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Bulgar kabinesi çekildi, yeni 
kabineyi B.Köseivanof kurdu 
Habeşliler baskın harbı yapıyorlar 
B. R. /Y\ak·donald'ın sayıla\J seçilebileceği umuluyor 

ltalyan topçusu Makalleyi döğerken 

Habeşliler hücuma 
basladı 

' 
Adisababa, 23 ( A.A.) - Dündenbe-

ri habeş kuvvetlerine mensup mühimce 
müfrezeler, gerek şimal gerek cenub 
cephesinde İtalyan mevzilerine gece 
bücumlaa·ı yaparak düşmanı hırpalamr• 

YCNANlSTAN KIRALLIGI 
F.R.ATAY 

Yeni yunan kıralı Samajeste 
·Jorj Brendizi'de Elli kruvazörü
ne binmittir. Bir iki gün içinde es
ki vatanına kavuşacaktır. 

. Yunanistan - Türkiye dostlu
junun hususiyetleri üstünde dur
mak istemeyiz. Devletlerimiz, yal
mz, barıtgüder politikalarını bir
leştirmiş değildirler. Milletlerimiz 
birbirlerini aevmi,tirler. lki tarafın 
Cia Balkan milletlerinin sükun ve 
bahtiyarlığına, Balkan devletleri 
arasındaki sarsılmaz dayanışma
ya bağlı olduğu kanaatmdayız. 
Zaman ve tecrübeler öngörümü
zün kuvvetini ispat etmiştir: Eğer 
bu dayanışma yerine, eski anlaş
mazlık devam etseydi, Akdenizin 
bu karışık günlerinde, tehlike ha
vasının daha ne kadar artmış ola
bileceği kolayca tahmin olunabi
lir. 

Balkan paktının hakiki değeri
ni bilen bizler, bu davanın ancak, 
her birimizin ayrı ayrı kuvvetli ol
mamızla ve bribirimize bağh kal
mamızla yürüyebileceğinden şüp
he etmeyiz. Aksinde, yani her
hangi birimizin zaaf mda ancak 
zararımız olduğunu, dost Yuna
nistanm geçen sene geçirmiş ol
duğu buhran, bize daha iyi his
settirmiştir. Balkan paktım imza 
etmiş olanların, o vakit, bir tek 
kaygıları vardı: Yunanistanm sü
kun ve durluğa kavuştuğunu gör
mek, bu sükun ve durluğun devam 
edeceğine inanmak! 

Dost millet, kendi sükun ve 
durluk şartlarım dilediği gibi ara
yıp bulacaktı. Pakt devletlerinin 
samimiyet ve sağduyusunu göste
ren en yüksek belge, biribirlerinin 
iç politika davalarına karışmak 
hevesinden daima uzak kalmış ol
malarıdır. Herkes kendi işini baş
kasından daha iyi düşünür; ted-

( S 011 u S. ri s.aydada) 

ya baılamıılardn". Bu hareketlerin he-

1 
defi, İtalyanların yiyecek ve gereç irti
batlarını kesmekth·. Bu suretle İtalyan 
ileri hareketi tamamen durmuştur. Ue-

italyanlar Mahalleyi 
tanklar ıelıre böyle tıirmiılercli 

ri hatlara yiyecek, cephane ve silah 
nakleden İtalyan kolları üzerine ansızın 
baskınlar yapılarak bunlar, yanlarmda
ki e4yalarla birlikte esir alınmaktadır. 

Şimdiye kadar habeşlec, fil avında 
kullanılan örtülü hendekler vaııtaıiyle 

ve yahut gönüllülerin ıahsi özverileri 
sayesinde, 24 tane hücum tankı ele ge· 
çirmişlerdir. Habeşler hücum tankları· 

nrn ilerlemesine yol vermekte ve ıon· 
radan bu İş için gönüllü yazdan efrat, 
ellerinde dinamit kapsüllet·i olduğu hal
de, arkadan tanklaı-a hücum ederek ha
yatlan pahasına bu korkunç harp ale
tini yakmakta veya berhava etmekte
dirler. Ayrıca, müthiş sıcaktan dolayı 
bu tankların maden cidadaı·ı arasında 

kalamıyarak tankçıların bizzat kendile-

B. Mal{doııald saylav 
seçilecek: 

Vç ay sonra İngiliz k<ıbinesinde 
değişiklik olactıkmış. 

İngiliz kabinesindeki değitik
liğin muvakkat bir mahiyette ol
duğu bildirilmektedir. Üç ay şon
ra daha esaslı bir değitiklik yapı
lacağı sanılmaktadır. O vakit hu
susiyle deniz bakanı Sir Bolton 
Eyres - Monsell'in çekileceği, bel
ki de Vinston Çorçil'in ortaya çı
kacağı görülecektir. 

B. Ramsey Makdonald, lskoç
ya üniversiteleri sayla v-ı olup dün 
ölen Skelton'un yerine saylav seçi
lecek, oğlu Malcolm Makdoııald 

da güvenebittt· bir dairedtm scçti
rilecektir. 

rinin terkettikleri birçok hücJm at·aba· 
laa·ı da bulunmu~tur. 

lmapartor, O. N. B. aytanna pek 
yakında habeş k:ıvvetlerinin büyük öl
çüde harekete kalkacaklarını bi1dirmiş
tir. 

ltalpmlar ela lıaht»;ılc·rin kı·nıtile
rine ~ığındıklarınclan 

h,th~edh orlar. 

Roma, 23 ( A.A.) - Emin bir İtal

yan kaynağa şu haberi veı-ınektediı-: 
Doğu Afrikasından son gelen habeı· 

lea·e göre, Ogaden bölgesinin bütün 
halkı İtalyan otoa·itelerine baş eğmiş 

ve 5000 habeş muharibi İtalyan kuvvet

lerine iltihak etmiştil'. Bu hadisenin 
şimdiki süe! hareketler için çok büyük 
bir ehemmiyeti olduğu söylenmektedir. 
Bu hareket neticesinde t t:ılya, Tigı·ey~ 
sahip olduğu gibi Ogadene de sa1 

• 

(Sonu. 6. cı sa
yı/ada.} 

Bulgar liabinesi 
çekildi · 

Yeni kabineyi B. Köse
ivanof kurdu 

B. Köseivanof 

Sofya, 23 (A.A.) - Toşef ka
binesi bugün öğle üzeri istifasını 
vermiştir. Toşef, kıralın yanından 
çıktıktan sonra demiştir ki: 

"- Finans bakanı B. Riaskof 
hafat başında kabineden çekilmiş
ti. Bugün sabahleyin de Münakale 
bakanı B. Loyu!!aref ist!fasım ver-

( Sonu 2. ci saytfa.drı) 
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"Ulus,, un dil yazıları 

Güne~ - Dil Teori~i 
-. . 
u.-,~rıııe 1 

• 
ilk Tenkit 

Güne.? - IJil Teorisi 
Ve 

Ilint - "·' vruıHt Dil Ki)klf!ri . 

H. 

3. - "Güneş - Dil Teorisi" nde
ki muhtelif formülleri Türkçeden 
başka Hint - Avrupa dillerine de 
tatbik ettim. Türk diliyle Hint -
Avrupa dillerinin menşe birliğine 
kani olduğum için, Türk dilinin en 
eski köklerine tatbik edilebilen bir 
formülün Hint - Avrupa grupuna 
da tatbik edilip aynı neticeleri 
vermesinin zaruri olduğunu dü
şündüm. Yaptığım tecrübeler, ba
na ''Güneş - Dil" teorisinin o sa
hada da aynı neticeleri ver
diğini yani (Ağ V. + K.) 
formülünün Hint - Avrupa zümre
sinde de bir ana kök vaziyetinde 
bulunduğunu ve netice olarak di
ğer tali köklerin hep bu menşeden 
çıktığım gösterdi. Bu araştırmala
rımla yalnız kendi tatbikatımla 
iktifa etmiyerek Avrupa dilcile
rinde de kanaatımı teyit edecek 
deliller aradım ve istediğim esas
ları, yukarda bahsi geçen "işaret 
zamirleri = Pronoms demonstra
tils'' nazariyesi sahibi ( Paul Reg
naud) nun 1890 tarihinde (Hac
hette) kütüphanesi tarafından Pa
ris'te baslan "Principes gene
rnux de linguistique indo - euro
peenne" ismindeki eserinde bul
dum. 

Bu zeki müellifin mevzuumuz 
itibariyle bizi alakadar eden ifa
deleri şöyledir: 

"iptidai kökler, fonetik tabav
vüllerine uğramak suretiyle birçok 
"Doubleta" ler teşkil etmiştir. (S. 
20 ). Mesela latince "hararet" ma
nasma gelen "Calor'' kelimesiyle 
"renk'' mefhumunu ifade eden 
"Color'' temi aynı bir kökün iki 
muhtelif şeklidir (S. 21 ). Bu va
ziyete istinaden, Hint - Avrupa 
dillerinin en zenginlerinden olan 
sanskrit lehçesinin bin kadar kö
künü Amerikalı ( Edgre11) kolay
ca sekiz yüze indirmiş ve ondan 
sonra da (Max Müller) bu yolda 
daha ileri giderek Amerikalının 
tesbit ettiği miktarı yüz küsura ir
ca etmiştir. (S. 23).,, 

Bu vaziyette (Müller) Hint -
Avrupa ana dil köklerinin de an
cak bu kadar bir yekun tutabile
ceğine kani olmuştur; fakat ( Reg
naud) bu yüz rakamının da daha 
pek çok kısalabileceğine kanidir. 
O, bu kanaatını şöyle anlatmakta
dır: 

"İlk kökler "Doublets'' ler hasıl 
ettikten sonra, bu duble'lerden de 
ikinci derecede bir takım duble'
ler hasıl olmuş ve bu suretle bu
gün zahiren kök zannettiğimiz ke
limeler vücut bulmuştur. Fakat za
man geçtikçe bu yeni duble'lere 
bir takım "Suffixeı" ler de iltihak 
etmi~ ve fonetik. kanunlarının te
siriyle bu lahikalar o muahhar 
köklerle kaynaşarak tanınmaz bir 
şekle girmiştir ( S. 23-24 ). '' 

Bu vaziyete göre, ( Regnaud )· 
nun fikrince Hint - Avrupa ana di
linin yüz kadar tahmin edilen 
kökleri, hakikatte ''Doublets'• ler
den ibaret olmak itibariyle, bütün 
bunların "tek bir asla'' ircaı kabil
dir: onun için müellif bütün bu 
duble - kökler hakkında: "Elles 
derivent d'un antecedent unique .. " 
demektedir (S. 28). En mühim 
Fransız dikiierinden birinin bu 
fikri, bize 'rGüneı - Dil'' teorisin-

Yazan: 1 •mail H timi Danitment 

deki ana kök esasının Hint - Av· 
rupa grupunda da aranması pek 
doğru olacağım en sarih ifadeler .. 
le tesbit ediyor demektir. 

( Regnaud) bu ifadesinden son ... 
ra, eserinin 30-31 inci sahifelerin ... 
de de tek biı· ana kök esasını kuv~ 
vetll biı- lisanla tekrar müdafaa 
etmiştir. 

Fakat bu ana kök, hangi kök <>o 

labilir? Onun bizden ayrılıp (lfa-ı 
ret zamirleri) nazariyesine saptı
ğı nokta, işle bu noktadır: Onun 
fikrince ilk insan, ilk söz olarak 
her objeye tatbik edebileceği bir 
isim şeklinde işaret zamiri kullan
mıştır (S. 33). 

Fakat yalnız bu noktada biz
den ayrılan ( Regnaud), biraz son
ra tekrar bizimle birleşiyor ve işa
ret isminden sonra ilk insanın her
halde en çok göze çarpan en par
lak şeylere isim vermiş olması la
zımgetdiğinden bahsederek bizi 
teyit etmiş oluyor (S. 34). 

Bu vaziyete göre, (Regnau.d)
nun ilk insanlar tarafmdan en 
evvel ifade edilen mefhumlar hak .. 
kındaki nazariyesi, şu üç katego
riye ayrılarak tavzih edilebilir: 

A) 1şaret zamirleri; 
B) Parlak, gürültülü ve müte

harrik şeylere ait iaimler; 
C) I nsan ve hayvan i•imleri. 
Bunların içinde birinci katego

riyi teşkil eden '·İşaret zamirleri'' 
herhalde (Max Müller) in 6'Nida!' 
teorisiyle (Vendryes) in "Hayr.1a
ni seslerden istihale" nazariyesin
de olduğu gibi, tamamiyle beferi 
ve manalı olup olmadığı meıkôk 
olan bir takım seslere ait olmak 
itibariyle. pek ehemmiyet verile
cek bir eaas değildir. Zaten bizzat 
(Regnaucl) hile bu iddiasını kök
ler üzerinde ispata teşebbüs etmi
yerek mücerret bir nazariye halin
de bırakmış ve yaptığı tatbikatta 
ise doğrudan doğruya ''ParlaklılıH 
ve ''Yaktcılık'' mefhumlarını ele 
almıştır (S. 55). 

Bu fransız alimine göre en eaki 
Hint - Avrupa dillerinde maddi 
ve manevi bütün mefhumları ifa
de eden orijinal temler hep "Par
lakltk'' ve "Yakıcılık" mefhumla
rmı ifade eden tek bir ana kök
ten türemiştir: Y almz müellif bu 
teorisini İspat için on bir katego
ı-iye ayrılan bir mukayese silsilesi 
tertip edip, bu etimoloji naazrıye
sini çok vazıh surette teshil etti
ği halde, bu nazariyenin temeli o
lan ana kökün hangi kök olduğu
nu veyahut böyle bir kökün han
gi bit- ses formülüne istinat ede
bileceğini söylememiştir. Bunun
la beraber, karşılaştırdığı örnek
ler fonetik itibariyle bize şu iki 
neticeyi vermektedir: 

A) Hint - Avrupa grupunda 
kon5onla başhyan kökler hep mu
ahhar teşekkül mahsu11eridir ve 
bunlar başlarındaki vokalleri 

- Sayıfayı çeviriniz -
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Y arınl{i ~ayımızda 

T.D.K. baş uzmanr 
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lıakknulaki yazısı 



SAYIFA 2 

SON DAKiRA 

Taarruz neden durdu? 
italyaıı aslierleri.arasında itaatsizlik çıktı. 

ğı hal<liında bir yayıntı var 
Harrar, 23 ( A.A.) - Burada dola

tan bir şayiaya göre, yerli askerlerden 
mürt kkeb bazı İtalyan kuvvetleri, dai

ma ateş hatlarına yollanmalarından şi
kayet ederek ayaklanmış ve beyaz as-

kerlere hücum ederek bunlardan 300 1 
ki~iyi öldürmüşlerdir. ltalyanlann bu 
sebebten do1ayı Daggahhure doğru iler-

lemeğe devam edemedikleri söylemnek· 
tedir. Mamafih, böyle bir haber ancak 
kaydı ihtiyatla kabul edilmelidir. 

Harrar, 23 ( A.A.) - ''Royter" 1. 
talyan askerleri arasında itaatsizlik ha· 
reketleri çıktığı hakkındaki haber, sö
züne inanılır yabancı kaynaklar tara· 
frndan da teyit olunmaktadır. 

Hailesi er (;orra lıaiyi a lmıslar 
' ' 

Hana., 23 (A. A .) 'ıRoyter'' gay-

nresmi bir habere göre, babeşler, Gor

rahai yi almışlardır. Daha evvel Dag
gahbur' dan telefonla alınan maliımat, 

İmparatorun sözleri ile maneviyatları 

muhtelif !erait altında sonradan ı 
kaybetmişlerdir; 

B) Bu vaziyete göre, ana kökün 
mutlaka bir (V. -t K.) formülüne 
mutabık olması ve - bilhassa mu
kayese cedvellerinde esas tutulan 
temlerin ek.serisine nazaran -
(Ag) şeklinde bulunması kat'i bir 
zarul'cl halindedir. 

(RegnauJ) nun on bir katego
riye ayrılan mukayeselerine göre 
"Parlaklık" ve .. Yakıcılık'" fikrin
den doğan maddi ve manevi mef
humlar şunlardır: 

A) Hararet, şiddet, faaliyet (S. 
55); 

8) Acı, ıstırap ( S. 60); 
C) Hareket, yakmak, babcı ol

mak = sokmak (S. 64); 
D) Kurutmak. sertleştirmek, 

aağlamlaştırmak, tesbit etmek, 
durdurmak ( S. 66); 

E) Berraklık, saflık (S. 68); 
F) Saadet, servet (S. 69); 
G) GüzeUik (S. 70); 
H) Renk (S. 10); 
f) Görmek (S. 11); 
J) Duymak, tanımak, bilmek, 

uslu olmak, ihtiyatkar vesaire ol
mak (S.13); 

K) Söylemek, demek, tes'it et
mek, terennüm etmek, methet
mek, şöhret, ün (S. 14). 

Fransız alimine göre Hint. Av
rupa dillerinde bütün bu mefhum
ları ifade eden kelimelerin .. Par
laklık'' ve "Yakıcılık" mefhumla
nnı aynı zamanda ifade eden ip
tidai bir kökten doğmuş olmalan 
zaruri bulunduğuna nazaran, bu 
kökün mutlaka ''GÜNEŞ', mana
sına gelen bir ana kök olduğu ri
yazi bir kat'iyetle muhakkaktır. 

Çünkü bu iki mefhumu birden ifa
de edebilecek ikinci bir obje ol
mak üzere "ate§'' esasi da göste
rilebili rse de, beşer tarihinde ate
tin nisheten muahhar bir şey ol
ması, böyle bir ihtimali tamamiy
le bertaraf etmektedir. Onun için 
ilk insan nazarında "Parlaklık" la 
•'Sıcaklığ'' m yegane menbaı Gü
nq'tir. Bu vaziyete göre (Regna· 
uJ) nun eseri, ana kök bakımın
dan yeni Türk teorisini tamamiy
le teyit ediyor demektir. 

Fazla olarak, "Güneş - Dil,, te
orisinde "Güneş•' menbaından 

doğmuş gösterilip dokuz katego
riye ayrılan mefhumlarla ( Reg
naud) nun burada gördüğünıüz 

on bir kategorisindeki mefhum
lar arasında da hiç bir fark yok 
gibidir. 

