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B. Ali Çetinkaya gazetemize çok 
bulundu ehemiyetli diyevde 

Gündelik 

BiR GAREZK.\RLIK 
F. R. ATAY 

İngilizce The Spectator dergi
sinin İstanbul' dan aldığı mektub 
da gösteriyor ki Türkiye'nin nu
fuslanmasını kıskananlar vardır. 
Lozan andlasmasımn ilk yılların
da Küçükasy.a'yı sömürgeler har
tasmdan silmek fikrine bir türlü 
abşamıyanlar tarafmdan tahmin 
olunan nl.lfus yedi, nihayet sekiz 
milyon kadardı Buna Türkiye
nin harablığım, yoksulluğunu, 
bacasızlığmı, raysızlığmı, kül
tür kunımlarının azlığını, sal
gınları ve tarım tekniğinin 
geriliğini de ilave ediniz. Bi
zim o kadar övündüğümüz yeni 
Ti.!rkiye'nin uzaktan nasıl görül· -
di.i:ifüne hükmedebilirsiniz. Bu ., 
görü~, türk hakikatleri. hakkında 
derin, unulmaz bir cahillik eseri 
idi. 

Emperyalist simsarlar, Ata -
türk maliyecilerinin, büyük para 
.,iyasalarma ne zaman avuç aç..a
caklarmı beklerken, asıl büyük 
muğcize vücud buldu: Maddiğ 
ve maneviğ büyük inşa'ya karar 
'\ferdik ve başladık. Halk, hayat 
ve memleket manzarası büyük bir 
hızla deği~ti. 1927 de belç.ıkalı 
b ir uzman vasıtasiyle bir de m..
f.usumuzu anlamak istedik : 
13.,648,270 cıktı. Bizinı için 
bu 13,648,2-70 in değeri, bu 
sayının hesabtaki kıymetinden 
l>i.~sbütün ayrı idi: Bu nufus iç.in
de türk olmıyan unsurun mik<l •!·r, 
başka memleke~lere her gün ı -
rip çıkan turistbr kadar bir "ey
di. 13,648,270 bir cinsten, bir 
ICandan, bir mayadandı. 
• Sonra, bütün faaliyetler gibi, 

nufus da arttı. Bundan daha tabii 
ne olabilir? Erkin ekonomi, en -
düstrİ, say, teknik, barış ve SÜ • 

kan, yanlarında geniş bir ijiyen 
ve sağlık organizması ile, bir 
memleketi kaplıyacak ı>Jursa, ve 
o memlekette türk gibi canlılığı 
ruh ve bünye sağlığı hiç söz gö -
türmez bir millet oturursa, nufu
su en geniş nisbetlerde artmaz da 
ne olur? Fakat biz vekarlı mille
tiz; hatta çekingen denecek ka -
dar, propagandacılıktan uzak ya
f'rız. 1935 sayımına yaklaştığı -
mız sırada, haklı ümidlerimizi bi
le içimizde saklıyorduk. Haklı 
ü~idlerimiz diyorum. 

Pek titiz bir hakikatçi olan 
(Sonu S. ci sayı/ada) 

Yurdun Bayındır lıl{ işleri üzerinde 
ileri adımlar atılmak~tadır 

Adana, 24 (Açılma törenine 
giden arkadaşımızdan) 

Ali Çetinkaya trende Öeni ka
bul ederek beyanatta bulundu: 

"- Açtığımız hattın esas he
defi bakır madenini işletnıekti. 
Hat bakırdan geçerek Diyarbeki
re geldi. Artık madenin bir an e-

B. Ali Çetinkaya 

vel fa~liyetc geçip bakır randıma
nını vermesi lazımdır. 

