadar büyük fedakarlıklarla yur-

dun en verimli bir kısmını kutatan Ba- Yeni hat, yurdun eı•iz 6ir tabiatı ltoynuntla •alılıyan 1tı61mtarrntlan e•çiyor 

kıryolu; en büyük inkijaf eserlerini Ma· 
müjdecisidir. f ımet lnonü'nün büyük 

raş, Elaziz ve Malatya gibi istihsal mad-
davası, her yıl yorulmak bilmez bir 

delerini seri nakil vaaıtalariyle ihracat 

limanlarına sevketmek zorunda olan vi

layetlerimizde gösterecektir. Cumuriye· 
tin on iki yılı içinde büyük bayındll'lrk 

hareketleriyle büyük vilayet merkezleri 

imanla memleket sınırlarına demir ağ 

lar örmekte devam edecektir. Daha 

dün; kömür yolu olan Filyos - lr • 

mak hattının açılı§ toreninde bulu • 

-eı ,. .. D i<f+ '*'>i ;; '_,...,.. 

1-._ı L.1 

yanın kayımnı, E.lazizin ipeğini, Ante -

bin fıstığını bir lüks eıya halinde çıka -

r•p bir halk matağı haline sokup yurdiçi 

Yeni Elaz;iz;, kurulan göçmen köyleriyle, yeni bir baycndırlılı hareketi içindt'!diı 

mekte olan bütün memleket demiryolla
rının en yüksek yerlerinden birini te!kil 
etmektedir. Hat Şefkat'ten sonra çok çe
tin Dicle vadisini geçtikten sonra uzun

ca ovalık bir sahayı takib eder, Ve De • 
ve geçidinden geçtikten sonra Diyarbe
kir'e varır. 

Hattın geçtiği arazinin arızası dola
yısiyle yapılan işlerin önemi hakkında 

bir fikir vermek için bazı rakamlar SÖy· 
liyelim: 500 küsur kilometrelik bu hat 

hüviyeti almaya başlıyan Marat, Malat

ya ve Diyarbekir; demiı·yoluna kavuı • 

tuktan sonra bu inki§af hareketlerine, 

daha elveriıli ekonomik imkanlar vere. 

ceğine hiç şüphe yoktur. Tanm ve ham. 

madde yetittinnek bakımından yurdun 

en verimli bir kö§esi olan bu topraklar 

derniryolu va11taıiyle ürünlerini yurdun 

en uzak köşelerine kadar gönderebile • 

ceklerdir. 

Bugün açılan Diyarbekir - Fevzi. 

pafa hattcnın bir son deiil batlangıç 

olma11 bize, yakın günlerde daha 

mutlu açılıtlar kutlayacağımızın 

lllllltlllUllHIUlllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll 

Dün satışa çıkarılan 

Sıvas - Erzurum tahvil -

leri ile yakın bir gelecek

te bu büyük hattın da a -
~ çılma törenini yapacağTz 

' mımıHlllllllllHllHlllUlllllHlllllffllU 111111111111 ı 

nanlar bir memlekete demiryolu gİr· 

mesinin halkta yarattığı büyük ve a-

sil heyecanın ne demek olduğunu an • 

lamıtlardrr • 

Gaziantep, Maraı, Malatya, Elaziz ve 

Diyarbekir; bakır yolunun SOS kilometre 

olan boyu üzerindeki bu bet bahtiynr fe· 

hirin taliine özenen prk sınır boyu da 'l)' 

n1 saadetin etiği üzerindedirler. \il lat· 

Marafta eski bir türk eseri: 

Acemli camii 

ve dış tecim mübadelesini kuracak olaa 

büyük yol üzerindeki vilayetlerimiz, ka

zalanmız, ve köylerimizle onlara bağ'ı 

olan bir yurd parçasının eşsiz ba•· 

nr kutlarız. 