( RegnauJ) nun eserinde birin
ci kategorinin ilk kökü ( Ag) dır; 
müellif bütün bu kategoriyi; 
''lJee de briller, bruler; = etre 
ardent, actif, au physique et au 
moral .. /' başlığı altında toplamış 
olduğundan, bu Hint - Avrupa 
kökü "Parlaklık'' ve "Sıcaklık" 
mefhumlarını aynı zamanda ifade 
eden bir ana kök demektir. Bu a 
na kökten sanskrit dilind~ "Ak + 
tus Aydınlık", .. Ag + nis -= 
Ateş" ve "Aj + ati = Sürmek, 

1 et etmek·', latincede ''/g + 

yükselen habeşlerin cenub istikametin. 

de ilerlediklerini ve Corrahi.in 16 mil 
timalinde Gabredarre'ye yaldaşbklan 

merkezinde idi. 

nis -- ateş" ve ''Ag + o= ilerJe
mek, gitmek, sevketmek", ~
ca:la "Ag + o [ıJ] =sürmek, ıev-' 
ketmek, götürmek" kelimeleri te
şekkül etmiştir. Biz (Regnaud)
nun bu örneklerine karşı Türkçe
nin ''Yakmak',, "Akmak'', ''All' 
ve saire gibi ''Sıcaklık'', "Parlak
lık'' ve ''Hareket" mefhumlarını 
ifade eden sözlerini büyük bir 
emniyetle ileri sürebiliriz. Bütün 
bu Türk - Hint - Avrupa temle
rinin menşei. ( Regnaw:l) nun kay
dettiği ( Ag) köküdÜJ' ve bu kök 
de "Güne§ - Dil" teorisindeki 
(Ağ = V. + K.) şeklindeki ilk 
ana kökten başka bir şey değil
dir. 

Baştaki vokalin sukutuna ait en 
bariz örneklerden birini ( Regna
ud) nun birinci kategorisinin dör
düncü kökünü teşkil eden "Rj -
Arj" şeklinde görebiliriz (S. 56): 
Bu çifte şekilli söz, sanskrit di
linde "Arj -ı- unas = Parlak'' ve 
"Raj + ati = Ablmak, fırlamak", 
zend lehçesinde "Arej = Htre
mek'', yunancada "Ory + i [.Y.) = 
Şiddetli hareket, ihtiras'' şekille
rini doğurmuştur. Biz bu örnekle
ri de Türk dilinin "An = Temiz, 
saf" temiyle teyit edebiliriz. Bu 
misalin "Rj" ve "Ari" şekilleri, 
baştaki vokallerin nasıl eridikleri
ni gösteren en vazıh örneklerden 
sayılabilir. 

Bu vaziyet karşısında, (Regna
aJ) gene aynı kategorisinde ay

nı kökten doğup hep u Sıcaklık" 

ve "Aydınlık" mefhumlannı ifa
de eden ve hiç birinde baş vokal 
bulunmıyan "Chcu'', "Grif", 
"Harı'', "Jvar", "TID'f", "Tveı", 
"Dah'', '~Div", "~, 11Prl', 
"Bhil', "Ruf', nSplıut" ..• v. s. gi
bi duble kökleri de kaydedip 
bunların muhtelif Hint - Avrupa 
dillerinde vücuda getirdikleri 
muhtelif temlerle bu tem1erin ifa
de ettikleri maddi ve manevi mef
humları sırayla tesbit etmiştir (S. 
55-60). 

Bu ilk kategoriyi takip eden ve 
hep "Parlaklık" ve "Sıcaklık'' ifa
de etmiş bir ana kök etimolojisi
ne ait olan diğer on kategori de 
hep aynı esasları teyit etmekte
dir (S. 60-75). 

Bu çok açık vaziyet, uGiinq -
Dü'' teorisinin Türk dilinde oldu
ğu kadar Hint - Avrupa dilleri ü
ezrinde de sağlam temellere isti
nat eden kuvvet1i bir dil kanunu 
olduğuna .şüphe buakmamalda
dır. Onun için buna bir "Teori" 
demekten ziyade bir "Kanun" de
mek daha doğru olur. Bu kanun, 
şimdiye kadar hal veya tavzih e
dilmemiş bir çok meçhul ve müp
hem noktalarla meseleleri aydın
latıp açacak bir aanhtar d emek
tir. 

lsmail Hfımi DANIŞMENT 

[*] Bu grekçe sözlerin erek 
harlleriyfo yazılmr§ şekilleriui ba-
samadık. ··. · · 
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ULUS 24 SONTEŞRIN l 935 PAZAR 

1 DIŞ HABERLER 
Bulgaristanda 

yeni kahine 
(Başı 1. inci sayfada) 

diğinden, bu hal kabinenin genel 
istifasını mucip olmuştur. 

Petr.ol ambargosu 
Italyanları öfkelendirdi 

Soiya, 23 ( A.A.) Bugün öğleden 

sonra kıral yeni kabine listesini tudik 
etmi~tiı. 

B. Köse İvanof'un Başkanlığındaki 
yeni kabine üyeleri şunlardır: 

Başbakan ve Dış İşleri Bakanı B. 
Ceorgi Köseivanof, İç işleri Bakanı 
Mütekait general Sapof, Finans Baka
nı: Milli Banka eski genel direktör mu
avini B. Ganef, Kültür Bakam: Müte
kait general Javof, Sü Bakanı general 
Lukof Bayındırlık Bakam: Eski Ba
yındırlık müsteşarı mühendis Canef, 
Münakale Bakanı: Mühendis Stoyanof, 

Ekonomi Bakanlığı 19 mayıs 1934 
den evvel olduğu gibi ikiye ayrıhıuşbr. 
Ziraat Bakanlığına, ziraat fakültesi pro
fesörlerinden Atanasof ve Ticaret Ba
kanlığına tüccardan Malef getirilmiş· 

tir. 
Kabine buhranının çabuk halledil

mesi, kıralm, uzunca süren her kabine 
buhranında görülen sıkıntılı devreden 
bilhassa kaçınmak istediğini göstennek· 
tedir. Kabine, hiç bir partiye mensup 
olmıyan salahiyetli eşhastan mürekkeb
tir ve Sü Bakam hariç, kabinenin hi~ 

bir Üyesi ordu muvazzaf hizmetinde de
ğildir. Bu da gösteriyor ki yeni bük~· 
met hiç bir bağla batta ordu bağıyb 
dahi mukayyet değ.ildir ve bu S".ıretJe 
ordu politikadan tamamen harice çılca
nlmış bulunmaktadır. 

Paris, 23 (A.A.) - Oeuvre 
gazetesinin diplomasi muhabiri, 
dün Laval ile İtalyan büyük elçisi 
Cerutti arasında yapılan görüşme 
esnasında, İtalyan elçisinin La vale, 
petrola ambargo konulmasının 
muharebe demek olacağını söyle
diğini İ>ildirmektedir. 

Aynı muhabir, İtalyan hükü
metinin bir tehdid politikası güt
meğe karar verdiğini ilave etmek
tedir. 

Musolininin hususi delegesi 
bulunan Marki Theodoli, Cenev
reden dönmezden evel, nüfuz sa
hibi birçok ıahsiyetler f ransız 
şahsiyetlerile görüşmüµe kendi
lerine, italyan)ar tarafından bir 
İngiliz gemisi batırıldığı takdirde, 
fransız kara ve deniz kuvvetleri
nin, 26 teşrinievel tarihli fransız 
notasında teahhüd edildiği şekil
de İngiliz kuvvetlerine arka olup 
olmıyacaklannı sormuştur. 

Marki Theodoli, bu suale, fran
sızJar taraf mdan verilen cevabları 
Musoliniye nakletmiştir. 

Denildiğine göre, Marki, Mu
aoliniye verdiği raporda, bugün 
Fraıısa ile İngiltere arasında mev
cud ve ileride iki hükümeti yekdi~ 
ğerinden ayırabilecek bazı görüş 
ihtilaflarından da hahsetmistir. 

Pöti Parizyen gazetesi, ltalya
ya gönderilen petrollara ambargo 
konmasını mevzuubahs ederek di
yor ki: 

"Böyle bir şey yapılacak olur.
sa, İtalyanın öfkesi son dereceyi 
bulacak ve Roma ile öbür bükü· 
met merkezleri arasındaki gergin· 
lik bir kat daha artacaktır. Tekrar 
bir barq yolu araıtmna.k üzere İn· 
giliz ve fransız eksperlerinin top· 
lanmakta olduklan böyle bir sıra
da buna meydan verilmemesi ar
zu edilir. 

lıal,ya•ycı pelrol ~'llışı ıu·J..· 
roğalmış. 

Vqington, 23 (A.A.) - Tica· 
ret bakanlığının istafutiklerine 
göre, birinci teşrin ayı içinde bal
yaya çıkarılan petrol ve 'mallar, 
1934 yılının ayın ayındaki ihraca
bn yekUnu olan 337.015 dolara 
kartılık 1.065.625 dolara varmak
tadır. 

İtalyan Afrikasına 367. 785 do
larlık sabş yapılmıtbr. Aym sab§· 
lar geçen yılın birinci teşrin ayın
da 45.266 dolan bulmuıtu:r. 

Birinci teşrin ayında ltalyaya 
yapılan bütün ihracabn yekfuıu, 

geçen aym 4. 795.887 dolarına kar· 
tılık, 6.821.366 dolara varmakta
dır. 

1935 yılının ilk on ayı içinde 
İtalyan kolonilerine yapılan ibra
cabn yekiiııu 3.597.022 dolarlık
tır. Bu yekun 1934 yıhnda 254.000 
dolar idi. Yunan l\:ıralı 

Hellikruvazöründe 
Atina, 23 (A.A.) - Kıral. Hel

li kruvazörüne bindiği dakikadan 
itibaren yunan top1'aklarmda ad.ı 
dedildiğinden, general Kondilis, 
kıral naibi vazifesinden ayrılmıt 
bulunmaktadır. Fırtınanın sebebi
yet verd;ği teahhüre rağmen, kı
ralm ro.k·b olduğu Helli kruvazö
rünün ie:!bit edilen saatte Faler li
manına geleceği tahmin edilmek
tedir. Fırtma devam ettiği takdir
de muvasalat günü deği,ecek, fa. 
kat tören programında hiçbir de
ğişiklik yapılmıyacaktır. 

Cevapların Roma da bıral{bğı tesirleı' 
RÖma, 23 (A.A) - Zecri tedbir -

1ere iıtirak eden devletler tarafın • 

dan İtalyan protestosuna verilen ce -
vaplar, söylendiğine göre, kimseyi 

hayrete dü.§örmemiştir. Y alruz İtal • 
yan notasmm esaslı kısımlarından bi

rinin layık olduğu dikkatle nazan iti

bara almmadığı bu cevaplardan an • 
laplmaktadrr. lngiliz, fransız ve ls
viçre cevaplarmm metin ve şekil ay· 

rdığJ göz önünde tutulmalıdır. 
Bu itibarla, ınilletler cemiyetinde 

Italyada şiddetli fırtına 
Bir çok köprüler yıkıldı -Geniş ovalaı· su 

a1bnda kaldı -Demiryolları sökilldü
Y etmiş kişi boğuldu 

Roma, 23 ( A.A) - Royter ajansı deki fırtına ve su basmalarmda.o yet-

muhabirinden~ 

Kalabiriya ve Reggio bölgelerin • 

Amerika 
Harh edenlere liarşı 
şiddetli tedbirler 

düşünüyor 
Vaşingto~ 23 (A.A.) - iyi bir kay

naktan haber verildiğine göreı bükü. 
met, Amerika birleşik devletleri ile 1-
talya ve Habeşistan arasında ticarete 
mani olmak için çok ı.iddetli finansal 
tedbirler tatbikini düşünmektedir. 

Japooyaya kar~ı zecri tedbirler 
hakkında hir yayınh çıkm,ş. 
Londra, 23 ( A.A.) - Resmi mahfil

ler, B. Hull ile ingi!i:z: büyük elçisi Sit 
Lindsay arasında Nevyorkta yapılan 
görüşmeler esnasında, Japonyaya kartı 
ekononıik zecri tedbirler U.tbikinin de 
mevzubahs old~ğu hakkındaki haberle

ri yalanlamnkmdırlar. Çindeki son sıya 
sat inkişafın, Tokyo ile bir anlaşma ya
pı1maama doğru yöneldiği ileri sür '" ' 
rek, böylo bir telakkinin mantıksızlığı 

kaydedil~ektedir. · 

mit kiıi boğulmuştur. Fırbna, dün 
ak§am Misina ile Catanzaro arasın • 
dairi bölgede deavm etmiıtir. Geniı 

arazi, baştan bata sular altındadır. 

Bir çok köprüler yıkıldığı gibi, bazı 

uzak mıntakatarın da civarla irtibatı 
kesilmiştir. Misinadaki köşkler bö1 • 

gesi tamamen su altındadır. Demir -

yollar bazı yerlerde sökülmüş, bazı 

yerlerde de toprak albnda gömülü 
kalmıştır. Fırtına durduktan sonra, 

su altındaki ovalar Üzerinden, Etna 
volkanından fışkıran şiddetli Jıtcak 

bir rüzgar esmiştir. Misinadan gelen 
gemiciler, dağın tepesinden yüksek 
alevler çıkbğmı gördüklerini ve u • 

ğultular i~ittiklerini söylemektedir • 
ler. 
~IVVVVVVV\AAAA~ 

Beşinci sayfamızda 

Trakya Geııel Enspektörü Ge
neral Kciztm Diriğin göçmen

ler hakkında söyledikleri .. 

Altıncı sayfamızda 

ltalyan-lıabe:ı harbı habeTlerini 

Okuyunuz. 

tek cephe mevcut olduğu aöylenemez4 

Kollektif bir notanın yollanması hu• 

susundaki İngiliz dileği yerine ge • 
tirilmediğinden ba~ka, devletler ta • 

rafından ayn ayn Yerilen cevaplar: 
bile aynı metinde değildir. 

1' .. ransamn uerdiği ceııub 

Londra, 23 (A.A) - Sabah ga • 
zeteleri, İtalyan protestosuna verilen 

İngiliz notasm1 türlü r.urelte tefsir et• 

mekte ve bu notayı &ansız notaaiyle 
karşılaıhrdıktan sonra franaı:z: nota • 

amuı daha dostça ve daha uzlatıcı 

bir lisanla yazılmıf olduğunu kaydey• 

lemektedirler. 

Deyli T elegraf~ İngiliz notasm01 

Cenevre kararlannm kesinliğini bil • 

dirmekte olduğunu kaydettikten aoa 
ra diyor ki: 

" B. Uival, bir taraftan Almanya 

ile uyuşmak için gayretler harcarken 

diğer taraftan da ltalya ile samimi 
münasebetler tesiaine çalış.maktadır. 

B. Eden 
Ze<~ri tedbirler kim
seyi memnun etmedi 

diyor 
Londra, 23 ( A.A.) - Edimbarg'dıı 

bir söylev veren B. Eden tec:errüd uya• 

saıına hücum ebnit ve lngiltere'nin 

Avrupadan tecerriid etmesinin imkan· 
ıız olduğunu söylemittir. 

Habeş meselesi baklanda da demiş· 
tir ki: 

''Zecri tedbirlere memnuniyetle işti

rak ebnİ! tek bir devlet yoktur. Hele 

lngiltere hiç de tnemırun olmamııtır. 
Mecburen yüklendiğimiz bu vazife ger

çekten elim idi. Ve bazen iştirak eden· 

ler iç.in Önemli ticaret mahreçlc · kay

bettiriyordu. Biz. hiç bir zaman fU iki 

vazifemizi unutmadık ve unutmıyaea

ğız: Barışı iadfl etmek ve milletler ce· 
miyetinin otoritesini kun·ct:endi.·mek .. 



1,lıe Sılectatorün 

aytarı 

T he Spectator mecmuası, en a
ğır bC!§lı İngiliz mecmualarından 
biridir. Bu mecmuanın 8 bu ay ta
rihli sayısında tuhaf bit yazı o
kunmustur. Yazı imzasrzdır. Al
tında yalnız, "İstanbul ayları,, di
ye bir kayıd vaı·dır. 
Mecmuanın bu "lstanbul ayla

rı'' kimdfr bilmiyoruz. Şimdiye 
kadar onu bu kadar mesul bfr ha
fiflikle bu seferki yazı ayarında 
bfr hezeyanda bulunduğuna rast
lamamıştık. Belki de kendisi, mec
muanın yeni meydana çıkardığı 
bfr "değer'' dir. 

Bu zat yazısında, bizim son sa
yım işimizden bahsediyor. Türki
ye cumuriyeti hükümeti ve Başba_
kan İnönü tarafından ötedenberı 
büyük bir önemlilik ile yoluna k.o
nan bu iş, ingiliz mecmuasının ~s
tanbul aytarına göre bir sahtekar
lıktan ibarettir. Neşredilen netice, 
doğru değildir. 16.188.767 türk 
vardır demekten yegane maksad 
Bulgaristan gibi ufak komşuları 
iiı"kütmekten ibarettir. Çünkü Tür
kiye gibi bfr memlekette nü~usu!' 
o/c. 22 nisbetinde artması?a ~mkan 
yoktur. yazıda, bu esas ıcldıadan 
bcı§ka bir takım da yavan alaylar 
vardu-. 

Bir yabancı gazete veya mec-
mua, herhangi bir memleket hak
kında lehte aleyhfe birçok şeyler 
yazabilir. Hatta bazan bizzat ken
disi, şu yahut bu menfaat/ar namı· 
na hakikati değiştirmekten yahut 
açıkça yalan söylemekten çekin
miyebilir. Fakat böyle bir gazete 
veya mecmuanın muhabiri, bulun· 
dağu ve içinde yaşadığı memle
ketin hükumetine yalancılık yora· 
maz. 

Kaldt ki Türkiye cumuriyetıi ve 
onun hükiimeti nüfus •ayımları

nı, şimdiye kadar ne ba.şkalarınt 
ne de keradilerini. aldatmak ıçm 

yapmışlmdır. Esasen Türkiye hi.i
kümetİ. o hükümetlerdendir ki 
şimdiye kadar ne beyanatında, ne 
de neşriyatında, hakikati sakla
maya hiç bir zaman lüzum görme
diği gibi değiştirmekte de bir fay-

. da aramamıştır. Türkiye hükiime
ti bu gibi usullerden kendini dai-

. ma müstağni tutabilir çünkü dev
rim yapmış gene bir memleketin ve 
ulusun hükümetidir. Bundan baş
ka da ne kendisi emperyalisttir ne 

de emperyalizmden pervası var· 
du._ 

Nüfus sayımı diğer sayımlardan 
fa,-ksız bir istatistik işidir. Türki
ye, komşu devletleri ürkütmek 
için, neden kendi milletini aldat
mağa liizum görsün? Bundan baş
ka Türkiy~ niifusunu eski impara
torluk zamanında iki bela sömü
rüp götür müştiir: 

1. İsyanlar ve haı·blar 
2. Yan sömürge olmanın ya-

1·attı~ı sefalet. 
Türkiye cumuriyeti, türk ulusu

nu bu iki belanın her ikisinden de 
kurtarmıştır. Bozkınn ve kenar 
yaylaların çocukları, barış hava
sı koklıyarak ve şerefli bir çalış
manın emeğinden faydalanarak 
çoğalmakta ve büyümektedirler. 
T he Spectalor buna inanmıyor 

mu? Niçin inanmıyor? The Spec
tator buna inanmıya dursun, bu 
bizi hiç rahatsız etmez. T iirkiye
deki harekete toptan inanmamak· 
ta ısrar eden bir zihniyetin kendi 
namımı giittiiğü bu optimizm bi
zim lehimizdedir ve hoşumuza gi
der. Fakat "lstanbul ayları'' nın 
bu gibi haberleri fstanbul'da uy
durmasına cidden lüzum yoktur. 
.!ıi.iyl~ şeyler Londra'daki bfr o:ia
da rok daha iyi h.ar.ırlamt" Ve kim 
bilfr, belki de bnyle olmu~tur. 