Son zamanlarda bakır madeni 
yakınında kuvvetli krom madeni 
keşfedildi. Bakır nakliyatı esas ol
makla beraber Diyarbekir büyük 
bir istihsal hinterlandının ticari, 
iktısadi merkezi olmak mevkiinde 
orta Anadolunun ve şark vilayet
lerimizin Diyarbekirde demir yolu 
ile bağlanması ile yurdumuzun 
şark havalisini bilfiil bağlamış va
ziyetini elde ettik demektir. idari 
noktai nazardan dahi birincı u
mumi müfettişliğin idari merkezi 
olduğuna göre idare işlerinde dahi 
tamamen yeni bir dönüm ve ko
laylık vücuda getirilmiş demektir. 
Şüphesiz daha şarkta bulunan vi
layetler Diyarbekir istasyonunun 
her hususta işleri için nakil vasıta
sı olarak istifade edeceklerdir. Fa
k~t daha. şarktaki vilayetler ıçin 
Dıy_ar~ekırde kalmıyacağımız şüp
hesızdır. Daha şarka doğru miım
kün olduğu kadar sürat ve ehem
miyetle hatlarımızı uzatmak ga
yemizdir. 

1936 senesinden itibaren her
halde daha öteye inşaata devam 
edeceğiz. Elazizden Vana ve hu
duda kadar olan kısmın ilk istik-

şafını bir fen heyeti vasıtasiyle 
tetkik ettirdik. Diyarbekirden Va
na kadar olan mesafe Elazizden 
Palo Çapakçur ve Muştan geçmek 
şartile Vana kadar olan mesafeye 
hemen müsavi gibidir. Her iki is
tikametin umumi, hususi şartJarı, 
vaziyetleri vardır. Bu hussuta a
lakadar makamların noktai nazar
ları, mütaleaları alındıktan sonra 
hangisinin tercih edilmesi lazım 
geleceğine karar verilecektir. 

Ankaradan itibaren şark ve 
cenub istikametlerinde sivil tay
yare teşkilatı yapılmaktadır. 1 ay
yareler garba olan İstikametlerde 

(Sonu 5. ci sayıfada) 

Atatürl< 
ve 

iS1"IE1, iNöNü 
R. Ali Çetinknyay<ı ct•ı·ab 

ı•ercliler. 

Ankara, 24 (A.A.) - Fev
zipa~a - Diyarbekir hattınm a
çılış töreninin yapılması dola
yıs:yle B. Ali Çetinkaya tara
fından çekilen telgrafa Cumur 
Başkanı Atatürk şu karşılığı 
vermiştir: 

B. Ali Çetinkaya, Nafıa ve
kili, 

F evzipaşa - Diyarbekir hat
tının açılma töreni dolayısiyle 
vatandaşların samimi tezahü
ratını ve sevgisini bildiren te
linizi büyük sevinçle aldım. 
Yurdumuzun demir ağlarla ö
rülmesi sahasında kazanılan 
bu yeni muvaffakiyet güven 
ve genliğimizi artıracaktır. Bu 
yolda başarıların devamını di
lerim. 

Atatürk 

Başbakan İsmet İnönü de 
şu karşılığı göndermiştir: 

Ali Çetinkaya, Nafıa vekili, 
Yüksek başkanlığınız altın

da yapılan açılma töreniyle 
güzel duygularmızı bildiren 
telgrafınıza candan teşekkür 
eder, dah" cok ba~::ı.rılar dile

Bawekil İsmet İnönü 

10 ıavaş bölgesinin 1934 yılı um um doğum ve ölüm sayı ve nisbetle rini gösterir cetveldir. 

DOGANLAR ÖLENLER 

Çocuk 
Umum Doğum Ölüm 1 ya~ın- ölüm 

Köy köyler Umum nisbeti Umum ni:.beti dan a- nisbeti 
MINTAKASI sayısı nüfusu doğum binde ölüm binde şağı ö2üm binde 
Antalya (1) 311 103,961 3,610 34,724 1,804 17,352 288 79,778 
Ay dm 442 170,5!)5 6,538 38,324 3,121 18,294 729 1ı1,500 