Şorltta &ir ô.let olftft çekirge cumuriyel 4eurinde yok edildri. 
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ıa V ti 
, ose ve i:.Öpı·"'" leı· reü liğin en: ~ 

lııteklı çıl..-madıgmdan dolayı ihalesi yapılmamış olan Ankara 
Vilayetinde Çubuk kasabası içınde 12.500 lira keşif bedelli beton
annc Çubuk köprüsü inşaatının kap h zarf usuliylc eksiltme:;i 
6-12-935 tarihli cuma günü saat (16) da Nafıa Vekaleti şose ve 
köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında değişik şartlarla 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve bun.ı müteferri diğer evrak (62.5) ku
ruş mukabilinde Şose ve Köpruler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 937.5 liradır. 
İsteklilerin yapmış olduktan işle~ ait vesikaları ihaleden en az 

üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası alın
ması lazımdır. 

Teklif mektuplarının 6.12-935 tarihli cuma günü saat 15 e ka
du Ankarada Şose ve Koprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

(3384) l--5247 

İın ar l\1 üdürlüğüıı tlcn: 
Kimden istiıallik Muhammen b~del 
edildiği mahallesi sokağı Ada No. Parsel No, Li.ra 

Bay Nazif Musabey Mektep 253 10 ıs 
çıkmazı 

lbarhim Musabey çarşı yo- ıs:. 15 25 
kuşu 

Yukarda kaydı ~ıkarılan hanenin enkazı 29. ikinci teşrin 935 
cuma günü saat on beşte bilmüzayede satılacağından taliplerin L 
nınr müdürlüğündeki komsyona müracaatları. (3412) ı--5262 

15 Tiiın kamutan.lı~ı 5a. Al. Ko. Bşk~: 
1 - Samsun garnizonunun hayvanatınm bir senelik ihtiyacı O· 

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

ı -- Şartnamesi ıs Tümen atın alma kornisyonuııdadu. 
S -- İhalesi 2/1. K.inun/935 pazartesi glinli saat 10 da Tümen 

satmatma komisyonnuda yapılacaktır. 
4 - 2490 sayılı kanunun 2. maddesinde yazıh vcsaikle isteklL 

ler bi.rliktc gelmeleri. 
5 -- Teminatları havi banka mektup veya vezne makbuzlarını 

ihaleden bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri ilan 
olunur. (3415) 1-5264 

Tokat Memleket lıastanesi direl 
töı·lüğünden: 

Tokat memleket hastahanesinin mutfak levazımatı ve çamaşır
hane tesisatı, vilayet sıhhat müdkrlüğünde mevcut keşifname mu_ 
cihince açtlk eksiltmeye konarak 27.11.1935 çarşamba günü saat 15 
de en muvafık fiat * şart dermeyan edenlere ihale olunacağından 
daha fazla malfimat almak istiyenlerin ve keşifnameyi görmek is
tiyenlerin Ankara, İstahbul sıhhat ve içtimai muavenet müdürlük
lerine vt- Tokat memleket hastanesi baş tababetinc müracaat et-

~1!.ıeleri ilfin olunur. (3445) 1-5291 

Pazarlık ilanı 

l\falive Veka etin dt~ıı: 
1 -- Pazarlığa konulan iş (merkez muhasebeciliğinde yapılacak 

oanko) 
2 -- Keşif bedeli (203) liradır. 
3 - Pazarlık (2) birinci kanun 1935 pazartesi gilnü saat on beş

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

makkat teminat akçesinin yatırıldığına dair mı;kbuz ile Nafıa baş 
müdtirJüğünden verilmiş ehliyet vesikasını hamil olması lazımdır. 