Bıurhao BELGE 

1 i H 
JST AN BUL TELEFONLARI: 

Deniz lisesinde Atatürk 
Büstü törenle açıldı 

İstanbul, 23 - Bugün Heybeli Denİ:.t: 
Lisesinin iç bahçesine konan Ulu Önder 
(Atatürk) büstü kumandan laı·afmdan 
büyük törenle açılmıştn·. 

Buğday satışları 

İstanbul, 23 - Bugün zahire borsa
sında yumuşak buğday 7,20, sert huğ. 
day 7,25 kurJş olarak açıldı ve 7,10 ve 
7,25 arasında muamele gördü. Blı iki 
cins buğdaydan 431 ton satış yapıldı. 

Edirne treni bir arabayı 
parçaladı 

İstanbul, 23 Dün sabah Sirgeci-
den ka!knn Edime freni Uzunköpı·ü is
tasyonu rıa giı·erken geçidden geçmekte 
olan bir aı·abay;ı çarpmış, bu arabanın 
döı·t yolcusundan ikisi ölmüş ve iki'>! 
de ağu· yaralanmıştu-. 

İstanbul konservatuvarı 
İstanbul, 23 - Bugun konservatuv;;ıx 

bina.;ı için bir toplantı yapıldı. Bu top
'antı<ia mımaı· ( Konsi) nin veı·diği iza
hat dinlendıkten sonra proje aynen ka
bul edilmiş tir. Mukavelenin im1.:asından 
it;buen dört ay içinde binanın yapıl· 

muma lba~lanacak ve biı· buçuk yıld~ı 

lstan'bul konservatuvar binası bitmiş o · 
lacaktır. 

İlk okulların türkçe 
dersleri 

İstanbul 23 - Resmiğ ilk okullarda, 
turkçe derslerinin yeknasak biı· metodla 
okutulması işlerini görü~mek ü.ıeı·e ilk 
okul ispektörlerinden bia· komisyon kül 

tür direktöı·lüğünde toptanmıştff. Ko
misyon çalışmalarına devam edecektir. 

Buo-ünl(ü k.onser 
ı':' 

Ötey gün alman elçiliğinde ve 
dün gece halkevinde bir konser 
veren profesör Paul Grümmer bu
gün gene halkevinde saat on bırde 
uçüncü konserini verecekitr. 

Halkevi başkanlığının bize bil
dirdiğine göre istiyen yurddaşlar 
saat on buçuğa kadar evden gtr
me kartı alabileceklerdir. 

ULU~ 

BE 
B.R. Pek.er istaı1llula 

• • 
gıth 

C.H.P. Genel sekreteri B. Re
ceb Peker dün aksamki trenle İs
tanhula gitmiştir. B. Peker İstan
bul üniversitesinde yarın inktlap 
derslerini vermeye başlıyacaktır. 

l(ızılay Şefl{at yurdu 
ve HalJ{evi 

İki hayır kurumumuzun 

yeni bir başarısı 
Kızılay Şefkat yurdu ile hal

kevi soysal yardım kolu iş birliği 
yaparak Ankaradaki orta okul ve 
lise talebesinden yoksul 400 çocu
ğa birinci kanun başından itiba
ren yemek vermeye haşhyacaklar
dır'. Hayır kurumlarımız, bu işin 
gerektirdiği masrafı karşılayabil

mek için yeni yıl takvimi çıkarta
rak müesseselere ve halka dağ ıla

caklardır. 

Ayrıca şefkat yurdunda açıla
cak dispanserin hazırlıklal'I bit
miştir. Bu dispanser bir haftaya 
kadar çalışmaya haşlıyacaktır. Dis~ 
panserde bakılacak yoksullara ı

laçları da parasız verilecektir. 

E 
Zecri tedhirleriıı 

teeimimiz Üzerin{le 
tesiri 

Milletler cemiyetine dahil ·~ l 

lunan hükümetlerin İtalya hakkın
da tatbik edecekleri zecri tedbir
ler için neşredilen kanun üzerine 
Türkofis, iç ve dış kollarına bir 
genelge göndererek tecimerleri
mizin dikkat etmeleri lazım gelen 
noktaları izah eylemiştir. Bizim 
incelemelerimize göre, zecri ted-
birlerin tatbiki, ihracatçılarımızı 

hemen hemen hiç mutazarrır et
memektedir. Çünkü zecri tedbiır

ler arasında bulunan ithati .ihra.c ı 
ve yapılması menedilen şerlerden 
çoğu memleketimizi ilgilendirme
mektedir. Milli mah$uHerimız a

r<ısında bulunan ve dı~ piyasalar 

da sahlan mallarımızdan zecırıİ 
tedbirlere dahil olanta. ·ı canh 
hayvanlar, manganez ve krom ma
denleri ve hurda demirlerdir. Hur
da demirlerin ihracı esasen önce
den menedilmiş bulunmaktadır. 

ElJeki istatistiklere göre de mem
leketimizden canlı hayvan ve di
ğer iki madenin umum ihracat nis
hetinden İtalyaya isabet eden kı
sım pek cüzidir. Bu kısmın da di
ğer piyasalarda kolaylıkla sarfe
dileceği muhakkak görülmektedir. 

Hali~ sosyetesini İstanbul urayı 
isletmeye basladı 
' ' İstanbul (Telefonla) - Haliç sos· 

yetesi uraya verdiği protestoda çalış· 

mak imkanı olmadığından bahsederek 
22. 11. 935 tadhinden itibaren sefeı·le

ri tatil ettiğini bildirmiştir. Uray mu
vakkat bil- idaı·c heyeti kuraı·ak bu he
yete Akay direktörü, deniz tecim asdi
rektörü, uray hukuk işleri direktörü, 
fen işleı·i direktörü iştiı-ak etmişledir. 

Bu heyet elile bu sabahtan itibaren se· 
ferleı· işlemektedir. Uraym heyetler 
kontrolörü vardır. Akay direktörü mad
di yardımı yapmaktadır. Deniz tecim 
direktörü resmi ve fenni yardın,lar yap· 
mağa hazırdır. 

Merkezdeki eski sosyete memurları 
dün akşama kadar sosyete hesablarını 

tetkik ile uğraşmaktadır. 
Tayfalar. kaptanlar, makiniıtlet·, kon• 

trollaı·, biletçiler, çipacılar, valinin taıt· 

rile vazifelerinde bırakıldılar. 

Merkez memurları için vali bir kad · 
ı·o yaptırılmasını emretmittir. Vali sos

yete direktörlüğüne eski direktör B. 
Hasan Sabriyi memur etmiştir. 

Anbar, depolara ve idare merkezin
deki envantea·e vaziyet edilmemittir. 

Yalnız nakil işinin geı·ektirdiği \'a· 

sıtalu uı·ayın elindedir. 
Bugünden itibaren toplanan var~da~ 

belediyeye verilmektedir. 
Memur pasolarına mi.samo.u edil· 

mektedir. Uray hukuk işleri direktorü 
sosyeteye ait abonman 'lı"e kartlaruıun 

kullanılmamasını emretmiştir. 

Uray durumun hukuk bakamntdan 
doğuracağı anlaşmazhklaırı der'JIİİi et· 

mektedir. 

Giden sıtmanın yerine verimli bir toprak ve akan su gelmektedir. 
Konya sıtma savaşt bölgesinin 

Yenişehir .şubesi içinde ve Karadi
ken köyü yanında 85 hektar bü
yüklüğünde Karadiken bataklığı
nın sağlık ve soysal yardım ba
kanhğı su mühendisleri tarafın

dan yaptlan projesine göre kuru
tulmasına başlanmıştır. 

Konya sttma savaşı bölgesi, 
hu bataklıktan başka, gene kendi 
bölgesi ve Aksaray şubesi içinde 
401)() hektar büyüklüğünde "Ka-

rasaz" bataklığının kurutulması 
işine ehemmiyetle çalışılmaktadır. 
Sağlık bakanlığı :mühendislerinin 
yaptıkları projeye göre 5 metre 
genişliğinde ve 2-3 metre derin
likte açılması gerekli 14.000 met
re uzunluğundaki ana kanalın 12. 
bin 500 metrelik kısmı bitirilmiş· 
tir. Daha açdması gerekli 1500 
metrelik kısmının da ha valarm uy
gun olduğu zaman tezelden biti
rilmesine çalışılacaktır. 

Kaş, (Hususi) - Krnık ve 
Gelmiş ovalarındaki bataklığı ku
rutmak için iki ay önce başlayan 
kanalizasyon işleri bitmiştir. Ka
nalda çalışan köylüler susuz top
raklarına su verecek ve kendileri
ne on binlerce dönüm verimli top
rak kazandıran bu büyük isin bit
mesi şeref ine kaymakam . ve sıt
ma mücadele baskanının bulun
duğu güzel bir tö.ren yapmışlardır. 

Karagöl'ün suları Esen çayına 
akıtrlmıstır. 

Bey ehi,- Karndiken bataklığmm göl~ alıclflması ip 

· SA YtfA :. -
j Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

VI ıncr Anket 

1 - .~ark. doiitt 
2 - ."jimal. rronl 

3 - r..cll"p. lmtr 

4 - 'Cenup, :.rıd 

1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 

asri kökleri nelerdir? 
II) Bu kelimeler nasıl teşekkül 

etmişlerdir? 

IH) Bu kelimeleri teşkil etme!\. 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri~ 
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuştur? 

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

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür7 

Yukardaki altıncı dil anketimi
ze okurlarımızın verecekleri ce-
vablar, gazetemiz yazı işleri J( .. 
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ede1·iz. Şimdiye kadar alclığımır. 
c·evablan sır·aiİ}'le koyduğumuı; 

gibi bnuJan böyle Je koyacağız. 

Huk:ul{çulaı- ]Jirliği 

düıı toı)Iandı 

Kurumun adı •·ff 11kul.· ilmini 
yaym<ı ~urumu:, oldu. 811 yıl 
konfeı·anslcır verilecek ve mif.. 

/etler arası hukuk serisi 
bastırılacaktır. 

Geçen hafta çogunluk olamadıgrn· 

dan düne bırakılan hukukçular birli· 

ğinin fevkalade genel toplantısı dW. 
saat on beıte Halkeri salonunda Y•· 
pıldı. Kongre başkanhğma Tüze Ba
kanı 8. Şükrü Saraç.oğlu seçildi. On .. 
dan sonra idare kurulu başkanı Refik 
ince söz alarak, geçen nisandanberi 
İJ baıına getirilen idare kurlunun. 

yaptığı i~leri anlattı. Bunlar arasında 
bütün memleket hukukçularını ilgi .. 
lendirecek §ekilde konferanslar ha .. 
zırlandığuu ·ve ilk konferansın gele .. 

cek <:l4marte.si s.a~t on beşte H•llke .. 
vinae üniversite relıı:törii ve ordinar ~ 
yüı profesör Cemil BilseJ tarafından 
verileceğini vebef aya yakın bir müd~ 

det her hafta Aynı gün ve saatlerd 
lstan'bu1 ve Ank,ua hukuk fakülte -

• leri yerli ve yabancı profesörleri men1 

leketin kıymetli bilginleri tArafındao 
konforaınıslar verileceğini söyledi. 

Bu konferanıı,lar Ulus ile de bildi 
rilecektiır. Ayrıca konferanslar bro .. 
şür ha1inde bastınlarak yaydacakttr. 

Bundan sonra birliğin türlü ulus-· 

lara ait hukukiyatını gösteren kıy .. 

metli pir serinin tercüme ettirilmesi

ne ve bastırılmasına çalışıldığını ve 

bu seri idne bugunku turk hukuki~·a
tına a.it bir cild de ilave edilerek tür
lü dillerle bastırılac;:ağını bildirdi. \'e 
bütün bu i~ler de birliğin Tüze Ba -
kanhğından gordüğft kolaylık ve 
yardıma te~ekkür etti. 

Alkışli\rla karşılanan bu be}·anat~ 

tan sonra ruzname degişikliğine ge • 
çildi. Yeni nizamnameye göre kuru· 

mun adı (Hukuk ilmini yayma ku • 

rumu) ~eklini aldı. Müteakiben ida 4 

re kurulunun yeni baştan seçilmesli 

kararJa~brıldı. Neticede eski idaro 

kurulundan Refik lnce, Kemal Ünal, 

Zühtü Velbeş, Tuğrul ilen, lzmir say

lavı Hüsnü Kitapçı, Süreyya ve Hu· 
seyin Avni Üyelikdeı·e ve sırasiyle 
Bayan Sabriye i1e saylav Atıf da ye-

dek Üyeliklere seçildiler. Yeni idare 

kuruluna ilmi komisyonlar yapmak 

ve Üyelet·ini seçmek salahiyeti veri! -

di. Kurultayın Atatürke ve memle

ket büyükieri.ne saygı telgrafları çe -
kilmesi alkışlarla kabul olundu. Top

lantıya ba~kan Şükrü Saraçoğlunuıt 
idare kuruhmu takdiı· ve tebrikinÇ 

bildiren kua. h!r diyeviyle son veril
di. 
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Ulus'un An eti 
Anl{arada mesken meselesini nası) 

halledebiliriz ? 
"Ankcacula meaken meıeleıini naııl halledeceğü1,, adlı anke

timize gelen cevablan nqre deuam edeceğimiz~' anketin met
nini koymuyorwr. 

Bugün de mimar Kazalonga nın gönderdiğt cevabın ilk kı3-
mını yo.ııyorus ı 

On üçüncü cevap: ı 

1- Yapı kooperatifleri 
Benden daha aalihiyetli kim

.eler, Uluı'un anketi üzerine dü
ıünce1erini bildirdiler. 

Tenkid yapmak zevksizlik ve 
iddiasında bulunacak değilim. 
Yalnız, gayretlerini müşterek bir 
gaye için birleştirmiı olanlarla ve 
bu arada, Ankarada memurlar i
çin yapılacak mesken kooperati
finin çalışkan kurucularından o
lan 8. Nusretle yaphğun konuş
malarda münakaşa ettiğimiz pren
siplerin çerçevesi içinde kalaca
ğım. 

ötedenberi, kooperatifleri ku
ranlar, devlet, belediyeler, emlak 
tirketleri, büyük sanayiciler, yani 
azçok büyük bir projenin batard
maaı için lizon gelen kapitale aa
bip olan kurumlardır. Kooperatif 
üyeleme, kendilerinin istifade e
decekleri projeler hakkında fikir 
sorulduğu nadirdir. Bunlar, ken
dilerine sahlan veya kiralanan 
malı satın alma veya teslim etmek
le iktifa eylerler. Bununla beraber, 
bazı sanayiciler memurlarına bo§ 
gmrünmek iç_in, bunların ihtiyaç
larını ve zev.klerini öğrenmek ü
zere anketler açmışlardır. Çok de
falar, zamanın modasına uyulur ve 
ıeri halinde inıaat yapılır. Bizzat 
ben bundan birkaç yıl önce Burje 
civarında Paris banliyasünün bir 
amenajman işini üstüme al
mı§lım. O zaman, üç ıartı yerine 
getireceğimi sanıyordum: Projesi 
atağı yukarı 20.000 kitilik bir halk 
yığını için etüd etmek; teknik im
kanları hazırlayan ve projenin 
tatbikini kontrol eden Seine - et -
Gise valiliğini hoınud etmek; ni· 
bayet ve bilhassa, bu iti bana ve
ren emlak ıirketini memnun et
mek. Proje tatbik olununca müş
teriler, hakka.la veya hazır elbise.
ciye gider gibi emlak ıirketine gi
riyorlar ve ilk müracaat edenler, 

sonradan bat vuranlara göre da
ha memnun kalıyorlardı. 

Şimdiki halde iae, Ankarada 
bu mesele başka şekilde mevzuu
bahstir. 

Kurulmuı olan kooperatif §İm
diki haliyle bilhassa hükmi bir 
tahsiyettir, aynı ihtiyaçlara ve a
şağı yukarı aynı vasıtalara malik 
olan kimseleri, bir arzu etrafında 
toplamaktadır. Azami konfor ve 
asgari masrafla bir eve sahih ol
mak, berkesin ülküsüdür. 

Fakat, makineyi itletecek olan 
motor, henüz meydanda yoktur. 
Bu iş için kapital lazımdır. Eğer 
devlet, belediye yahud da Anka
rada bulunan bir finansal grup 
kooperatife eyice yardımda bulu
nursa, halledilecek mesele nisbe
len kolaylatmış olur. Bu itle ya
bancı kapital kullanılmak isteni
lirse, it daha çapraşıklaşır, 

Onda dokuz ihtimalle yabancı 
kapitalistler işi teknik tarzda kon
trol etmek istiyecekler; uzun 
vadeli bir krediyi, ancak sağlam 
garantiler mukabilinde yapacak
lar; bundan başka, bu işe yatırı
lan para ile yapılan karın ve kul
lanılan paranın faizinin, ileride 
tesbit edilecek olan bir şekil dahi
linde, kendi memleketlerine yol
lanabilmesini istiyeceklerdir. O
nun için kooperatif, programını 
gerçekleştirmek üzere devletten 
yardım görürse yabancı kapitali
ne baş vurabilecektir. Devlet bu 
yardımı yaparsa, kooperatif en u
cuz kapitali kolayca "kiralıyabile
cektir.,, 

Bundan sonra projenin başa
rılması artık teknisyenlerin i,idir. 
Fakat bunda da. görgüsü ve bilgi
ıi ne kadar büyük olursa olsun. bir 
tek adamın vereceği direktiOere 
körü körüne uvarak iş görmek 
manasız olur. Ci.\nkü herkes yan
hs yapabilir ve birkaç fikir, bir tek 
fikirden elbette daha ividir. 

Kazalon~a 

Türk Pa~aşütcüleri 
Gençlerimiz bunda da muvaffak oluyor· 
lar. Uzman B. Anohinin Türkkuşunun 

faaliyeti hakkında söy edikleri 
Uzman Anohin "Türkku§u" nun fa

aliyeti etrafmda bize ıu izahab vermiı-
tir: 

''Türk.kuşu alanında paraıütle çalı. 
ıan yirmi Üyemiz vardı. Talebeleria 
pek çoğu bu yeni ve Önemli sporda mu
vaffak oluyorlar. Buniann hepsi cesur 
ve soğuk kanhdR". Bilhassa inişlerden 

sonra hepsini çok neşeli buluyorum. iş
lerinde çGk muvaffak olup muallim O· 

lanlan olduğu gibi abhş dereceleri nis· 
betin üstünde olanlan da vardır. Tale
beler, türk paraıütçülüğünün istikbali 
hakkında bana çok ümitler veriyorlar. 
Talebeler arasmda Bayan da vardır. Ba
J'BD paraşütçü arkadapanndn hiç bir 
wretl«> geri kalmadığı gibi ce.areti, so
iuk kanlıbğı ve ablıt derecelerile bir
sok arkadaılanm ıimdiden geri baak
llll§ btı!unmaktadır. 