Buna 256 142,071 5,086 35,799 2,718 19,131 625 122,886 
E.skiıebir 202 67,060 2,644 39,427 1,205 17,968 .209 79,064 
fstanbul (Y alon) 29 12,087 657 S4,355 265 21,924 96 146,118 
Kocaelıi (2) 318 94,575 3,640 36584 1,475 15,595 303 87,572 
Konya 274 110,566 4,760 43,051 1,833 16,578 447 93,907 
M ani sa 332 129,130 4 ,328 33,516 2,656 20,568 418 96,580 
Samsun 235 63,834 3,678 55,867 1,114 16,921 272 73,9:i3 
Seyhan 679 198,554 7,990 40,240 3,091 15,567 717 89.737 

Umumi yekun 3078 1,094,433 42,751 39,062 19,282 17,618 4,IO-t r;..,,..,97 
Doğanlar: 39.062 

NETiCE: Ölenler: ı 7.618 
Binde çoğalma nisbeti: 21.444 

{ l )Manavgat, Finike, Serik, Ka f, F_ ethi}le, 
·(2) Gevve ve Sab.anct1 k:ı::~fo.n J,..,, ;ui.r. 

€.imale merkezleri dahil.J.,·'fr. 

"ulus,, un dil yazılar• 
..... """""" ........ ... 

G ·· ntş - Dil Teorisi 
Vt• 

Dil inkılahı Ceplıe~inden Elıcnıiyeti 

Milli Türk inkılabı eski sarkın 
h 

, . 
urafelerini, Türkün milli benliği 

ve {yaşayışı üzerinde fena tesir 
yapan bütün amilleri kökünden 
k~zıyıp atmıştır. Bu atılış, bütün 
cıhanm hayretini mucip olmu~tur. 
Türk inkılabı, yalnız şarkın hura
fe~e~ini değil, garp medeniyetinin 
mılh hayatımız üzerindeki menfi 
telakkilerini de bertaraf etmiştir. 

Son yıllardaki Türk milli fikir 
ve kültür inkılahr, garpta derin 
bir alaka uyandırmıştrr. Bilhassa 
milli tarih ve dil sahasında Büyük 
Ônder'in ir~adiyle yapılan inkılab 
birçok tarihçilerin ve dilcilerin' 
hayretlerini mucip olmuş, bazıla
rının da inanmıyan bakışlarnu cel
betmişti. Türkoloğlar ve Türk 
tarihiyle ·~ğraşan alimler, şüphe -
siz, maddi menfaatleri için haki
ka lleri avak altına alanlar gibi 
düşünmezler. Bunlar arasmcb. 
1 ıirk inkıli\bma ve ilmi uyanı~ . ıa 
J..arşı eyi l':'İyet sahibi olanlarm da 
çok olduğuı"'u bilmez değiliz Bu
nunla beraber bu sayın alimlerde 
Türk milletine dair derin yerleş -
miş yanlış ve ananevi fikirler var
dır ki kendilerince sarsılmaz bir 
"ilmi prensip,, sayılır ve hazan da 
bu fikirler dini bir akide gibi tu -
tulur. Türklerin, vrı inci milat as
rına kadar şehir hayatını ve ziraa
ti bilmeyen göçebe bir kavim ı>l
duğu, bunların aryanilerle mes
kun mamur mıntakaları - Şarki ve 
Garbi Türkistan ülkelerini - pek 
yeni bir zamanda istila ettikleri 
Türk dilinin de ancak göçebe ha : 
yatın ihtiyaçlarını ifade edecek 
bir dil olduğu v. s .. gibi fikirler 
bu ananevi doğma'lardan sayılır. 
Bunun içindir ki Türk tarih ve dil 
sahalarında yapılan inkdabıınız 
yalnız bizim osmanlıca'larımızı~ 
ananelerini değil, garp alimlerinin 
ananevi doğma'larım da sarsıyor 

Biz garp türkoloğ ve tarihçi -
lerinin çalışmalarından istifade 
ettik ve ediyoruz. Fakat Türk mil
leti yalnız garplıların tetkik ecie
ceği etnogt afik bir mevzu değil -
dır. Türk gençliği, kendi tarihjni 
ve dilini bizzat tetkik etmek hak
kını kazanmıştır. Garp alimlerine 
karşı derin saygı duygularımızla 
b~ra?e~, onların bazı yanlış telak
kılerının hatırı için Türk milleti 
kendi tarihini ve dilini tetkik et
mekten geri duramaz. 