(3386) l--S216 

•ııımııııııırrr111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uır• - -- -- -: E 
~ Satılık bina ~ - -- ---
~Ziraat Bankası l\lerl\:ez ~ 

~ 1\1iidür Hi~iinden: ~ 
- = 
- Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan, Ankara· E 
§ da Anafartalar caddesinde Memurlar Kooperatifi na· = 
= mile maruf bina kapalı zarf usuliyle satılığa çıkarıl- = 

mıştır. ~ 

- Bina, 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa edil- -
;;;; miş olup bodrum katı, zemin katı, birinci, ikinci, ü- = 
- çüncü kat olmak üzere beş kattan ibarettir. -- -- Bodrum katında kalorifer dairesi ile kömür mah- -

zeni, dört büyük anbar. ~ 
:= Zemin katında bir büyük mağaza ve bir Müdürlük 5 
§ odası, birinci katta beş oda. bir büyük salon, koridor, = 
5 hatalar, 5 
~ !kinci ve üçüncü katların beherinde sekizer oda 5 
:: ve birer büyük salon, koridor, halalar vardır. :: 
5 Binanm yüksekliği 19,50 metrodur. Bina badanalı :: 
:= ve boyalıdır. Zemin katındaki dükkanın dösemesi :::: 
-=~ Karo Mo:ı:ayik ve bütün katlar dösemeleri lin~lyom- ~ 

dur. = 

1 -- Hep inin bıçilen eden 
4165 lira olan beş bin_ kilo ase
ton müteahhid nam ve hesabına 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 -- İhalesi: 28-11-935 per
şembe günü saat 15 dedir. 

3 -- Eksiltmeye gireceklerın 
2490 sayılı kanunun 2, 3. üncü 
maddelerinde yazılı bilgelerile 
ve 312 lira 50 kuruşluk kanuni 
ilk inançlnrile birlikte M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelme-
leri. (3334) 1--5132 

BILIT 
l - Hepsine biçilen ederi 

1691 lira olan 4200 kilo benzin, 
420 kilo vakom yağı, 126 kilo 
valvalin ve 120 kilo gaz yağı açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak isti}·enlerin her gün ve ek -
siltmesine gireceklerin ihale günü 
olan 2 - 12 - 935 pazartesi günlı 
saat 11 de kanuni 126,83 liralık 
ilk inançtan ile M .M. V Sa. At 
Ko. na (!elrn,.leri. (339R) 

1-'i22Z 
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• \i'lkt•ri hthrikuluı· l nuuııl 
Mfü1iirliiiiii Satmalma .~ 

Korniı;;;vonu flnnları •: 

3000Q KiLO YONGA SATIŞI 
Tahmini bedeli 225 lira olan 

yukarda mikdarı yazılı yonga 
Z İLKKANUN 935 tarihinde pa_ 
zartesi günü saat 14 te pazarlık
la askeri fabrikalar santınalma 
komisyonunca satılacaktır. Yon
galar fabrikadan defaten kaldı
rılacaktır. İsteklilerin muvakkat 
teminat olan 16 lira 88 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
tindi maddelerinde yazılı vesaik
le mezkfir gün ve saatte komiS
yona müracaatları. (3365) 1--5197 

Kiralık daire 
Dört oda banyo. elektrik ve 

havagazı. Kavaklıdere tenis ma
halli karsısında. Alt kata müra-
caat. l-5259 

Daktilo aranıyor 
Eski türkçe yazıyı okuyup 

yazanlar ve icabında fransızca 
konuşabilenler tercih edilecek 
Mesaieri acenteliğine müracaat. 

Karaman sulh ha -
kimliğinden: 
Karamanın Hisar mahallesin

den olup bundan iki sene evel 
ölen Ahmet oğlu Hacı Musanın 
terekesi tasfiye edileceğinden 
varislerinin evrakı müsbitelerile 
ilan tarihinden itibaren bir ay i
çinde Karaman sulh mahkemesı
ne mi.iracaatuarı ilan olunur. 

--

1-5289 

l>r. CEMS'irı 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kölcünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczaneı.i, her eczanede bu
lunur, ciddi ve müessir bir na
sır ilacıdır. 