Pa1CMÜtçülük halen Avrupada ve A· 
merikada çok önem kazanmııtır. Çün
kü yapılan ablrşlar vücudda olan sağ
lamlık, soğuk kanlılık, sinirlere hakim 
almak, korkuyu gidermek gibi bir uz· 
mıın için çok mühim olan birçok vasıf
lar hah§Cbnektcdir. Mesela, bin metre· 
den yapı.an bir ab!ışı düşünelim. Ta· 
Jebenin kendisine verilen direktiflere 
göro 700 metreye kadar para,ütünü aç
madan düşecek, yani havada sekiz sa
niye bir taş gibi mütemadiyen yere aÜ· 
rüklenecektir. Bu asabı yerinde o1rru
yan bir kimsenin yapacağı iı değildir. 

Halbuki TürkkufU paraşütçülerinin 
böylo bin metreden yapılnuı birçok ab
bşlan vardır. Talebeler 300 metre bir 
ta§ gibi düştükten sonra paraşütlerim 
açıyorlar ve yere gayet normal f&rlalr 
içinde iniyorlar. 

Günün her aaatinde oidı.ığu gibi ak
şamın karanlık saatlerinde abbşları 

tam bir muvaffakıyetle sonuç vermek
tedir. Akıam karnnlıklannın paraşütç.ı· 
ler üzerinde yapacağı ruhi tesirler dü
§Ünülecck olurr.a hiç bir fevkaladeı;ı, 
yokm;ış gibi korkı.ıauzca atılarak a!ınan 
bu dereceler çok memnwıiyetbahşbr. 
Sonra, Türkkuşu parqütçüleri günün 
muhtelif aaat!erinde atladıkları gibi 
rüzgann .ani)·ede yedi, ıekiz metre hız
la eatiği kuvvetli havalarda da atlaınıt · 

lar ve muvaffakıyetle inmişlerdir. Cu· 
muriyel bayranunda yapdan büyük tö
rende Türkku"1 adına yedi paraşütçü 

iıtirak etmiştir. O gün riizgirm sürati 
saniyede sekiz metre idi. Rüzgir yok· 
muş gı'bi atlamıtlardır. 

Dünyanın biç bir yerinde rüzgil.nn 
sürati dokuz metreyi aımca paraşütle 

atlanıhnaz. Gördünüz ki rüzgar aaniye
de dokıuz metreye yaklaşırken bite 
Türkkuşu par~ıütçüleri atladılar. Para
tütçülükte abl1şiar kadar yere inişler 
de mühimdir. Şimdiye kadar en ufak 
bir kazanın kaydedilmemiş olması da 
gösteriyor ki, geoçler bwula da m:.tvaf· 
fak oluyorlar. , 
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[ Y aban~ı gaze eler eo u lar 
İngiltere ile İtalya arasındal{i mesele 

.talyan- habeı harbı devam ediyor. Fakat bunun yanı bQ§ında, gene bu harbJan doğan, 
lakat bundan daha 4% mühimolmayan biT mesele Jaha vardır: lngilteTe ile ltcılya arawıdaki 
anlQfmazlık. Bilindiği gibi lngiltere, habq harbı bcqladıktan ıoma, AkdenizJe lnıvvetli bir 
donanma bulundurmağa bCJflatnıfta. Buna karp ltalya da Libyede, Mısır srnrrınrn kartı~
na a.Jıa yığmqtır. iki laral da ellerindeki bu kııvvederi, yapılacak konufmalmda bir tehdid 
ıilahı olarak kullanmak istiyorlar. Ôte taTaltan, ıon günlerdeki hadiıeler dolayııiyle, lngil
tere Muıra da güvenemiyecek bir duruma dii§miiftü.r. Bu nnktaları inceleyen Piyero Mimik, 
lngilterenin 1815 denberi boyuna gerilediğine qatet ediyor ve bu devletin arhk dünyanın 
hakimi olmadığı •onucuna varıyor. 

İngilizlerle İtalyanların biribirle· 
rine çekinerek bakınağa devam et· 
tikleri inkar olunamaz. 3 ilk te§rin
denberi İngiliz gazeteleri, zaten mev
cud olmıyan, habeş muvaffakıyetle· 
rini göklere çıkarmaktan geri dur
mıyorlar; bunda ltalyaya oyun et
mek kaygunndan başka bir JeY gör· 
miyelim. Bugüne kadar İtalyan · İn· 

giliz konu~rnası biç bir aonuç verme 
miştir; İtalyanlar Libye cephesmden 
(l..ibye'den değil) fırkalarıru çekti
ler ama İngilizler orada hiç olmazsa 
üç hrka daha bulunduğunu ve nor-
mal zamanlarda Trablus'ta bulunan 
İtalyan kuvvetleri 15.000 kİ§İyİ geç· 

· mezken, Mı•ınn karşısma yığılmış 
üç fırkanm cidden çok olduğunu ile
ri sürdüler. Onun için, İngiltere zn-h
hlarım geri çekmeği reddetti ve İngi
liz gazeteleri ise, hiç olmaua ik; İ
talyan ftrkası daha geri çekilir&e ge
milerin geri alınabileceğini yazdılar. 

Fakat B. Musolini bu hareketi yap
mak ister görünmiyor, yahut hiç ol· 
mazaa, bunun mukabili olan ha~ke
tin yapılacağından emin olmak isti
yor. 

llindi~tan. yolu 
İngilizler Hindistan yolunun teh

did altanda olduğunu ve 1815 denbe-
ri Hindiııtanın timdi olduğu kadar 
tehlikede olmadığını kafalanna yer
leıtirmi~lerdir. Bu, aarih bir müba

lağadll'. Fakat italanlar, bu mübala· 
ğanın inkişafına engel olmak için hiç 
bir şey yapmadılar. Sicilya ve Kalab-

ra kıyılarmın karşısında Trablua'un 
stratejik durumunun çok iyi olduğu 
şüphesizdir. İtalyanlar istemezlerse, 

bir dütman donanması Akdenizin do· 
ğuaundan batısına veya batısmdan 
doğusuna güç geçebilir. Ote taraftan, 

on iki ada boğazlara hakimdir ve Is· 
kenderiye ile Süven kanalından u
zak değildir. Bütün bunlar, İngilte
renin Akdenizdeki "bahri imkanlar" 
mı çok küçülten şeylerdir. Sonra, 
Şabdenizi'nde Eritre bir tehdid gibi 
uzanmakla kalmamakta, son ikinci· 1 
kanunda Fransa ltalyaya, içinde 
Dudmerah adası da bulunan aşağı 
yukarı 1.000 kilometre murabbaı top
rak verelidenberi, İtalya bu toprakla
rın cenub ucu ve bahsi geçen ada 
dolayısiyle. Babülmendeb boğazına 
bakim bulunmaktadır. Bundan baş
ka İtalya tarafından Muaavva'da ve baş 
ka yerlerde yaptrnlmakta olan itler, 
Eritre ve Somalide italyanlann bir 
yayılma politikası güdmek hususun
daki azimlerini gösterir. 

A kdenfa hiikimiyeti 
Hepsi bu kadar değil Birkaç yd

danberi 34.000 tonluk zırhhlann aza
mi tonajlannm 25.000 veya 26.000 
tona indirilmesinin düşünüldüğünü 
biliyoruz. Franaa bu arzuyu göz ö
nünde bulundurarak Dönkerk gemi· 
aini denize indinniştir. Bunun arka
ımdan da, aynı tipte Strasburg ge
mia.i gelecektir. Halbuki geçen yıl 1-
talya oldukça ani bir tekilde tezgihe 
35.000 tonluk iki zırhh koyınU§tur. 

Bu, onun hakkı idi. Vafington ve Lon
dra anlaşmnlarmın hükümlerine gö. 
re, İtalya da, Fransa da 35.000 ton
luk bet zırhlı yapabilecek,erdi. Fakat 
bunların yapdması için aeçi~ zaman 
tobafb. Resmi Gazete, şimdi yapdan, 
lakin dört yıldan öpce hizmete girmi
yecek olan bu iki tane 35.000 ton
luk zırhlıyı barb donanmasına lkayde· 
den bir kararname neşrehnİftir. Bu 
da İtalyanın, sadece "parlak bir ikin· 
ci" olmak istemediğini ispat etmek 
için yaptığı bir jesttir. ltalya erkin 
olduğunu teyid ebuekte, lngiltere

yeı ''- 1925 de 6İz Akdenizde bet 
büyük gemi Aeferber ettiniz ki, bizim 

bunların kar§ısma koyacak hiç bir 
şeyimiz yoktu. 1939 da bizim de hiç 
olmazsa iki tane yepyeni gemimiz o
lacak: bu ise, hesaba kahlmasr ge· 
reken bir silahtır.,, 

lngiltere bu sözleri anladı ve bu
nu unutacak gibi görünmiyor. 

.-l/rika ve Akdeniz 
lngi1tere'n.in durumu güçtür. O, 

itiraz götürmez bir şekilde, denizle
rin hakimidir ama, karada elinden 
büyÜk bir şey gelmez. İngilizler son 
zamanlarda, Mısırla Sudandaki İngi
liz kuvvetlerinin 17.000 veya 18.000 
den fazla olmadıklarım itiraf ediyor· 
lardı. Bu, azdır. Şüphesiz, 100.000 
mıaırlmm İngilizler tarafından topla· 
nıp silahland1r1lacağ1ndan bahsolun
du ama, Mısırlılar ltalyaya düşml\D 
ve Habe§İstana müsaid bulunmakla 
beraber, fngilterenin her gün M ıur
daki hakimiyetlerini geniJlettikleri
ni diiı}ünmektedirler. Mrm-, son za
manlarda lskenderiyenin bir deniz 
üssü haline getirilmesini protesto et
mi§, kendisine, bunun geçici bir şey 
olduğunu aöylemek lazımgelmittir. 

Jngilizler, Akdeniz ve Afrika mese· 
lelerini birbirlerinden ayınnak arzu· 
sundadırlar. Onlara göre, ilk olarak 
Libye'deki İtalyan fırkalanndan üçü 
ile, üç İngiliz gemisi geri çekilecek
tir. Sonradan, zecri tedbirler yoliyle, 
Habeıietan İ§İ hallolunac:.aktır. 

Fakat, ltalyanlar böyle düşÜnmİ· 
yorlar. Koryere Paduano şunları ya· 
zıyor: "Görünü~ göre lngiltere, Ak
deniz meaelesinin, münaka~ edil· 
mekte olan Afrika ve Avrupa mese
lelerinin heyeti umumiyeainden a)'Tıl
maaı gerektiği prensipini tutuyor .• 
Bu, yanlı§ ve tarafgirc.e bir iddiadır. 
Sulh bö1üneınez. Lı'bye'deki kıtalann 

geri çekilmesi bıgilterenin ayağına 

batnıst olan kocaman bir dikeni çı

karını' olacaktır ama bizim elimiz· 
den de, aıyaaal pa.zarJıklar ve belki 
de müdafa için kullanabileceğimiz 
kuvvetli bir ailahl almıt olacaktır . ., 

T ehdid altında yapılan 
konHJmabır 

Böylece, her iki taraf da, karşısın
daki düşmanm tehdid altında konuş
malara gİri§mesini istiyor: lngiltere 
tarafından bahri tehdid, ltalya tara
fından d~ Mısıra kar§ı yapılan teh· 
did. Ve bu iki tehdid de bin'birine 
tevazün ediyor: Durumu soğuk kım· 
blıkla muhakeme edelimı İtalya, bir
kaç aylık barb için muhtaç olduğu 
!eyleri l..ibye ve Eritre'de toplamt§ 
olduğu için, İngiltere Mısırda, bir ta
raftan çölün içinden Nile doğru, öte 
taraftan da Eritre'den Mısır Sudam
na doğru yapılacak iki tarafh bir ta· 

arruza dayanamaz. Yukarda da söy
lediğim gibi, mısırlılar habc~lerden 

yanadırlar ama istiklalleri mevzuu• 
bahs olduğu zaman belki de başka 

türlü hareket ederler. Sonra, koyu 
müslüman olan Mısır Sudanı halkı 

vaktiyle İtalyanlara karşı harb etmit 
olmakla beraber İngilizlere karşı da 
harb etmiştir ve habz~lerin irsi 
düşmanıdır. Yani, lngilterenin (. 
talyayı tehdid ettiği kadar ltalya da 
fnı>iltera~i tebdid ebnektedir. İngil
tere, İtalyanın Ha~istan ordusu ve 

Trablusttaki İşgal kuvvetleriyle ol.ıı.n 

irtibatını kesebilir, fakat hl'llyft da 
Mısıra taarruz edebilir. 

Netiee 
Bundan çıkarılacak aonuç şudur: 

KUVYetli bir ihtimale göre, lngiltere 
iyice ağır baaamıyacaktır. Zaten İtal
yanlar Tigre, Ogaden ve Harrar'ı İş· 
gal ederlarse, bunlan oradan çıkar• 
mak nas1l mümkün olabilir? Sonra, 
deniz konferansmı d• hesaba katmak 
gerektir. lngiltere, karşısında, Va· 
ıington esaslarma göre pazarlığa gİ· 
rişmeğe yanaşmıyacak olan iki mil· 
Jet bulacaktır. İngilizler, İtalya 'nm 
zararma olarak, Fransaya müsaid 
davranmağl tecrübe edecekler mi? 
Fransa bu kapana düşmekten iyiden 
iyiye kaçmacaktır. Ancak, Fl'ansa• 
nın bundan istifade edeceği de dü .. 
ıünülebilir. 

Çünkü bütün mesele bir deniz m~ 
selesi halini almaktadır. 1919 danbee 
ri İngiltere geriliyar. Büyük Okya• 
nua'taki biS&esini Japonyaya verdi; 
Amerika ile müsavab kabul etti; Al· 
manyanm canlanmaamı da keza ka· 
bul etti. Şimdi de Akdenizde İtalyan 
donanmasının büyümesini tahdide 
ga)'Tet edecek ama bunu naaıJ yapa• 
cak? Çünkü İtalyanlar, tezgi.btR bu• 
lunan iki tane 35.000 tonluk gemi• 
nin inşaatını durdurmak ister görün· 
miyorlar. Ote taraftan, İngiltere !ran• 
aı:z donanmasını §imal denwnde Al· 
many~ Akdenizde de ltalya eeviye
sinde tubnağa çalı~caktır. Fakat 
Fransa, filolarmı teksif edemiyeceği 
ni, bunun için, her iki taraftan ııilah• 
)anması gerektiğini aöyliyecektir. Şu 
da var ki. lngiltereye, 9imal denizin• 
de Almanya ile Fransa, Akdenizde 
de - habe§ meselesi bittikten '°nra • 
ltalya ile Fransa arasında hakemlik 
yapmak imkaru kalmış oluyor. Bu· 
nunla beraber, Hindistan yolu artık 
İngiliz gemilerinin mutlak surette ha• 
kimi olduklan eaki emin imparator
luk yolu olmaktan çıkmıştır. Sonra 
belki de lngiltere, 1815 den 1919 a 
kadar olduğu gibi, diinyanm hakimi 
değildir. Piyer Dmmnik 

La Tribün de Nosyon - 14-11-9.35 

tl{tNCt TERTiB 

4.500 000 liraltk 
İtibar kıymeti: 20 L. İhraç fiatı: 19 L. 

Yüzde Yedi Faizli 

Sıvas - Erzurum 
istikraz tahvilleriııdeıı a nız ! 
Artırmalarda, eksiltmelerde hasaha'? 

kabul edilir en sağlarrı gelirdir. 

Kayıd müddeti 
5 Biridcik:anunda Bi i' p-·. 
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·· n g .. ç ·· k eri 
w• 

yenecegız .• 
Göçmenlerin yaı"ısı yeni evlerine yerleşti· 
ler .. Tel(. bir göçmen açıkta değildir· Bü -

tün e;ö~menler gelecek yıl müstahsil 
olacaklardır 

Tral;,ya Genel Enspekıörii Cenercıl Kôzım l);riiin Anadolu 
4jansı tıytLırına söyl.edik~ri. • 

Edirne, 23 ( A.A.) Özel aytanmız 1 Bunu yaun genç gaı.eteci arka<laşı ta• 
mmıyorum. Ne yazık ki kendisine rast

biJdiriyor: 
Biı· baftadanberi bölgesindeki iskan lıyamadım. Ondaki tecrübesizliği ve 

görgüsüzlüğü bira.z. telafi ettirirdim. itlerini tetkik ve teftiş ebnek ü~re ge
ziye çıkan Trakya Genel En11pektörü 
General Kazım Dirik 9ehrimize dön-

müştfü. 
Genel En11pektörün itkan işleri bak· 

kında neler düşündüğiinü sormak mak· 
Aadiy)e kendi.,ini ziyaret ettim. Ajan:o; 
için aşağıdaki beyanatta bulund'.l: 

"- Tetkik seyahatimden çok mern-
ıl ·ı·ve nunum. Yapılmış ve başar mış ış en 

bir ay önce göremediğim ş.eyle~ yeni 
vücud bulmuş görünce büyük hır. haz 
duydum. Kabul edelim ki epey ekınkle
rimiz vardır. Bunlan da ıqmağa çalışı
yoruz ve tedbir alıyoruz. 

Göçmen evlerinin inşasına, devamh 
yağmurlara bakmıyarak, çalışılıyor. De
nizlerin bozulmasından sahillerde müte
ahhitlerin hazırladığı keresteler kısmen 
ıecikiyor. Fakat mevsim henü:. müsa
ittir. En çok bir ay içinde yıllık İnşaat 

1apma tertibatnnızı tamamlamış bulu-

nacağız 

Bir takım eksiklerimiz tamaın1anmak 
üeredir. Göçmeolerin yarısı ve belki 
biraz daha fazlası yeni evlere yerleşmif, 
ve bir kısmı misafirlerini bile almışlaı-· 
dır. Yapılar bittikçe yerli evlerde ko
nuklıyan göçmenlerimiz yerlerine geçe
ceklerdir. Yeni ve yerli evlerde otur
mak .-rtiyle tek bir ev ve tek bir kişi 
açıkta değildir. Bu son k1S1mdakiler 
1936 planında yapılacak yerlere, evlere 

yerleşeceklerdir. 

Bi:Lim en çok üzerinde darduğumuz 
noktalardan biri de göçmen!eri en Ju. 
sa biı zamanda müstahsil duruma sok· 

mnktn. Onun içindir ki topraklann 

§İmdiden verilmesi, sürülmesi ve to • 

humlarının yetiştirilmesi husuun la 

tcdi>irlcr almmışbr. Tohumların dörtte 

üçu veı ilmiş "e toprağa bile atılmıştır. 