Avrupa'da dil, tarih, etnograf
ya ve arkeoloji araştırmaları, 
garplı ulusların ''ayrı ve mümtaz 
b . k" l 1 b ır ır o auğunu, u ırkın en es-
ki devirlerden beri kültür hamili 
ve bundan do1ayı da baska kıta -
larda yaşayan "aşağr ırklar'' üze
rinde hakim olarak ağalık etmeğe 
haklı oldukl.:u mı isbat için vapıl
m•ştır. Avrupa alimlerinin mun
sif olanları da bundan şikayet et
mekte ve etnograf ya, tarih ve es
ki dil noktai nazarmCl.an Avrupa
lıların bugi.iııe kacJ:ır kendilermi 
şarkı öğrendikleri kacb.r bile öğr~
nemen iş oldukl< rıııı söylemekle -
dider. Fransız arkeoloj i alimlerin
den S. Remach "la ı ıhten önceki 
devirlere ait araştırma !ar ynpaı· -
ken Avrupa d:t me!..~co~.ıin b r be
la olduğunu,, kat'i}ct!e sr>ylenıi~ 
ve tenkit etmiştir f 1 l · 

Paris'te "ya~aJ n 1 :>ark dille -
ri'' mektebi profesörl rinden Fin 

[1 J Marr'.m seçme e:.erh•rı kii!
livalı: (c. lif. s. İ) 

l'<tz<ın: Ab,/iilk.rulir fnar, 

- Uğur dilleı·i mütehassısı A. Sau. 
vageot, Fin - Uğur dillerini Letkik 
s:ı~~a~md~ ln~o : öropeen lengüis
tıgının. hıç b~r ışe yaramadığım 
neşredılen bır mektubunda itiraf 
etmiştir. [21 

Türkoloji sahasında çalıtan 
büyük alimler de Avrupa dil ve 
tarih mektebinin yanlış zihniye
tinden, ananevi hatalarından 
kurtulamamışlardır. Bilhassa Or
ta Asya'nın bütün beşeriyet i.çin 
kültür beşiği olan mmtakalan 
Türk milletiyle meskun olması ve 
oradaki kültür abideleri üzerinde 
Türk damgası bulunması "Müm
taz Irk ideolojisi'' yaratmak için 
çabahyanlara bir engel olmuştur. 
Bundan dolayıdır ki, ilmi tetkik -
lerinde Türkleri Tibetlilerden ve 
hatta Moğollardan bile aşağı gos
termek için ellerinden geleni yap
mışlardır. Türkler hakkında Tür
koloğlarm indo-öropeen mekte -
binden aldıkları prekonsepıiyoo 
bütün eserlerinde müselsel bir fi
kir halinde geçer. Mesela, Türk _ 
çede yüksek bir teşkilat ve tefek
kür mahsulü olan bir kelimeye te
sadif ettikleri zaman evveli Sans
kritçeye ve eski F araçaya bat vu
rurlar... Orada bulamadılar .1nı 
Çinceyi karıştırırlar. Onunla d~ 
bir şey uyduramazlarsa kelimenin 
Moğolca veya Tibetçeden geçmit 
olacağını kaydederek müteselli 
olurlar. Hatta askerlik gibi Tür -
kün en yüksek deha gösterdiği 
bütün dünyaca malfun olan bir 
sahada bile ıstılahların Moğolca 
veya Tibetçeden geldiğini iddia 
ederler ... 

. ~ür~ofogların bu yoldaki ga
rıp ıddıalarından birkaç misal 
alalım: 

BİTİ - yazı, kitabet Çince 
"piet'' den imiş! [3] 

. H~lbuki kelimenin Türkçe~er:. 
ç:~~c~ ~e daha son devirlerde geç
tıgını ıspat edecek delillerden bi
ri, Türkçede bu kelimenin k6kü 
olan (., ;-- bit) sözünün, yazı hak
kındaki ilk insanların telakkiaini 

- Sayı/ayı çeviriniz -
--------

[2] Mart. O Lingiv. Poe~dke •. 
s. 107 - 108 

[3] W. Bang. Uygur inJek.si, 
s. 15; Malof - Radlol, Uygur dili 
yadigar/an, s. 268 

İç sayfalarımızda 
okuyuııuz 

Edirnenin kurtuluş günü. 