Kiralık ev 
Yenisehir, eski memurin ma

hallesi Balk sokak 2 No. lu, Uç 
oda, bir salon, tam konforlu. 1. 
çindekilere SCM"ulsun • 

1-5300 :: Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmiş 5 = elektrik ve kalörifer tesisatı vardır. E 
Satış 29 ikinci teşrin 935 cuma günü saat on altı- = lmtiyaı sahibi ve Baş.mu 

- da Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde yapılacak- ;;; harriri Falih Rıfkı ATAY 

tır. Umumi neşriyatı ldar~ eden 
İsteklilerin beş bin liralık depozito akçelerile bir- Yazı İşleri MUdUrU Nasuhi 

likte tekliflerini havi zarflarını bu tarihe kadar Mer- _ BAYDAR 
kez Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve satış şartnamesi- := Çankm csddtsi civarwda 

- ni tedarik etmek veya binayı gezmek istiyenlerin ;;;; l Ulu& Basımevind• basılmrş· 1 -= Merkez Müdürlüğü Muhasebesine müracaat eyleme- 5 1 
§ leri itan olunur. 1-4908 E "''· _j! 

iıını~nnumumumm11111uu11mıruımmttuummumuuım11mmuiuu = ''-'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİIİİ ... ...._~ 

• g 
Ekonomik, sıhhi, ucuz, her yerde yanar. Sipariş ka bul yeri 

Adapazarı 

7 ··rk Tica e an ası 
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Jandarına geııel konıut< ınl ~ı 

Anl{ara satınalnıak.oıııisyonundaıı 
1 - Aşağıda çeşit ve sayısı yazılı iki ayakkabı kapalı zarf usulü 

ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Satın alınacak (3875) çizmenin çiftine binf'.,.e (4062) vemc. 

ninin çiftine de (214) kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 
3 - Çizme eksiltmesi 28.11-935 perşembe günü saat {10) da ve 

Yemeninin de saat (15) te Jandarma genel komutanlığı kurağında 
yapılacaktır. 

4 - Çit.menin ilk teminatı (2906) lira (25) kuruş ve :ıartname 
bedeli (194) kuf'uş, Yemeninin (651) lira (96) kuruş ve şartnamesi 
parasız olarak koı:nisyonumuzdan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek btiyenlerin kanun ve şartnamede yaı:c
lı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını Eksiltme vaktından bir 
saat evel komisyona vermiş olmaları. (3330) 1--5129 

Ankara ti hay lığından: 
Bedeli muhamınenesi 1820 liradan ibaret bulunan 70 ton Zon

guldak blok kömürü açık eksiltme ile ~5.11.1935 pazartesi ~nU 
saat ıs de satın alınacaktır. 

İsteklilerin 130 liralık teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile aynı günde encümeni daimiye gelmeleri. 

Buna aid şartnameyi görmek için hergUn Nafıa Müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. (3317) 1-5092 

Anl(.ara il haylığındaıı: 
1 - İsmetpaşa kız enstitüsü için alınacak ihtiyaçlarm aşağrda 

isimleri hizalarında beherinin muhammen fiatları: gösterilmiştir. 
2 - Resim ve sartnamelerini görmek istiyenler okula mUra

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

de okullar sayışmanhğında yapılacaktır. 3379 
4 - Teminat (108) lira (75) kuruştur. 
ıs adet yemek masası 30 liradan 

8 adet iş masası 50 liradan 
100 adet demir sandalya 7 liradan 

1--SZ39 

Devlet Demıryollan ve L man!arı Umum 
Müdürlüğil ilanları 

Fevzıpaşa _ Diyarbekir hattının Erganimadenden sonra Sallar 
Ergani Geyik Leylek ve Diyarbekir istasyonlarını havi son kısmı
nın 23.11.1935 tarihinden itibaren işletmeye açılacağı ve §imdilik 
Elazizden Diyaıbekire cumartesi, salı, perşembe günleri Diyarbe. 
kirden Elazize pazar, çarşamba. cuma günleri birer muhtelit katar 
hareket ettirileceği ilan olunur. (3413) 1--S290 

Topluuwcl•·: lstanbul Le,·azım Amirliği "'a. 1. 
Komi~)·ouu llanJarı 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı kıtaat için 100 ton .kuru fa
sulya 10.12.1935 sah günü saat 15 de kapalı zarfla alınacaktır. Tah
m~n bedeli 15000 liradır. İlk teminatı 1125 liradır. Şartnamesi ko
mısyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikaları ile birlikte 
teminat mektup veyij makbuzlarım ihale saatinden bir saat evci 
Tophanede satın alma lkomisyonuna vermeleri. (7298) 1-5293 