Sizin bak:ı olan sorgımoza endi§e
ai:.ıı bir karşıl~k veriyorum: Evet, yeni 
aöçmenler dahi gelecek yıl içinde müs · 
tahul olacaklardır, SağLk durumil nor· 
maldir. Fakc.t kıt tedbirleri şimdiden a
lınmıştır ve ahmnaktdır. 

Son Poıtada çıkan bir iki yazıyı bir• 
çok idare arkadaştan ~ .. • -ı.i ~r. incin· 
mişler, haksız ve insafıız balmoşlardrl'. 

J:ı.,eseln tohwnların, yemekiiklerin ve 
kit-cmidin yokluğundan bahsettiklıeri 

b • ı G_;i,,ohı liınamna girmiş olan ve 
Ziraat Bankası depolarına boşalan 800 
b;n kilo zahire ve tobumhığ.ın bül;in 
koylülere tevziiııe başlanmıştı. T cmir
tepo köyünün umhtan Geliboluda to
hum ve yemeklik listelerini Ziraat Ban
kaşına imza ettiriyordu. O günlerde 
Gdiboluya çıknn bir göçmen kafilesi 
tabii olarak bir iki gün misafir edilmi 
ve o kalabalık genç arkadaşımızın dik
katini çduniş olabilir. Fakat iki gün 
sonra bu miaafirler köylerine gönderil· 
miştir. Onun içindir ki genç arkadaşı
mı bir kere görürsem berab:rimde gez
dirmeğc vo yalnız eksiklikleri değil, 

70 bin göçmenin normal ve neşeli tarz
da naad yerleştirildiğini ve zor~uklann 
nasıl ve ne f&rtlar altında a11ıhp başa• 
nldığmı göstermiş ve arkad~nnın ye

tişmesine hizmet etmit olurum.,, 

Gündelik 

YUNANiSTAN KIRALLit"';I 
(Başı 1. iııci sayfada) 

birlerini başkasından daha doğru 
bulı;.r. Bu milletin iç kargaşalık

lardan çektiği ıstıraplara ise kendi 
yüz küsur yıllık tarihinden daha 
iyi tanıt var mıdır? 

Yunanistan, durluk ve sükfuı 
nizamını, parti boğazlaşmalarına 
nihayet vererek, kırallık usulünü 
iade etmekte görmüştür. Yunanis
tan - Türkiye dostluğunun, ve Yu
nanistanrn Balkan paktındaki va
ziyetinin kuvvetlenmesinden baş
ka bir teY dütünmeyen Ankara 
için, bu nizamı bir gün evel ku
racak ve devam ettirecek olan 
şartların tamam olmasından baş
ka istiyecek ne olabilir? 

Samajeate kıral Jorj'a ve Yu
nan milletine saadet dileriz. 

F.R.ATAY 

ULUS 

Tas kömüründeıı benzin 
' 

rossert f İrm sı 
teklifte bulundu 

Otey gün Y.eni sinemada ln.giltere
de en ton kurduğu Corby fabrikaamın 

tesisat ve çabfmasmı göateren bir fil. 
mini seyrettiğimd: "Brossert'' Anglo • 

Ameriken aoayeteai; Türkiyede demir
~lıı. • tat kömüründen benzin endüs
tıiaini kurmak için teklifini b\ikümeti· 
mi:uı vermiştir. 

Ayın mevzu Üzerine, birçok firma. 
lar taralmdan verilmiş diğer tekliflerde 
-.ardır. 

Brouct Avrupa ve Amerikada 300 :ıi.i 

geçen demir - çelik fabrikası kurmuş 

Urayın bir tecrübesi 
Ankara urayı uray binasının 

önündeki caddenin parke taşları 

arasına zift doldurmaktadır. Uray 
bunu bir tecrübe olarak yapmak
ta ve alınacak neticeye göre ~eh
rimizdeki diğer parke caeldelere 
tatbik edilip edilemİyeceği im
kanlarını araştırmaktadır. Bu ~ekil 
caddelerin tozdan ve çamurdan 
tamamen kurtulması için düşünül
müştür. 

Muğlada tütün dununu 
Mağla, 23 ( A.A.) Bütün vilayet 

içinde büyük üç dört ekici elinde 25-3.) 
bin kilo kadar satılmamı§ tütiin kalmış· 
ttr. Piyasa ilköoce 85 k'1ruttan tekitlcr 
idaresi tarafından açılını§ ve piyasaya 
16 aba katılmıştır. Amerikan lmmpan· 
yalan sek&enden yul<an ç kmamı§lar4 
dır. En aşağı fiat 58 k:ıru§tur. Bı.ı yıl 

tütün az ve fakat çok nefistir. Alıcı 

çoktu. Merkez ve diğer nuntakalardR 
aabı Ç<lk hararetli devam etmiştir. Şinı· 
di kalan küçük ek· cil~r elindeki tütün· 

lcrin de aab§ı hararetle devam ebnek· 
teclir. 

Halı antrepo ücretleri 
Transit hali antrepo ücretleri 

ı,ini etüd etmek üzere Ekottomi 
hakanlığmca kurulan komisyon i
şini bitimıi,tir. Komjsyon ek"no
nıik buhranın mali fiatları ve satı~ 
üzerindeki büyük tesi-rin göz önün
de tutmuş ve hah antrepo tenzila
tının yüzde otuzdan yüzde elliye 
çıkaıılmasım muvafık görmüştür. 
Komisyonun hazırlalDlf olduğu 
rapor üzerinde Ekonomi Bakanlı
ğınca incelemeler yapılmaktadır. 

en büyiik mÜes$eselerden birisidir. Yu
gostavyada benzer teaiaab da ba aoa
yete üzerine alınIŞ bulunmaktadır. 

Bir ingiliz grupunım 
teklifleri 

lstanbul, 23 (Hususi) - Bet .ene

lik demir ve sanayi planını tatbik et• 

mck üzere bir İngiliz grupunun müra· 

caat ettiği ve bu grupun teaiaat bedeli

nin u:ı:un vade ile türk malı almağa ra· 

zı olduğu aöyleniyor. 

Türkofisin ziyafeti 
Merkezi Kopenhağ' da olacak ve me

muriyet aabasma Danimarka, Letonya, 
ütvanya, FenJandiye, Estonya, Javeç, 
Nol'Veç dahi) olacak oJan tic.ıret ataşe
liğine Türkofis teciınel politika aeksi· 
yon birinci şeflerinden Necmi Meto o
naylanmıştı. Harice byin edilecek ba 
kabil memurların memuriyet sabalan 
ticari politikalan ve Türkiye ile müna
aebab ve türk ticareti noktasından e
hemmiyeti bakkmda vekalet erkim hu
zurunda münaka§-8h bir konferans ver
meğe ve muvaffak obnağa mecburdur. 
Dün bu tarzdaki konferansım büyük 
muvaffakıyetJe veren Neanedcfin Me
to terefine Türkofis namına Ankara 
Palaı'ta bir veda ziyafeti verilmit n 
bütün vekalet erkanı hazır bulunmuı· 
tur. Necmi Meto, İstanbul ve lzmi.rde 
bu aahalarla alakadar tüccarlarmıızı 

dinledikten sonra Kopenhai'a hareket 
edecek ve sırasiyle Kopenhağ, Riga, 
Helsenkfortı lstokholm ve Oalo'da İy• 
fayı vazife edeaktir. Necmi Meto ls
tanbul hukukundan ve Brükael üniver

sitesinden mezundur. lki senede Türk
ofiahı atajım bitirmiştir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Haber aldığnmza göre, geçen bir 

hafta içinde gümrük muhafaza örgütü 
yüz otuz iki kaçakçı, iki bin dokuz yüz 
doksan dört kilo gümrük kaçağı, bin 
yetmiş kilo inhisar kaçağı, iki madeni 
lira, seksen iki kiğıt lira, yÜz otuz gü
müş mecidiye, yedi kilo esrar, on tüfek, 
yÜz üç menni, yebniı iki kaçakçı hay· 
vam ele ıeçirmiştir. 

Muğlada yağmurlar iyi 
bir bereket vadediyor 
Muğla, 23 ( A.A.) - Geçen ay ya· 

ğan yağmurlar ekime çok elverişli git. 

miş ve aon yağmurlar da yağmur ihti
yac:nu tamamen gidermi,tir. Sonbahar 
f'kimleri devam ediyor. 

SAYIFA 5 

Dünkü maçlar 
Ankara giicii ı~ür.ükleri Çanka. 
yayı, Çankaya ikincileri Genç

kr birliğiııi 1endi 
Din Ankara Cieü alanında gene .,, 

ikinci takımlana maçlan vardı. Önce 
Caııkaya • Ankaragüc:i sene taknnlan 
oynadılar. Yana için 90k ıqler nde. 
den Ankara-gücünün küçükleri, zevkltı 
aeyredilen bir maçtan 10ora, aonuc&a 
G-2 kazandılar. Bundan aonra Çan.kaya 
• Genc.!erbirliği ikinci talwnlanmn ma• 
çı yapıldı. Ele.zen.izlerini tamamlamak 
için birinci talmndan birkaç oyuncumaa 
da katıldığı bq maçı Çruıkayahlar 0..1 
kazandılaı·. ikinci takan, birincide yu. 

bulamıyanlarm takımı olmadığına eöra 
kulüblerimizin niçin bana önem verme. 
diklerini anlıyamıyoraz.. Futbol kuru!ıa-. 
nan geçen yıllarda olduğu gibi buna bir. 
çare bulmasıDJ, Ankara sponı için çolC 
faydalı buluyoruz. 

Bugünkü maçlar 
.U uha/us Gücü - Kınkka"3, An .. 

kara gücü - GüvenÇ1Jpor 
Bugün aaat 13 de Mubaha: Gücü • 

Kırıkkale gücü birincilerinin maçını ıö. 
receğiz. Geçen yıl bazı .ebeblerlo like 
"' tild maçlanna giremiyen Kırıkkale
lilerin, An.kara apor tarihinde terefli bir 
yer tutan Muhafız Gücüniin bu maçı 
günün en mühim apor hicliaeüdir. S... 
kalım Kırıkkale .reçen zaman içinde :na
sıl bir durum kazanmıı? Muhafız Gii. 
cü, eski hatıraları canlandıracak '
maç çıkarabilecek mi. 

Bu maçın arkasından aaat 14.45 d6 
Ankara Gücü - Güvenç Spor maçı var. 
Bir futbol ku.lübü olmaktan çok, diğer. 
ıpor şubelerine önem verdiği aörüleQ 
Güvenç Spor hakkında maçtan önce ~ 
ounütalea söy!eıneğe imkan yoktur. 
Çünkü doğrusunu yazmak icab ederse, 

Ankara Gücü gibi istikrar bulmut bi.: 
takan kartıaında ba ekibi §İmdiden yo. 
nilmiı saymak lizmııdır. 

Ankara Gücüne gelince; Ankaranna 
birinci aafta bir kulübü olan bu tqek
külün, B. Fikretin hioımetiyle en öne 
geçmek hamlesindeki başanaınm dere. 
ceai bugün ilk defa göriilecekti.r. Zayıf 
bir tak::m kar§ıunda ela olaa kunet ve 
değeri herhalde ölçülebilir. 1 

Ramazan 
Diyanet İşleri Reisliğin .. 

den: 
Son teşrinin 27 inci çal'f&mba 

günü oruç ayının ilki olduğu ilan 
olunur. 

6-12-1935 de çekilecek olan Türk Maarif Cemiyeti eşya piyangosuna ait biletler bütün banka gişeleriyle İstanbul eczanesinde, 
Yüniş, İpekiş acentaların da ve Cemiyetin Anafart? lar caddesindeki genel mFrkezinde satılmaktadır. Tanesi 1 liradır. 

ULUS'un romanı: Tefrika: 44 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türk1,;eye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

Işık mızraklarınm delip geçtiği gölgede 
böylece dalgın düşünürken Polin, sabah ça
yı ile birlikte ona mektublar getirdi. Ruva
yal sokağı kulübünün şifresini taşıyan bir 
2arfm üzerinde Lö Menil'in çabuk ve sade 
yazısını tanıdı. Bu mektubu bekliyor?u; y~l
nız çocukluğunda, şaşmaz duvar saatının pı
yano dersı vaktini bildirdiği gibi, olacak ışin 
böylece oimasına biraz şaştı. 

Rober mektubunda ona haklı olarak çı
kışıyordu. Bir şey demeden, bir veda mek
tubu bile bırakmadan gitmesinin sebebi ne 
idi? Paris'e döndüğünden beri her sabah bek
lediği mektub gelmemişti. Geçen .Y~l, hafta· 
da iki üç kere sabahleyin gözlennı açınca, 
başucunda mektublarını bularak kendin! 
bahtlı sayar ve bu, güzel yaztlmış sevım~ı 
mektubları bastıramadığına esef edcrdı. 
Kaygılanarak Terez'in evine koşmuştu. 

"Hareketinizi öğrenerek ~~şırdım kal
dım. Beni kocanız kabul etti. Oğiitlerine baş 
iğerek gidip kışı Fiezole'de, Mis Bel'in ya
nında geçirmeğe karar verdiğinizi söyledi. 
Birkaç zamandanberi sizi renksiz ve zayıf 
gördüğünü, hava değiştirmenizin iyi olaca
ğ~m, gitmek istemediğinizi, fakat gün geç-

tikçe rahatsızlandığıruz için, en sonunda, si
zi hareket zorağında bırakabildiğini ilave 
etti. 

"Ben sizi zayıf görmemiştim; tamtersi, 
sıhatinizden tasalanacak hiç bir şeyiniz bu
lunmadığım sanıyordum. Bundan başka, 
Floransa kış geçirilecek iyi bir yer de de~il
dir. Hareketinizden hiç bir şey anlamadım, 
çok canım sıkıldı. Rica ederim hemen inan 
verecek gibi beni aydınlatınız.' •. 

"Hakkınızda kocanızdan haber almak ve 
onun hususi işlerini öğrenmek benim için 
zevkli bir şeyınidir ki 1 yanında bulunmama
mzdan teessür duymakta ve umumi hayatın 
bu sırada Paristen uzaklamasına engel ol
rrı3.kta bulunmasına da esef etmektedir. Ku
lübde işittiğime göre bakan olması ihttma
li varmış. Buna şaştım, çünkü sosyete adam· 
larmdan bakan sec.mek adet olmamıştır.,, 

Bundan sonra Rober mektubunda ona av 
hikayeleri anlatıyordu. 'Onun için, biri çok 
güzel, üç tilki derisi getinnişti. Bu deri, 
Rober'in inden kuyruğunu çekerek çık.;:ırdı
ğı ve bu suretle elini ısırtmağa sebeb oldu
ğu yiğit bir hayvarundı. Rober: "Elimi ısır
mış olsa da bu, zavallı hayvanın hakkı idi, '' 
diyordu. 

Paris'te düşmanları vardı. Kiiçük yeğeni 
kulübe yazılmak üzere idi. Kara rey alma
sından korkuyordu. Adı şimdiden asılmıştı. 
Bu şartlar içinde namzedliğini geri almasını 
tavsiye edemezdi; bl,1, çok büyük bir sorav 
altına girmek olurdu. Diğer taraftan, işin 

başarısızlıkla bitmesi de kötü bir şey ola
caktı. Rober mektubunu, hakkında haber 
vermesi ve yakında Paris'e dönmesi ricasiy
le bitiriyordu. 

Terez, mektubu okuduktan sonra yavaş 
yavaş yırttı, ateşe attı, kuru bir keder, za
rafetsiz bir dalgınlık içinde, yanışını sey
retti. 

Rober'in şüphesiz hakkı vardı; sızlanmak 
lazımgeldiği gibi sızlanıyordu. Ne cevab 
vermeli? Onunla çatışmak mı, ona karşı naz
lanmak mı gerekti? Şimdi tam nazlanmanın 
sırası idi sanki r Kavgalarının sebebine karşı 
öyle ilgisizdi ki hatırlamak i;in iyio~ dU
şünmesi lazımgeliyordu. Oh, bayırf on:.ı sı· 
kıp üzmeğe hiç niyeti yoktu. Bunun tamter
sine ona karşı kendini ne kadar yumuşak 
hissediyordu! Rober'in onu, inadcı bir sa
kinlik içinde inanla sevdiğini görerek keder
leniyor ve korkuyordu. O hiç değişmemiş
ti. l-Iep, o bildiği, eski erkekti. Kendisi ise 
esı·· · 'Tibi değildi. Şimdi, varlıkları duyulını
yan, fakat havanın yaşatan veya öldüren 
kuvvetli şeylerile biribirinden aynlmıştılar. 
Oda h1.rnıetçisi givdirmeğe geldiği zaman 
Terez cevab yazmağa daha başlamamıştı. 

Tasalı, düşünüyordu: "Bana güveni var. 
KaygıJanmiyor.,, İşte asıl bu onu sabırsız
landinyordu. Ne kendilerinden ve ne de baş
kalanndan şüphelenmiyen sade insanlara 
karşı icinde bir hiddetin kabardığını hisse
diyordu. 

Çanlarla dolu salona inerek orada buldu
ğu, yazı yazan Vivyan Bel kendisine: 

- Sizi beklerken, bilirmisiniz derling, ne 
yapıyordum? Hiç ve hep, yani şiir. Oh, dar
ling, şiir bizlerin, tabiiğ surette, kendiliğin· 
den açılan ruhumuz olmak lazımdır. 

Terez arkadaşını öptü ve başı onun o
muzunda: 

- Bakabilir miyim? 
- Oh darling, bakınız. Bunlar memle-

ketinizin halk şarkılan örnek tutularak ya• 
zılrmş mısralardır. 

Ve Terez okudu: 

Beyaz taşı attı 
Mavi gölün suyuna. 
Taş, durgun dalgada. 
Yavaş yavq battı. 
O zaman, taşı atan iradın, 
Bütün yüreğinin ağırlığını 
Hain gö)D.n içine 
Verdiğine utandı ve acındı. 

- Bu bir sembol mü, Vivyan? Şunu bana:· 
anlatsanıza. 

.- Oh, darling, niçin anlatll\alı, niçin? 
Şaırce bir hayatin türlü türlü anlamlan ot .. 
mal~d!:· Sizin onda bulacağınız sizin için en 
hakıkıg anlamdır. Fakat bunda apacık bir. 
anlam da vardır, my love: bu da, insanın 
\albine koymuş olduğunu kolayca atrverme-
mesi laznngeldiğidir. 