Hukukçular Cemiyetinın 

toplc;.nhsr ----
ltalyaya gidecek petroUara 
ambat·go konulması yeni güç

lükler çıkarıyof'. 

B. LlTVINOF lTALYAN 
NOTASINA CEVAP VERDt 

İtalyada yağmurların 
sebeb olduğu Felaket ~ 

~ 
Sve~ H~d~nin Asya seferi. ,, 

Şrmalı Çtnde bir vilayet 

isti~lalini i.lnn. etti 

'VVV> ./'o/VV\ 



SAYlFA 2 

SON DAKiKA - . 
• 
Ita:yanların maksadı 

Ras Destayı mağlôb etmel,tiı· 
Harrar, 24 (A.A.) - Havasa

jansı aytarın<Jan: 
Habeş kaynağından alman ha

berlere göre, İtalyanlar Daggah
bur'un 60 kilometre cenubunda 
bulunmaktadırlar. Zannolundu
ğuna göre, müstahkem bir mevzi 
tutmakta olan habeşlere saldır
mazdan önce İtalyanlar toplan
makta ve daha kesif bir kuvvete 
malik bulunmak için, gelen aske
ri aynı yerde temerküz ettirmekte
dirler. 

1 

1 

Gene zannolunduğuna göre, İ
talyanların mabadları en önce, 
Ra.s Destayı mağlup etmektir. Ras 
Desta 50,000 kişilik bir ordu ile 
Arusi kabilesini tahşid eylediği 
Dok~ gelmiş ve italyanlarm 
garb cenahına taarruz etmeğe ha
zırlanmaktadır. 

İta.lyan ileri hareketinin dur
muş olması habeşlerin maneviya
tını yükseltıneğe yardım edecek
tir. 

Paris haheş elçisinin bir hildiriği 
Paris, 24 (A.A.) - Hah~ el

çiliği, imparatorun büyük ha.beş 
kumandanlarının bozgunlarını örr
lemek maksadİle seyahat etmiş ol
duğu hakkındaki haberleri yalan
lamaktadır. Bu münasebetle, ha
bq hükümeti, Ras Gugsadan gay
ri hiç bir babeş kumandanının İ· 
talyanlarla anlaşmadığını kuvvet
le teyid etmektedir. Harbın neti
cesi, memleketin bütün kuvvetleri
ni imparatorun etrafında topla
mak suretile imparatorluğun vah
detini sağlamak olmuştur. Son se
yahati esnasında, imparator, bütün 
İebaaımm, kati ve candan ba.ğh-

lık tezahürlerine şahid olmıqtur. 
Düşman akmcılarma karşı ıiddel
li mukavemet arzusu İtalyan So. 
malisi ile Eritreye de sirayet et -
m.iş ve buralardan birçok kimse
ler haheş topraklarına aığınmı.J
lardır. 

Resmi bir bildiriğe gire, 

İtalyan saflanndan kaçma 
Taka1an o kadar çoğalmıfhr 

ki, bunu artık İtalyanlar da sakla
yamaz olmutlar \re kendi hakimi
yetlerinden kaçmakla itham edi
leceklere karşı şiddetli cezal.a.r tat
bik edeceklerini ilan etmişlerdir. 

Hab~ler dumdum l{urşunu 
kulJanmı yorlarmış 

Adiaababa, 24 (A.A.) - Hü
kümet neırettiği bir bildiriğde, 
habqlerin giıya dumdum kurşun
ları kullandıkları hakkındaki ital
y an ir.nadları reddedilmel..."tedir. 

İtalyanların vaktile bu kurşun
la rm Belçika mamulab olduğuna 
söyledikleri halde, bugün de ingi-

göstermesidir. Buna 'birkaç örnek 
verelim: 

Bitlen, Bütten = alamet ve 
yahut bir işarete malik olmak; 
bir işarete bakarak anlamak ve 
bilmek. 