Aııkara Urayı 
Su işleri direktörlüğünden 

5: 6 beygi~ kuvvetinde ve saatte 15 metre suyu 15 metrıc yük. 
seklığe verebı_le~ek takatte bir motopomp satın alınacaktır. f stekli
ı:r şartnamesını Ankara Urayı Su lşleri DirektörlüğUnde görebi
lırler 9-12-935 gününe kadar teklif mektuplarıttr göndermeleri. 

(3393) 1--5224 

Belediye reisliğinden: 
. 1 -- Kö~kl~ri olanlar ve köpek beslemek istiyenler köpekleri

m muayene ettırerek belediyeden numara almağa mecburdurlar. 
. ~ - Numaralı köpekler sahipleri yanlarında olduğu halde zin

cırh, tasmalı ve ağızlıklı olarak gezdirilebilir. 
3 - Zincirsiz, tasmasız ve ağızlıksız köpekler numarası dahi ol-

sa öldürülür. (3459) ı 5302 

An·kara J)ef teı·darlığından: 
. Ve~gi borcundan dolayı hac.zolunan 3500 kilo şarab'ın 26 ikin

cı teşrın 1~35 sah günü saat on be§te Yeğenbey şubesinde aleni 
müzayede ıle satıl:ıcağından taliplerin mezkur ~ubeye müracaat_ 
lan. (3452) t-~296 

Kiralık apartıman 

Çankaya caddesınde Sanköşk: 
karşısında yeni yapılan altışar 
odalı apartımanın üç katı da ı. 
kanun başından kiraltıktır. Saat 
15 den sonra Belediye karşısın.. 
da Mermerci zade hanında dok
tor Bay Hikmete müracaat . 

lLA . ŞAltTLARI 
Beher Beher 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimı 

2 300 3 zoo 
4 ıso s ıoo 
6 80 7 w 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çrkan kitaplara aid illnlardan 
% ıs tenzilit yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri mak
tu yUz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen
me, vefat ve katı alaka iUlnla
rından maktuan beş lira ahnrr. 

ABONE ŞAR'l'LARJ 
Müddet Dahilde Hariçte 

• Seneliği 17 Lira 30 Llra 
6 Aylığı 9 " 16 .. 
3 Aylığı 5 ., 9 .. 

Posta ücreti gönderilmiyen 
mektublara cevab verilmez. 

öZ 
MÜTEHASSISI 
Dr. Cevad Arif .. 

Atasagun 
Anafartalar caddesi Zenit 

saat mağazası üstü Niza<t)l;t
tin apartrmanı No. 70 

1-5230 

Operatör - Ü roloğ 
DOKTOR 

Kemal Gülgönen 
Bel soğukluğu, mesane ve bb'b
rek hastalrklan mütehassısı !s_ 
tanbul pasta salonu karşısın. 
da Emniyet apartnnanında 
hastalarını kabul eder. 1-SllS 

"' ... ,.,. Doktor .. 

HilmiKoşaJ 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, • 

Zührevi hastalıklar t 
Mütehassı 

1 . j SİNEMALAR 1 
BU GECE 

1 csirli nağmclerile kalpleri heyecana 
getiren bir kemanın tarihine kanşan 

şaşaalı bir aşkın ebedi da,·ası 

KEl\IANIJAU (:ALARKE 1 

Sibltle Smitx - GÜ tave Fı·öhlich 

BU GÜN BU GECE 
LÜP] 

lspanyn'mn orijinal dans ve musikisi 
heyecanlı boğa güre~leri 

1SPANYOL DANSÖZO 
Ft-ances Orake - Georgeı Raft 

• " • Aynca~ F.ilyoa - Irmak .fıattmm açıliş töreili v'e F~ks dünye. htberleTİ. 