(Sonu var) 



Bakff yolu ve memleket ekonomisi 
' • 

Biz çocuklarımıza 
bayındır iilke bırakmak 

zevkile ça ışıyoruz 
··11. iİ:mmı'in ,o;ö~·l.evimlNı '' 

Euclhi günkü F evzipaşa - Diyarbekir demir yolu açılma töre-
11ınde birinci Genel Enspektör B. Abidin Özmen bir nutuk söy
lemİ§lİ. Bu nutku Anadolu ajansı diin vermiştir. Biz de bir belge 
olarak sayıfalarımıza geçiriyoruz: 

"- Çok saygılar değer konuk
larımız ve yurddaşlarım, 

F evzipaşa - Diyarbekir şimen
dif erini işlemeye açmak töreni gi
bi devlet ve ulus yaşayışında çok 
önemli olan bir işi yapmak için 
çok değerli Bayındırlık Bakanı A
Ji Çetinkaya'nm başkanlığı altın
da Diyarbekirimizi şereflendiren 
heyeti getiren şu ilk trenin her ıs
hğı bize birçok müjdeler vermek
tedir. Herkesin kulaklarında ha
yatında duyduğu sevinçlerin en 
heyecanlısını ve canlısını ya
ratan lokomotif sadaları di
yor ki: "Ben girdiğim ala
na soysal hayat ve yaşayış, sü
rekli güvenlik, bayındırlık, ekono
mik ve kültürel gelişim veririm. 
Varsa arttırırım.,, 

Sayın arkadaşlar, ön çağlarda, 
yuvarlak yer üstündeki bütün ku
rumlara, :uluslara bilgide, fende, 
sanatta öğretmenlik yapan türk u
lusu fena yönetkeler yönetiminde 
bi:r zamanlar durgunluk göster
mişti ise de, Ulu Önder Atatürkü
rnüzün cihanşümul .şöhreti dahi
nin başkanlığında, onun seçtiği ve 
itimadma, devlet ve ulusa layik 
alduğunu eseriyle gösteren çok 
değerli başbakanımız İsmet İnö
nünün idaresi ve enerjisi kuzeyin
de 12 senelik cumurluk çağında 
ç_alışan türk ulusu yeni soysal ha-
yata girmekte olan bir ulus değil, 
geçmişinde mevcud karakteı leri 
ve babalarından gelen mirası arak
layan bir ulus olarak kalkınmak
tadır. Önümüzdeki enerji, bilgi ve 
büyük para işi olan şu tren bunun 
açık bir belgesidiı·. Ulusun büyük
lüklerini gören ve ondan randı
man alması yollarım pek iyi bi
ten Ulu Önder Atatürkle kıymetli 
başvekili bi.iyük hmet İnönünün 
başardıkları ve üzerinde bulunduk
ları çok önemli i~lerden biri de şi
mendifer işidir. 

Sayın arkadaşlar, Bundan 12, 
13 sene önce Anadolu haritasına 
göz gezdirdiğimiz zaman tren 
yollarımız çoğu yabancılar elinde 
olan bir iki kısa çizgi idi. Bugün 
Türkiye cumurluğu haritasına ba
kılınca Anadoluda tren yollarının 
bir ağ şeklini almış olması kalp
leri sevinçle doldurup göğüsleri 
kabartıyor. Hiç şüphesiz bu gurur 
birknç sene içinde artacaktır. Bu
günkü ulus çocuklarına çok verim
li bayındır bir ülke bırakmak zev
kin:. kendisinin devraldığı harab 
yurddan duyduğu acının makusu 
ile ölçebilir. 1920 de 1353 kilo-
metre olan devlet demiryollarını 
1935- de yani on beş sene .. onra 
5768 kilometreye yetiştiren cu-
murluk idaresi ve İsmet İnönü az
mi önümiizdeki kısa seneler için-
de de daha birçok demir yollar ve 
istasyonlar ve bu gibi törenler ya
ratacaktır. Diyarbekire kadar tre-

nin gelmesiyle sevinç dalgalarına 
tutulanlar yalnız şu önümüzde 
kalplerindeki şükran borçlarım 
büyükleri önünde nasıl açacakla
nm gösterebilmek düşüncesinden 
doğan bir heyecanla şenlik yapan 
halk değildir. Bugün bölgemizin 
bir buçuk milyon halkının yüreği 
aynı duygu ile çarpmakta olduğu 
gibi, hiç i~gil götürmez ki, on altı 
buçuk milyonluk türk kitlesinm 
kalbi bu sevinçle doludur. Hepi
miz bu sevinç ve gururlarınuzın 
gittikçe artmakta olduğunu görii
yoruz. Çünkü, doğu sınırlarımız
da kuracağımız i tasyona erişmek 
üzere çnlışılacağmı bi1yük(eı·imiz
c."'n iı;itivoruz. 

Saygılı bayanlar, baylar, 
Sevgili Türkiyemizde hava, su, 

toprak gibi maddi çalışkanlık 
yurd ve devlet ve hükümet sever
lik gibi tinel varhklara, karakter
lere sahib olan doğu illerimiz ve 
bu iller halkı trenin Diyarbekire 
gelmesiyle göreceği bayındırlığı 
duyduğu genliği tren ucu doğu 
sınırlarına yaklaştıkça daha geniş 
hissedecek ve bu nimetlerden is
tifade edilmesini bilmemiş olan 
yu>-ddaşlarını lanetle, nefretle gö
recektir. Bu saadeti halka tattnan 
''e artırmak için çalışan bayındır
lık bakanı Ali Çetinkayaya ve o 
nun çok değerli fen kuruluna yük
sek azimleriyle Anadolunun her 
yönünden olduğu gibi bölgemizi 
de demir ağlarla örmeye çalışan 
büyük başbaaknımız İsmet İnö
niiııe yurda ve ulusa verdiği yeni 
hnyatla bizi yaşatan ve sayısız i
yiliklere kavuşturan Ulu Önderi
miz Cumur Baskanı Atatürkii·.,ıü
ze gerek şahsı~ gerek bölgem hal
kı namına çok derin saygı ve ştik
ranlarımı sunmayı bir borç bili-
rım.,, 

Genel güvenlik direktör-
1 üğünde tayinler 

Ordu ikinci sınıf emniyet me
muru B. Tahir Ankara birinci sı-

nıf emniyet memruluğuna, Erzin· 
can ikinci sınıf emniyet memuru 
B . ..Ahmed Özbek Y ozgad biriııcı 
sınıf emniyet memurluğuna, lstan 
bul sivil merkez memurlarından 

B. Tahir, Ordu ikinci sınıf emni
yet memurluğuna, İstanbul üni
formalı merkez memurlarından 

B. Nazım Erzurum ikinci sınıf em-
niyet memurluğuna. terfian tayin 
edilmişlerdir. 

35 lira aylıklı birinci sınıf po
lis müfettiş muavini B. Nazif (es
ki işinde çalışmak şartile} umum 
direktörlük ikinci şube ~efliğine, 

30 lira aylıklı ikinci şube şefi B. 
Rauf aynı aylıkla ikinci sınıf po
lis müfettiş muavinliğine, yozgad 
birinci sınıf emniyet memuru B. 
Celal aynı ayhkla birinci sınıf po· 
lis mi.ti ettiş muavinliğine, üçüncü 
şube ~ef; B. Mehmed Tan yeri ay
nı a ~ lı!da ikinci sınıf polis müfet-
tiş muavinliğine. ikinci şubede 25 
lira aylıklı hukuktan çıkmış bulu
nan BB. Şükrü ve Fikri İstanbul 
üniformalı merkez memurlukları
na nakledilmi~lerdir. 

U.lusal l~ıyaf et 

Balosu 

Ankara Palasta 

7 birincikanun cwnartesi 
-

günü aksamı veriliyor 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi tarafından her yıl verilmek

te olan Ulusal Kıyafet Balosu bu yıl 

da 7 birincikanun cumartesi günü ak-

şamı Ankara Palas salonlarında veri

lecektir. 

Mevsimin ilk balosunun parlak ol

ması için Özenle çalışılmaktadır. Balo 
gecesi utusal oyunlar oyrıanacak ve ay· 
rıc .. kıyafet birincileri de seçi.tecektiı·. 

Biı·incilil< kıuananlara kıymetli hediye-
ler verilecektir. 

ULUS 

,.--L BibliJograf ya l 
,~ 

Alııned oğlu Alınıed 
Yazan: M. Şevki 

Basan: Akşam matbaası 
Fiatı: 30 kuru§ 

"Mehmedcik Avrupa'da" muharri
ri M. Şevki bize bu adla bir kitab da
ha verdi. Anadoluda, babasının adını 
alan çocuğun mutsuz taliini belki bil
miyenimiz de vardır: Daha doğma
dan ve anasının karnında iken baba
sını kaybeden yavruya kocasının adı
nı veren Fatmacık bu isimde bir te
selli arar. Gideni geri vermiyen Ye
men çöllerinin, Kafkasyanın, Galiç
ya boylarının ve Çanakkale'nin ne 
demek olduğunu bilen bizim neslin 
bile kitaba adını veren kahramanı O· 

kuı·ken sinirleri bildiğimiz yumuşak 
maddeden değil de bir demir telden 
yapılmı~ olan yağız yüzlı.i, donuk ve 
duru suratlı bu Anadolu çocuğunun 
yurdunun kurtuluş savaşını yaparken 
muhayyelesin1n aldığı yaratıcı heve· 
sinin karşısında hayret duymama:;ı 

mümkün değildır. 
Ahmed oğlu Ahmed; her biri 1eh· 

medciğin bir b şka tarafmı. ·',.aki ha
dise" lerle anlatan .sa 'lraş hikayeleri
dir. insan bunlara hikaye demek için 
tereddüd ediyor: Yakanın o kadar 
içindesiniz ve onu o kadar benimsi
yorsunuz ki, İngiliz kara torpillerinin 
hızla düşüşünü duyuyor ve buna kıu·
şı soba borularından müdafaa vasıta
ları kuran türk çocuklarının tunçla· 
şnn yüzlerini görüyorsunuz ... 

Bu kitnb, M. Şevki'nin diğer ki
tnbları gibi, bir "çokluk ve halk" ki
tabı olacak vasıfları taşımaktadıı·. 

En sert ve acı bir mevzu serisini sü
rükleyici ve çekici bir üslubla anla
tan ve harbın kendine has, orijinal 
ve ho~ taraflarını bizi sıkmadan ve 
yormadan sıralıyan· eser, aynı za
manda, son çeyrek yüzyılda, üç kıla 
üzerinde yiğitçe döğüşen türk çocuk
larının, bir taraftan güldürürken, öte 
taraftan göz yaşartan maceralaı·ına 

unutulmamak ve Örnek olmak hakkı
nı vermektedir. Bu kitabı bütün okur· 

larımıza tavsiye ederiz. 

Adliye memurları için 
Tü1:e Bakanlığı mahkemelerde ı:c ad

liye dayı·elerinde \' z:ifoe görmekte olan 

baş katib, katib e\· mübaşirlerle yeniden 

bu gibi vazifelere ahnacakian n ıtayinleri 

sırasında bitmeleri lazım gelen maluma 

tı göstedı· bir genelge hurrhımıthr. Bu· 

na göre: 

a - Müba,irier "süvari veya yaya., hu· 

kuk usulü mahkemeleı·i kanununun teb 

ligat kısmına aid hükümlerini bilec kleı 

ve tebligat İilerinden doğacak hallerd 

kanuni şartları haiz bir zabıt ,·arakası 

tutabilecek kabiliyette olacekludır 

b - Başkatibler \'e katibler el ile biı· 

dak lt'\da y.mlışsız ve okunaklı olm 1- ü • 

zere on iki kelime, makine ile dikte et

tirildigi takdirde gene yanlışsız olm k 

üzere dakikada 30 kelime, dikte ettiril 

rneden oluua 24 kelime yazabilecek ,.~ 

daktilo ile yazılmış bir yazı,> ı dakıkad?. 

85 kelime olmak üzere ı;Üratle ok.ırabi . 

lecek kabiliyette olacaklardıı·. Ayrıca 

harç kanununda sorulacak heı· suale. ce 

vab verebilecek deı·eccde bu kanunu 

bilmeleri ve icra kanununun da unıumı 

hatlannı ezberlemeleri, müddeiumumilik 

sorgu hakim vekil1iği ve noterlik i~lerin 

den de umumi malümat :;ahibi <!imaları 

aranacaktır. Memudaı·rn terfilerinde bu 

noktalaı· gÖ;ı önünde tutulacaktır. Nam· 

zed olarak alınanlarda da bu şartlaı·, a

ı·anacak diğer kanuni şartlaı·ın beraberin 

de olacaktır. Diğer memurlarla berabeı· 

Tüze Bakanlığı memurlarının da bir sicil 

li balunacak ve iş kabiliyetleri not edi -

lecektir. Memurlara bu şekilde hazırlan. 
ınaları için üç ay müddet verilmiştir. B.ı 

.müddet geçtikten sonra Tüze Bakım· 

lığı enspelctörleri tarafmdan kontrotler 

Habeş baskı ı baş ad 
-----·-··------

Şiındiye k.adar 24 itaJyaıı tankı ele ge .. 
çiri]miş -İnı para tor; lliiyiik: lıaı·el\: l 

o·ünü yakındır <liyor 
~ . ' . 

(Başı 1. ci saytfada) 
olmuş bulunmaktadır. ltalyaı hiç biı 
ıckilde, bu iki eyalet üzerindeki haki
miyetine el uzatılmasına müsaade ctınİ· 

! ccekti ' · 

• 11 ahı·~isıwula coh ·"''hı /Ji r 
lamırol l"<ll'. 

Cibuti, 23 ( A.A.) - Habeşistandan 

gelen yolcuların anlattıklarına göre, iın
paı·atorluk içinde sansör gittikçe ıi<l

detlen:ncktedir. Memleketten çıl<an bü. 
tün yolculaı·ın Üzerleri aı-anmakta ve 

bütün meklub, vesika ve kaı·tlar dik
katle tetkik adilınektedir. Telgraflar u

zun müddet çekilmemektedir. Habeş 

makamları, bunları, içindeki yayıntıla

rı kontrol etmeden e\•el çekmiyccekleri
ni bildirmektedirler. Habeş hükümcti 
de bizzat kendi irtibat vasıtalarının la· 
zım olduğu derecede iyi olmadığını iti
raf etmektedir. 

Aynı yolcuların dediklcı·ine göre, l
taly an uçak kuvvetleri, Habeşistandn, 

Britanya somalisinden silah ve harb ge · 
rcçle.ı-i taşrn~al< için keı·vanların kullan· 
dıkhwı yollnı üzeı·indc mühim tahrib.\t 
yapmışlaı-dır. 

Kızıldeniz' den gelen yolcular ise soıı 

on gün içinde İtalyan nakliyatının İn· 

sandan ziyade otomobile ait bulundu
ğunu ve gemilerin diı-ekelre kadar oto 
mobille dolu olduğunu bildirrnektediı·

ler. 

lmpanıton111 .-.aruyrnda '''·~lıir 
t•dilc11 lıarlJ ~wıimetlı•ı·i 

Adisababi.\, 23 ( A.A.) - Bu sabah 
İmparatorun sarayında bau harb gani-

metleri teşhir edilmiştir. Bunlar arasır.
da bilhassa İtalyan tanklarından atsa~ 

ınış altı mitralyöz vardır. Bu ganimet
ler İmparator;.ın cephedeki seyahatini 
yapmış olduğu uçakla Adisababaya ge· 
tirilmiş tir. 

Cnw ı> ee vlw.-.itule lıabeışlcr 
("ol.· 1.-uı·ı·,•tliymİf. 

Adisababa, 23 (A.A.) -Roy
ter. İmparator, gezisinde gördük~ 
!erinden o kadar memnundur ki 
Ogaden cephesine yeni yardım kı
taları göndermeği artık lüzumlu 
bulmamaktadır. 

Diğer taraftan her türlü casus
lnğun önune geçmek için derhal 
ve cok sıkı tedbirler alınacaktır. 
imparator teftiş gezisini münaka
şa eden harb konseyi, İmparatorun 
Harrarda bulunmasından İtalyan
ların ancak casuslar vasıtasiyle 
baher aldıkalrı neticesine varmış
tır. Bundan sonra imparatorun ha
reketleri, gittikçe daha gizli tutu
lacaktır. Bu suretle hakikati öğ
renmek de gittikçe güçleşecektir. 

Habeş hükümetinin neşrettiği 
bildiriğde deniliyor ki: 

"Harbın en sarih neticelerin
den birisi, imparatorluğun birliği
ni tahkim etmek olmuştur. İmpa-
ratorun nüfuzu memleketin en u
zak köşelerine kadar yayılmakta
dır. Bütün habeşlerin sadıklığı 
mutlaktır. Her gün Eritre ve İtal
yan Somalisinden gelen insanlar, 
habeş hatlarına sığınmaktadırlar. 

Deniz konferansına -·---
ital,·anlar istirak~ ctıniyecel~leriııi . ' . 

l•ildirdiler 
Cene\·re, 23 ( A.A.) - ltalya hükü. 

meti. bu ayın 25 inde deni7 işçilerinin 
çalıima saatlerini tayin etmek ve sosyal 
durumlariyle me:tgul olmak Üzeı·e top
lanacak olan arsıulusal konfeı·ansR işti
rak etmiyecegini bildirmiştir. 

İtalra hiıkumeti bu karannı teklif 
edilen muhtelif tedbirlerin esa11en faşist 
yasa 1 nnda rnevcud bulunmasından ö
türü aldığını söylemektedir. 

Milletler Cemiyeti mahfilleri İse, İ
talyanın bu tarzdaki haı·eketinde, de· 

nizcilik bakımından sosyal yasaları fa. 
şistlerinkinden geri olan lngiltere'ye 
kar:ıı biı· tehdit mahiyeti görmektedir
ler. 

Gene bazı mahfiller İtalyanın bu kon• 
feransa İştirak etmemesini, zecri ted· 
birleı·e kaı·şı biı· karşılık ve bu tedbir
leı· devam ettikçe Cenevredeki millet· 
lernı·a~ı toplantıalra hiç bir suı·etle İt· 
tirak etmemek hakkında büyük faıist 

meclisinin vermiş olduğu kararın birin· 
ci defa tatbiki addetmektedirler. 

-···~···-

.. I"'(.,. l . f ..... ınıa ı :(ın ıııe~t~ e:-;ı e ra ın< a 
Nankin. 23 (A.A.) - Kendi

sinden izahat istiyen yabancı iıl
kelerdeki dip1omati.k delegelerine 
Çin dış bakam: 

"Şimali Çinin guya istiklalini 
temin için yapılacak herhangi bir 
teşebbiıse Çin hiikümetince asta 
cevap verilemiyeceğini,, bildirmiş · 
tir. 

Denildiğine göre, hükümet du
ruma :karşı koymak için elinden 
ne gelirse yapacaktır. 

A merilwrıırı durumu b''lli df•ği/. 
Vaşington, 23 (A.A.) - Dip

lomatik mahfiller B. Hull ile İn
giliz büyük elçisi Sir Lindsay ara
sında, Japonyanın şimali Çindeki 
hareketi hakkın.da yapılan son 
görüşmeye ehemmiyet vermekte-
dirler. · 

Amerika hükümetinin, bu me· 
sele hakkındaki durumu daha a
çıklanmamıştır. 

Japo11 hiihiimcti11itı Çimlnt 
i:..t l'<li l.:lcri. 

"Nankin hükümeti, şimali Çi
nin istiklal hareketi hakkmda ma

lfınıat verecek, Japonyanm husu
.si \'aziyetini tanıyacak ve komiı· 
nizm tehlikesi ile mücadele etmek 
için pratik tedbirler teklif edecek· 
1 ir ." 

T orv< .. ç 

İtalyan notasına cevaı] 
verdiler 

Stokholm, 23 ( A.A .) - Oı~ itleri 
Bakanlığı, zecri tedbirlere kartı ltal
yanın proteı>tosuna ineç hükümetinin 
cevabını ltalya elçisine v~rmittir. 

lsveç n\)tası, mil'etlrr C<nıİyt>tİ Üye
si sıfatiyle tanzim komitesinin tekfü et
tiği tedbirleri tatbik etmek mecbunrA . . 

. tinde olan 1$Veç'in başka bir vaziyet 
<'hııı.adığınr bildirmektediı·. 

NORVEÇ'lN CEVASl 

· yapılacak ve bu kontr.oller neticesind~ 

aı·anılan bu ,·asıflan · göste-remİ)'4!nLı . . . 
hııi<kında kanuni mui.\mele tatbik edae · 

cektiı-. 

Tokyo, 23 (A.A.) - Dış ışle
ri, sü, deniz ve finans bakanları 
Japonyanm Çin sıyasası hakkında 
bir toplanh r~pmışlardır. B. Hia·o
ta. Nankin büyük elçisi B. Ariyos
biye yeni ti\limat verdiğini ~ahi- t 

·ı ne konseyine bildirmştr. 
Bu talim.at aşağıdaki dilekleri 

ihtiva etmektedir: · 

Oslo, 23 ( A .A ) - C'I \'eç hukı:: 

metinin, ltalya'nın 11 tarihli prot!& ı 

notasına verdiği cevapta, her iki ~ 

lcket arasında asırlardanbel·4 de' Mı 

den dostça nıü.nasebctl~·e ı·ağmc:r. . N 

veç'in ba ananeyi boz • k -. ~ :\':; -eot' ! 
Cemiyet.ir.ün kuarıru ı..y u; ıtte~ıı ... • 

yetin~ b\alunmı'" ı e'I>!.~ e:; .~ .!ı "u 
lıdır. 

• 
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Ankara Evkaf Müdürlüğünden · 
Muvakkat teminat 
iserinden alınacak 
llubaımnen bedel 
Lira Kr. Muhammen bedel No: ıı 
112 25 ısoo s1 
45 600 117 
51 !o 700 135 
52 50 700 128 
22 50 300 93 
22 50 300 90 
22 50 300 9 
22 so 300 9'ı 

Mevkii 
At pazarı 
Zahire P. 
Saraçlar 

Dede bey 

37 50 soo ....... 
22 50 300 94 Dede bey 
66 so 950 12 Saraçlar 
45 600 ı ıs Zahir P 

CinSJ 
Dukkan 

" 

A 
Dükkin 

90 1200 129 Saraçlar 
22 so 300 95 nede her .. 
Yukarda cıns ve mevıulerile muhammen bedeh ve !"uvakkat t~

minatlan yazılı akaratın mülkiyeti açık artırma usuhyle ve .,eşın 
para He artırmaya konulmuıtur tbalf' lclnunuevel (11) çar~mba 
gtinil saat on befde Ankara evkaf mUdilrlUğünde Yll:Pı~~~ktn İza 
laat almak istiyenlerin her ~n Ankara evkaf müdürluğttne mura-
caatları. (3430) 1-5329 

Ankara Evkaf Miidürlüğünden : 
tkinci vakd apartımanm ikinci kapısı. 2. numaralı dairesi karaya 

vt:rılmek üzere 22 ikinci teşrin 935 d n ıtıbaren on gun milddetle 
açlk artırmaya konmuştur. s;rinci kinunun 4 llncn çaf'1Mlllba ~nü 
~• t on beşde kat'i ihalesi yapılacaktır. 

Kiralamak ve görmek istiyenlerin Ankarl ~v~~~4MUdürlü~une 
mliracaatları. (3171) 

iş kumbar851 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BiRiNCi TER11P ... 
4'enede iki defada 
414 kifiye on bin 

&n ikramiye 
..__ ......... ını ....... ... ............... ~ .. ..... .... ., .... 207....,_ ........ .. 

ınsıl...._ı•u••· .... ....,... ... u. .... . - . 0.....,.,..... ·- . 
Ylnıl .. ........ ·- • .,,....,...... 1711 • ............... 

........ -"-"* 

iKiNCi TERTIP. 
Senrıdfı beş Mf •· 
da ~ kişi}'e oo 
hin tin ikramiye .. ............ .,. ......... ... .......... _ ............... .. ......,. ..................... ... 

..... iki•• 
fubeL H.._ T---. f:ylll w ..,....._ 

Kuralara ~ edtbilrrek 19n bara sahiblernin ascaıi 
Vfmii beş U.,. binatim:ns ~an lknndJr. 

ULUS 
ez na 

Atlı Spor Kulübü müdürlüğünden:' 
Ttlrkl,e atb spor kuHlbü hayvanları için mübayaa olunac"ik 

(175) bin kllo yulaf 25/T.Sani/1935 paartıni ehi saat ıı. de ca
libine iha?e edilecelinden taliplerin yevmi ınezk6rda kulüp bina. 
11na gelmeleri ilira ~lunur. (3424) 1-5271 

İmar Müdürlüğünden: 
Kimden iatimllk 

edildili mahallesi sokağı 
Bay Nuif Muubey Mektep 

çıkmazı 

Muhammen bedel 
Ada No. Parsel No, 
253 10 

Lica 
ıs 

15 25 Jbllrhim Musabey çarp vo- 253 
kutu 

Yukarda kaydı çıkarılan hanenin enkazı 29. ıkınci tepin !:l35 
cuma günü saat on befte bilmbayede satılacağmdan taliplerin t. 
mar müdUrlUğilndeki komsyona müracaatları. (3412) ı-5262 

Ankara Evkaf müdürlüğünden: 
Mubamen bedeli 
üzerinden alma. 
cak muvakkat te. 
minat Lira 

Muhammen 

49 
34 
34 
30 
49 

188 

49 
94 
72 
19 
54 

120 

21 

lletre· 6S 
Mettt 259 

Metre: 1591 

Metre: 136 

bedeli Lira 
650 
450 
450 
400 
650 

2500 

650 
1250 
g:,o 
25l 
718 

1591 

27!. 

Numarası 

109. 110 
111 
1-08 
107 
116 
113) 
114) 
19 

131 

Mevkii 

Atpuarı 

Atpaan 
Atpaazrı 
Atpuuı 
2ahİNpazal'I 

Cınai 

" 
" 
" 
" 

" ,, .. 
SançJaı c;arıı.. .. .. .. .. 126 

300 
303 

Ahiyakup çarıw So. ana 
Bukurt m. ICabrla-
tan So. .. 

292 lsmetpata M. Ye-
ni Mezarlık So. " 

291 hmetpaşa M. U· 
hacak 10. ,, 

6 Metre: 40 80 269 Yenice 11. Ayaflı 8.,, 
14 184 301 TabakhAoe M. Çay. 

5 

35 
23 

Mnl'e· 30 

Metre ll3 
Metl't' • 102 

460 
304 

277 

05 
?83 

1renan So. ,, 
Koyunpaıarı Pide-
ciler So. ., 

Bozkurt mahalleli .. 
ltumılq M. Ay. 

nah çe..,e So. .. 
Yukarda c:ını ve mevkileri mµhammcn bedelleri ve ımiYakkat 

teminatları yazılı akarat Ye arsalarm m6lklyeti a411~ ~ aı~ 
hyJ ve petin para ile artırmaya konulmuştur. ihale ıkinci tqrinın 
ıs. ci pazartesi günü saat ~ beşte. Ankara .Evkaf mGdiirlilfilnde 
yapılacaktır t~ahat atmak ıstiyenlerm her gün Ankara EYkaf mü-
dürlüğüne muracaatları. (3316) l-5091 

Jandarma genel ı,omutanlığı 

Ankara satınalma komis onundan 
ı - BNeld e .at ,,. ~ ~ ~ M> metn b-

putıuk ve (21411) metr ın.ı k 1 1e hmafı kapalı -zarf su10 ite 
ksdtmeye konulmu tur. 

2 - Bir metre kaputluk kuma (265) kuru bedel tahmin edil. 
rnif. ilk teminatı (1411) tira (13) kuruştan ibarettir. Şartnamesi 
parasızdır. 

3 - Bır metre kışlık el ıae kumaıına (245) kuruş fiat bıçilmi9, 
ılk tem1natı (3872) hra )85) kuruş Tt şartname bed li (263) 1ru. 
ruştur. 

4 - Ka utluğa ıt kapalı zarf ek&iltmeıai S.12-935 perfCIDbe gti. 
nü saat (15) te elbiaeliie air eksiltme 6-12..935 cuma ltiJıll saat 
(15) te Komatanhk 1curağaıdaki komisyonda yapılacaktır. 

5 - lıteldil r .. rt...-,i her cün komisyondan alabilirler. lt1c. 
si1tmeye girmek için katımı ve tutnamede yaub belceler içinde 
bulunacak teklif melrtuplanm eksiltme nktlnden en u bir saat 
evvel komiaJvna vermit olmalan. (3382) 1-5245 

nkanı llhavhiınrlan: 
Bedeli muhammenesi 727 lira 61 lnınatta• ibaret bulunan Em· 

niyet tbideundc yapılacak olan baraka açı1r eksiltmeye konul· 
muJtur 2.12.1935 pa artHi etin& saat 15 le kesim ihalesi yapıla. 
calrtır. isteklilerin 55 liralık munklaıt ten1baat 11111rl!uu 
veya banka mektubı. ıle •Jlll gtindr endlıneni c1a1m1,. plmeleri 
ve buna aid prtntmeyi glrlllek için hergiln .Nafıa Mildlrltlpne 
müracaat edilmeleri ıt n olunur. (3372) 1-5186 

Çubuk arhaylığından: 
1 - ElcB11tmeye konulan iş Çubuk rasabıuıı dahilinde altı çet-

meye getirılecek su tesiutıdn 
Tesisatın Jre f bedeli 842 lira 95 'kuruştur. 
2 - Bu i e aid şartnameler ve vrak şunla dır: 
A • Eksı tme eartn mcaa 
B - Muk vele 
D Ke "f ev 1 raporu 
C - Su teaısatma ait plin 
1stivenler bu ear mc n en kı bili beclel urbaybkt n alabL 

lirler 
3 - Ekultme 26.11 1955 1&b giiıı& saat 16 da Çubak belediye 

dairmnde yaprlacakbr • 
4 _ Ebiltme açık ewıtme usulu ıle yapdacaktır. 
5 _ Ebiıt..ye ch'eWlmek ~in isteklinin 63 Ura 22 kunat mu. 

nkkat teminat ftf'IM.f, baftdm bafb aşaiJd.-ki v sUca!ın hab ot. 
masr Jbımdır. 

ı - Ticaret odalllM kayıtlı bulundutuna dair vesika 
2 _ İ•teklilerln ıu tesisatı ariltehaaıı'arr olduklarım dair ve-

sika lan ibru etmeleri Jlznn 2"1 11 n nlun (33fi7) 1-5182 
u 

inhisarlar umum \'lüdürlüiünden: 
1 _ Cetvellerınde laz m tadı at icra edilme inden dolayı JCa. 

bataşta yapılacak ''45,000 .. lira muhamm n bedelli ambar binan i11. 
patınm bpab zerila eksiltmesi 26 11.1935 tarihine miiadif ub 
giinU saat 16 ya ve Tekird f81'8P fabrikJsınd• yapılacak 48000 
lira muhammen bedelll kav ve teferrüatı inşaatının kapalı zarfla 
eksltmeai de 27.111935 tar bıne müsalif çarşamba gunü saat 16 ya 

tahk eddmiftlr 
2 _ Yeniden müracaat edecekler 225 kuruş mukabihnde şartna. 

me alabıtecekleri ıibi bunları evetce almı olanlar da taabib ettir
mek tızere bergtln ICabataıta levazım ve ubayaat ubesine gelebi-
1irlet 

3 ..,. Bblltfneye g._ecek olan i tekli1 r yı,ı.kat~a tayın eanen 
- --- bir sut 'evel ununun t rifatı dafreımde bpah 

ıtlftllllle larlle bftlftte ıa-1 on 
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KA~A DtVA 
Martha Eıserth 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme iıanı 
Belediyeler '1nar Heyetindı-11: 

1 - Ek8Jltmeye ~ lf 
Muhammen bedeli 429,061 28 Lin olan AclJna 
'"e iıetif bedeli 255,364 35 .. Merua 
ve mut.ammen bedeli 208.259 ıs ,. T r•uı 
Yc:k6n 893,184 81 
Şehirlerine getirilecek içme sularının evrakı keşfıye ve fe:ınıye· 

leri dairesiade her §ehrbı ayrı ayrı veya her üç ehnn bude teU.. 
utlannm yapılmaaıdır. 

2 - Bu işlere aid prtnameler ve evrak 9unlardır: 
A - Eksiltme prtnameıı 

B - Mukavele 'Projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumıyeai 
D - Fenni ıartname 
K - Silıilei f iat cedveh 
F - Kepf huliaası 
lstiyenJer bu prtnamelerı ve evrakı Adana 1Çın 10 lira 72 kurut 

llerain 6 .. 40 .. 
Tarsus _. 5 " 20 • 

bedel mukabilinde İç Bakanhgı Belediyekr lınar b~tinden al• 
bilirler. 

3 - Eksiltme 9.12-935 tarihinde pazartesi gün1a saat 15 de An
kara iç Babnlıiı ltinumda belediyeler İmar Hf'Vt'lt Sa1onanda 
yapıı.c.ktu. 

4 - Ebiltme kapalı zarf usuliyle y~ıl eaktır 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iatekliienn ADANA ıçın 20.912. 

45 lira MERSİN için 14,043 ZI lira ve TARSUS .çın de 11 662.95 
lira munkbt temiJlat .ermeleri. bundan ba•ı asa ıdaln Teslka
lan ı..u olap sa-termeleri Jlzımdır. 

A - Ticaret odauna b~ıtb bulunduiwail dair vesika 
B - Nafıa müteahhidi olabileceğine dair Nafıa Meclisince '"

rilmit milteahhitlik ebliyetnatneai veva bunun 1ritibi adfllikden 
m-4dak IUl'eti. 

C - İltektilerin timdiye kadar bafka hırler~ içme suyu tıe• 
liaatı ve bora tebekeli JafNDll oldaklumı ve bu ifkrde teabh&cDe
rini lritmil ametle ifa ettiklerine dair mıdıatU valWJderden veriL 
mit vesikalar. (Şimdiye kadar başka tehirleru içme •JU tealAtl 
yapmamıt olan talipler Nafıa milteabhidi olabilecelaerlne c1alr 
Nafıa Meclisince verilmit ehliJetnamed~n dlaH• it kenclilerlne 
U.ale edildiii tarilıteıı itibaren alltraıarı kesiliilciye kadar pblr 
içme auyu tnhatmda pk tecrlbell mllteb..ıs im dlrk veya ecDe• 
bi mlbendi .. htfbdam edeceklerinl teahhilt ~dtce1r1erclir.) 

6 - Teklif mektuplan yubrcla tısilnctı 1DMldecle yuılı ııaattaa. 
bir saat eneHne kadar BetcdlyeJer tınar heyetinde Eksiltme Ko
misyona reialiftae makbm mukabilinde vereceklerdir. PMtll ile 
g6nderilecelı: mektuplum nihayet llçiincii maddec1c yanlı .. ta 
kadar gelmiı olması 'ff drt zarfın mUbür mumu ile iyice kapatd. 
mıt olma11 lbnncbr. 

7 - Keşifnameler Fond borular uzenndtn yapılmış olup talip
ler çelik borular üzerine de teklifte bulunabilirler Eksiltme neti• 
ceıinde ihale komisyonu Fond ve yahut ccehk boruları intihap et. 
mekte aubeattir. 

i - ihalede ........... teull .w.ti ..................... .... 
ler tuafmda ftld ollıcak tekllflerfe te4fyettkt tabltlere •tın
maann kabul eden1er tercih edilebilir. 

9 - Yapılacak igler hakkında daha fula- mal6mat almak iltl
yenler tç BAKANLtOtnda belediyeler imar heyetine müncut 
etmelidirler. (3116) lr-4849 

15 Tüm kamutanhğı Sa. Al. Ko. B,k: 
1 - Samsun garnizonunun bayvanatuıın bir 1enclik ihtiyacı _,. 

laa (435a) ldlo arpaa yeniden lrapab ad ...Uyle elıadltmeJe 
konulmu.,tur. Tahmin hedeli (19575) U~. Mu.Mbt temlaab 
(1469) liradır. . 

2 - larttwai 15 Tlmen atın alım bmlay....a&r. 
3 - lhaleai z ı. Kamın 935 pannesi gilntl .... , ıo c1a ~ 

atımlm• komiljOlmadıi ,apılaaktır. 
4 - 2490 uyıh kanunun 2. 1mddealade yasılı veaailde iatetdL 

ler birHkte gelmelerl. 
5 - Temlnatlan hnl •a mektap ftJ8 'faile maldnızlanm 

ihaleden blr -t evvellale kadar lr.omiqonumma vermeleri ilan 
....... (5415) 1--5264 

• 
iç Ticaret umum müdürlüğünde 

TUrkiyede Yangın, Hayat, Nakliyat ve kaza uıorta ifleriyle 
çalışmak Ozere kanuni bllldimler dairesi:ıde tetcil edilerek bugla 
faaliyet halinde bulunan lstanbut Umum sigorta tirkett ba ken 
müracaatla Ankara ve mülhakatı acenteliğine -Jirket namına v .. 
grn, Nakliyat, .,. R'an Sigorta itleriyle meıgul olınak ft bu ifla
den doğacak davalarda b8tln maha.lercle müddei mUddeaale,ta 
ve Bçüncii şahıs sıfat1ariyle hazır bulunmak tidre HANlır ZAD• 
MEHMET ve AHMET BİRADERLERi taJin eyledilini bildir. 
raiftir. 

ltqfi,et llicorta firkctinin teftit ft ~ blıldnndUI 
25 Haziran 1927 tarihli kanunun bUk.-ıeri.M maftfık ıarlllmlt 
olmakla ilan olunur. 1-5309 

Y. Z. E. lkbsadi işle~ 
AmiliJiğinden: 

Yüktek Ziraat EnstıtUsü ilmi iktıaacU ...,.11 itletmeler m~ 
liltl mauna alt Resmi mühtlr 2.11·935 ta~ siyaa utramıt ot.. 
dufundan yukardaki Unvan fktıudl lfletmele amirliği teklinde 
değittirıldiğinden eski mUhUrün bti1aiıfl y~ı' (3389) t.;..szı'I t 

Ath Spor Kulübü müdiirlüğündem 
Türkiye atlı spor kulübü seyisleri için imal edilecek (41) Re

yim çizme eksiltme usalile talibine ihale edilecefinden talipleriıı 
ihale gflnD olan 25111935 pazartesi gllnil blip binaaına gelmeleri 
ılin olunur. (3425) 1--5277 

Kuruluş lJ y A N J ~ Serveti fünur 
1 8 9 t "'lf yerine çıkar 

44 senedir dumı· dan c;dmıakta olan bu haftah 
esimli gazetenin Ankara•da satış YFİ A K B A K 
t;ape,,;diı Seoe1ik abone t81ira. Saym 20 ~ 
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Ankara Levazım Amirliği Satrn 

Alma Komisyonu ilanları 

l LAN 

Cinsi Miktarı Muhammen muvakkat ihllc tarihi giıni.i saatı 
kilo fıatı teminatı 

ku san· lira ku 
Yulaf 420,000 3 75 1181 25 28-11-935 perşembe 15 

1 - Adanadaki tüm kıtaatının bir senelik ihtiyacı olan yukarda 
cins ve miktarı ve tahmini fiatile muvakkat teminatı ve ihale ta
rih gün ve s atı yazılı yulaf kapalı eksiltme ile münakasaya çıka
rılmıştır. 

2 - İh le giınunde muayyen olan saatten bir aat evvel mühür
lü zarf içınde teminat makbuzları ile teklif mektuplarını komisyo. 
na vermi olacaklardır. 

3 - fhale Adanada tlirn satın alma komisyonunda yapılacak. 
tır. Sartnamesi komisyonumuzdan her gün alabilirler. (3392) 

1-5225 

İLAN 
l - Ezine garnizonunun ihtiyacı olan 220 ton unun kapah zarf

la alınacağı hakkında ilan edilip yevmi ihalesinde talibi çıkmadı. 
ğından yeniden kapalı zarfla alınacağı kırdırmaya konulduğu. 

2 - Beher kilosuna biçilen eder 14 kuruş 50 santim ihalesi 
2-12.935 tarihinde saat on dörtte Bayramiç tümen satın alma komis
yonu binasında yapılacağı. 

3 - Unun şerait ve evsafı bir evci ilan edilen unun ~crait ve 
ev afının aynrdır. 

• 4 - Eksiltmeye girecekleri~ 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü 
maddelerine göre istenilen vesaikle muvakkat teminat tutan olan 
2310 liranın ihale saatına kadar komisyonumuza teslimi. (3356) 

1-5160 

İLAN 
Tümenin bayramic garnizonu civarında bulunan kıtaatın ihti

yacı olan 176 ton unun kapalı zarfla alınacağı hakkında ilan edil. 
miş ve yevmi ihalesine iştirak eder tnlibi çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla kırdırmaya konulduğu. 

2 - Beher kilo una biçilen eder 14 kuruş 50 santim ihalesi 4-12-
935 tarihinde saat 14 de bayramiç tümen satın alma komisyonu bi
na ında yaptlacağr. 

3 - Un evsafı bir evci ilan edilen unun aynıdır. 
4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncu maddelerine 

göre istenilen ve aikle muvakkat teminat tutarı olan 1914 liranın 
ihale saatına kadar komisyonumuza te~limi. (3357) 1-5161 

İLAN 

Balıkesir garnizon kıtaatı için 400 ton un eski talibi nam ve he. 
sabma kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltmeye 6.12.1935 cuma gü
nü saat on altıda Balıkesir askeri satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. Unun tahmin edilen bedeli ~000 lira ve muvakkat temi. 
natı 3675 liradır. Talipler şartnameyi Balıkesirde satın alma ko
misyonunda ihale gününe kadar hcrgün görebilirler. Teklif mek
tuplarını ihale saatından bir saat evel makbuz mukabilinde Bah
kesirde askeri satın alma komisyonuna vermeleri. (3407) 1-5255 

İLAN 

1 - Tümenin bayramiç civarında bulunan kıtaatm ihtiyacı olan 
165 ton unun kapalı zarfla alınacağı h .. kkında ilan edilip yevmi iha· 
lesinde talibi çıkmadığından yeniden kapalı zarfla kırdırmaya ko_ 
nulduğu . 

2 - Beher kilosuna biçilen eder 14 kuruş 50 santim ihalesi 3.12. 
935 tarihinde aat 14 de bayramiç tümen satın alma komisyonunda 
yapılacağı. 

3 - Un evsaft bir evelce ilan edilen unun şerait ve evsafmrn 
aynıdır. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. i.mcı.i madclelı:rinc 
göre istenilen vesaikle muvakkat temir.at tutarı olan 1795 liranın 
ihale saatına kadar komisyonumuza teslimi. (3355) 1-5159 

İLAN 

1 - Safranbolu piyade alayının ihtiyacı için 120.000 kilo un 
kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 14/1. lcanun/935 cumartesi gtinu saat ı ı de Saf. 
r:anbolu piyade aleyı binasında satın alma komisyonunda yaplla· 
caktır. 

3 - Unun mecmu tutarı 21,000 lira olup muvakkat teminatı 
\S7 5 liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatten bir baat evci 
kanunda yazılı ve ikalarla birlikte teklif mektuplarını vermeleri. 

(3467) 1-5320 

'"fürk Hava Kuruıntın. n. 

• Büyük pıyangosu 
ŞİMDİYE KADAR BİNLERCE KİSlY[ 

ZENGİN ETMİŞTİR 
2. ci ke ide 11. 1. ci kanun 1935 tedir. 

Bii~riik: iliramiye 30.000 
l.ıiradır 

) rıt·a: 15.000. 12.000, 10. 00 Ifralık 

ikrumi~ el-·rlc 20.000 lirahk bir miikaf at 'cu«lır. 

İ. tanbul Üniversiıe---i Rel"töı· -
·ıiiğiinden : 
Tıp Fakültesi: 
1 - Mikrobiyoloji, salgınlar bilgisi ve parazitoloji enstitüsün

de iki 
2 - Marazi tesrih enstitüsiınde bir. 
Doçentlik açık bulunduğundan istiyenlerin 

~liı e b s vurmaları. (7388) 
kı .. a Jİr zamanda 
1-5333 

ıııa r .. 1iidü rlüğüııdeıı : 
Ki timlak Muhammen bedeli 

edıldigi Mahallesi Sokağı Ada No. Par el No. Lira 
Ali Seyit Hatuniye Bağçe 184 30 150 

Yukarda k<ıydı çıkarılan evin enkazı 6. 1 incı kanun. 935 cuma 
'n:.ı s at on ueşdc bilmüz:ıyede satılacağından talıplerin imar 
ı rllığundeki komisyona miiracaatları. (3468 1-5322 

~ı.:r: 
o ar ~~ l 

• 4 
~ Cebeci H tah!lnesi Cilt, Saç, ~~ "' 

Doktor 
.l\lilli ~ lüdaf aa \' ekalcti 
Satmnlma Komi youn 

lJfmları 

Ani ara G . 
azı 

l.ıi~e ·i l)ire i:lÖr ·· ğiiı den : 
.. - Gazi Lısesi için satın alınacak bir adet Uta marka 

lumbası. 
Su tu 

~ ~ Zührevi hastalıklar ~ 
~ Mütehassı .~ 

~~ Balrkpaz;arrnda Polis nokta.~~ 

.,~ ku u alt başındaki evinde, ~~ 
~ Hastalarını her gün öğleden ~ 
~· sonra kabul eder. ~~ 
• Telefon: 3506 ~ 

·~~'~ 

Operatör - Üroloğ 
DOKTOR 

Kemal Gülgönen 
Bel oğukluğu, mesane ve böb. 
rek hastalrkları mütehasslsı f s_ 
tanbul pllSta salonu karşısın. 
da Emniyet apartımanında 
hastalarını kabul eder. 1-5115 

GöZ 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 

A nafartalar caddesi 
saat mağausı üstu Nizamet

f tin apartımanı No. 70 
1-5230 

Daima sabit daima 
tabii 

Juvaııliıı 

saç hoyalaı·ı 

İngiliz kanzuk eczanesi llibo. 
ratuvarlarında hazırlanan Juvan. 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve ter
lemek hatta denize girmek sur~
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em· 
niyetli markadır. Eczanelerde ve 
ıtriyat mağazalarından arayınız. 

~ "" ~ . ~ 

.. ~ bkcı·i hthrikalar Umum~~ 

.. ~ l\liidiirliiğii Sntnıalma ~~ 
~: Komi'lyonu flanJarı ~~ 
~ ~ 

100 ton tasfiye e<lilmiş Avrupa 
pamuğu 

Şartnamesinde degişiklik ya. 
pıb.n ve tahmin edilen bedeli 
(45000) lira olan yukarda mik
darı ve cinsi yazılı malzeme as
keri fabrikalar umum müdürlü
gü satın alına komisyonunca 9. 
2. kanun 1935 tarihinde perşem
be giınü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (iki) 
liu l5 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (3375) lira. 
yı havi teklif mektuplarını mez. 
kür günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkür gün ve .. aatte komisyo
na müracaatları . (3417) 1-5330 

. 

r·-~tıya.ı sahih-;-:-Ba~: 
1 harriri Falıh Rıfkı ATAY 

Umumi ne~ri)atı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çanktrt caddesi civarrnda 
U/uıs Basrmıvinde basıln1tş· 

L c~·. 

BİLİT 

. Ordu sıhhi ihtiyacı için (300) 
bın adet pansuman paketi kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Beheri biçilen kıymet (35) ku
ruştur. Muvakkat teminatı 6500 
altıbin besyüz liradır. İhalesi 
28-11 ·935 persembe günü saat 
14,5 dadır. İstekliler evsaf ve 
şartpamesini almak ve görme-k 
üzere 525 kuru~ mukabilinde M. 
M. V. Satınalma komisyonun. 
dan alınabilir eksiltmeye gire
ceklerin 2490 No. lu kanunda 
gösterilen ve aikle ve 6500 lira
lık teminat ve teklif mektupla
riyle birlikte be1li gün ve saatın. 
dan en az bir saat evvel satın 
alma· komisyonuna· gelmeleri. 

(2949) 1-4599 

HİLİT 
Bisilen ederi 1760 lira olan 

altı kalem ambalaj malzemesi 
asık eksiltme ile satın alınacak
tır. Eksiltme 26. ikinci teşrin_ 

935 salı günü saat l 1 de M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacak. 
tır. Eksiltmeye girecekler 132 
liralık ilk inanç parası mektup 
veya makbuzlarile birlikte ihale 
saatında komisyonda bulunma-
ları. (3306) 1-5083 

BİLİT 
189 kalem kimyevi alat ve 

Ratramıcalar acık eksiltme sure. 
tiyle satın alınacaktır. Hepsine 
biçilen kıymet (1350) lira 35 ku· 
ru;:tur. İhalesi 26-11-935 salı gü. 
nü saat 14 dedir muvakkat temi· 
natı muvakkatesi (101) lira 28 
kuruştur. Evsaf ve artnamesini 
almak ve görmek üzere bedelsiz 
olarak M.M.V. satınalma komis
yonundan alınabilir. Eksiltmeya 
gireceklerin 2490 Nu. lu kanun
da gösterilen vesaikle ve 101 
lira 28 kuru hık teminat mektu
biyle birlikte belli gün ve saatın· 
da satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2950) 1-4582 

İLAN 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 32 
kalem ispcnciyari alat ve kim
yahane makinaları kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. Hepsi
ne biçilen kıymet (25000) lira. 
dır. İhale i 30-11-935 cumartesi 
günü saat 10.S dadır. Muvakkat 
teminatı 1875 liradır. Evsaf ve 
şartnamesini almak ve görmek 
ilzerc bedel iz olarak M. M. V. 
satın alma komisyonundan alı
nabilr. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 numaralı kanunda gösteri. 
len vesaiklc ve 1875 liralık te· 
minat ve teklif mektuplarile 
birlikte belli gün ve aaatından 
en az bir saat evvel satın alma 
komisyonuna ~etmeleri. (2951) 

1-4598 

. ~/~/~~ 
'lliluılji!t / ;il'· tiı anijzul 

Herkesin beğendiği, ucu7., 
gayet parlak ısık veren ve 
kale gibi dayat~an 
ampulüdür. 

KALE ampulüdür. 
Yaln 7. bir defa tecrübe 
etmek kafidir. 
Bu markayı her 
yerde arayınız. 

Kiralık ev 
Konforlu dört oda. Havuzba 

şı f zmir cactde i ııonu No. 12 
l - lfl9tl 

2 - Muhammen bedeli 900 liradır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenler Mektepler Muhasebecili 

ğine müracaat edebilirler. 
4 - Teminatı 135 liradır. 
5 .- Açık eksiltme stıretiyle ihalesi 9.12-935 pazartesi günü sa" 

at 15 te Mektepler Muhasebeciliginde yapılacaktır. 1-5326 

Dil, ]'arih ve (~oğı-afya :Fal iilte~i 
Dek:aıılığ111da11 : 

1 - Dil, Tarih ve Cografya Fakültesinid 40 yatılı talebesine 
verilecek yemek kapalı zarf usuliyle Mayıs 1936 sonuna kadar mil~ 
teahhide verilecektir. 

2 - Muhammen bedeli (5040) beş bin kırk liradır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenler evkaf apartımanında fa.. 

külte idaresine müracat ederler. 
4 - Teminat (760) liradır. 
5 ·- İhale 9-12.935 pazartesi günü saat 16 da Kültür Bakanh

ğrndaki Oüullar Sağı~manltğında yapılacaktır. 
6 - Teminat Okullar Sağışmanlığı veznesine saat 3 ten evvel 

teslim edilmelidir saat üçten sonra gelen teklif mektupları ka'buJ 
edilmiyecektir. (3469) 1-5321 

Anlcara Evl{af Iüdiirlüğiind ·n : 
Muhammen Bedeli Teminatı 

Lira Kurus Cinsi Lira Kr. 
15 00 Otomobil demirleri 1 ZS 

Yukarda cinsi ve kıymeti yazı lan otomobil demir ve agaçlarc 
satılmak üzere artırmağa konulmuştur. İhalesi birinci kanunun 
9 uncu pazartesi günü ·saat on beşde yapılacağından almak ve ma
hallinde görmek istiyenlcrin Ankara Evkaf Müdürlüğüne gelme" 
!eri. (3470) 1-5323 

ilbaylığından Ani{ ara • • 
1 - İkinci Orta Okulda şartname ve planlarına göre masa, do· 

lap, kütüphane, ve saire yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3 - Şartname ve planlarını görmek istiyenler okul DirektörliJ.. 

ne müracaat edebilirler, 
4 - Teminat 195 liradır. 
5 - Açlk eksiltme suretiyle ihalesi 9.12-935 pazartesi günü sa. 

at l '30 da mektepler muhasebeciliğin 1c yaprlncaktn. (3464) 1-S32S 

Jaııdarma genel kumandau1ığ1 
Anl{ara SatınalmaKomisyonuııda11 

1 - Mevcut evsafına uygun (2942) liralık kok kömürü açık ek.. 
siltme ile J. Genel Kumar.da nh~ı Satmalma Komisyonunca • 
9-12.935 pazartesi saat 10 da satın alınacaktır. 

2 - Bir tonuna (32) lira biçilmiş ve ilk teminat' (220) lira 
(65) kuruştan ibarettir. 

3 - İstelkliler parasız sartnamesini komisyondan alnbilirlcr. 
4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerbt teminat makbuzu veya 

banka mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline kadar ko-
misyona vermiş olmalıdır. (3463) 1-5328 

Anlcara llllaylığından • • 
9-12-935 pazartesi günü saat 15 de vilayet encümeni daımi oda· 

ı;ında kesin ihalesi yapılacak olan (1104) lira keşif bedeli Stadyum 
ve Hipodrom Transförmator binası inşaatı açık eksiltmeğe konut. 
mu tur. Muvakıkat teminatı (83) liradır. İstekliler teminat makhu. 
.zu veya banka kefalet mektubu ile aynı günde encü~ni daimiye 
gelmeleri. 

Buna ait ~artnameyi görmek için her gün Nafı& Mülürlüğüne 
müracaat eylemeleri. (3462) 1-5327 

Ankara Evkaf müdürlüğüı1den: 
Muhammen bedeli 
üıerinden alına
cak teminat 
Lira Kr. 

107 50 
3t> 50 
65 i5 
71 25 

107 50 
75 
33 75 
48 75 
60 
97 50 

135 
66 50 
78 75 

131 25 

Muhammen bedel 
1500 

700 
850 
950 

1500 
1000 
450 
650 
800 
1300 
1800 

900 
1050 
1750 

No. sı Mevkii 
96/97 At pazarı 
134 Hacı arap 

132 Saraçlar 
133 
130 
125 

124 
l23 

144 
145 

147 
146 

149 

,. .. 
•• .. 
,. 

.. .. 

Cin i 
Dük katı 

saraçlar .. 
.. 
•• .. 
•• .. .. .. 

148 ,, ,. 
Yukarda cins ve mcvkilerilc muhammen bedeli ve muvakkat tc ... 

minatları yazılı akaratın mülkiyeti açık artırma usuliyle ve pe{iİn 
para ile artırmaya konmuştur. İhalesi kanunuevelin 9 pazactesı gu. 
nü saat on beste Ankara Evkaf Müdürlüğünde yapılacaktır. iza
hat almak istiyenlerin her gün Ankara Evkaf Müdiirlüğünc mü" 
racaatları. (3432) 1-5303 

Kiralık apartıman 

Çankaya caddesinde Sarıköşk 
karşısında yeni yaptlan altışar 
odalı apartımanm ilç katr da 1. 
kanun başından kiraltrktır. Saat 
15 den sonra Belediye karşısın. 
da Mermerci zade hanında dok· 
tor Bav Hikmete mi.iracaat . 

Kiralık apartıman 

dairesi 
İtfaiye meydanında 

pılan Ahmet Soysal 
nmın 6 odalı ve çok 
bir dairesi kiralrktır. 

yeni ya.. 
apartıma.. 

kuHanışh 

1-'i33l 

SİNEMALAR ' Nİ (y 
BUGUN BU GECE 

iki gundenberi emsalsiz muvaffa
kiyetler kazanan ve seyrine do)'Um 

olmayan şaheser: 
KEMANLAR ÇALARKEN 

Ayrıca; f ilyo ~ Irmak haUmm a
cılış töreni ve Fo~s ~uma fhp.hPrleri 

BU GECE 
(KULÜP) 

Meşhur macera ve sergüzeşt yıidt· 
zı BELA LUGOSl tarafmd n 

oynanan: 
Ş NDU SiHiRLi ADADA 
He)·ecan - Macera - Korktıı 

ıergüzest 