Bittah alametlere ve işaret-
lere bakıp istikbali keşfetme is
tidadına malik insan; rüya yorucu. 

Biçik ziynet, oyma (Altay-
ca: Yazı, kitap) 

Bit = istikbali keşfe yarıyan 
alamet, n~n, işaret. 

Büt - alamet, işaret, kehanet, 
ÇIN = hakikat, doğru (çince 

"tschen" den imiş!) [41 
Bu kelime bütün Türklerde 

ya, gındır. Baıkurtçada "lflll'' 
Kırgızcada "Şın'' dır. lnamnak 
manasma gelen "l f41tmak'' • par
lak, zıya manalanna gelen "ışın" 
hep bu sözün de çıktığı "ış,. kö
künden geliyor. 

BUY AN = saadet, bereket 
(1a.1Ukritçe "pungya,' dan imiş) 

[4J 
Bu kelimenin Türkçe olduğu -

nu ve Türk mitolojisinden geldi -
ğini, insaf ehli alimler, itiraf e -
derler. "Buyan", ''bayan'', "baya
na", "bayat" "bay'', "bayanay'' 
Türk panteonunda pek eıki za -
manlardan beri mevcut olduğu 

gerek metinlerin ve gerek folklor 
maddelerinin tetkikinden anla -
fıhr. Bu kelimeyi sanskritç.enin 
.. pungya'' siyle bağlamağa, eğer 
ıui niyet yokaa, cehaletten başka 
hiç hir seheb yoktur. 

BÜGÜ = iJim, sahir, kahin 
(çinceden imiı!) [4) 

Bunun Türkçe olduğunda şüp
he yoktur. "Büke'" (kuvv~tli), 

"büyii'' (sihir ve sahir) kelimeleri 
çok eski devirlerdenberi Türkçe -
de mevcuttur ve yaygındır. 

AD1ŞTIT = kader, kı!;met; 
tali, himaye, nezaret manalarına 
da gelir (sanıkritçe'den imiş!) [5] 

[ 4] W. Bang. Uygur indeksi, 
s. 18 - 19 

[51 W. Bang. Uygur indeksi,· 
s . .5 

liz malı olduklarını söyledikleri 
aynca kayda değer görülüyor. 

Hükümet Tigre bölgesinde Ko
kota, Debresion ve Heuzien aha· 
fisinden 200 kişinin kaçıp pek fe
ci bir vaziyette habeş saflarına sı
ITT"nmağa muvaffak olduklann1 ha
ber veriyor. 

Bu kelime ile yakutların "aya
sıt" dedikleri ilahe'nin adı, aynı 
manayi ifade eden ve orijinfert 
birbirinin aynı olan iki Türkçe 
kelimeden başka bir şey değildir. 
Eğer hu kelime sanskritçede var
sa oraya Türklerin "ayısıt" = ağı
sıf' sözü ile geçmiştir. Burada mi
tolojiye ait taf ıilit vermeğe im -
.kan yoktur. Yalncz "ayıaıt'' keli -
mesivle bir kökten geldiğinde 
şüphe olnuyan birkaç kelimeyi 
gösterelim: 

Ayı Toyon = Mukaddes (an 
tann; 

Ayuııt = insanlara refah ve sa.
adet temin eden ilahların heyeti 
mecmuası ve çocuk hamisi ilahe; 

Ayılah - İ§e yarıyan mahlUk. 
Allahla birleşen; 

Ayıs = muaveoett yardım; 
Ayaççı = dünyayı yaratan~ 
Ayılamak - iyilik etmek; 
Ayılgı = fiziyonomi, vicdan, 

karakter .. 
Bu kabilden örnekler çoktur: 

"Bahşı, tepsi, tarhan, bek, çen, ya
sa, han, kadın, yarlığ, kılıç, ker
piç •• .'' gibi kelimelerin de Türkçe 
ormayıp yabancı kültür tesiriyle 
gelen kelimeler olduğunu söyli -
yenler vardır. Burada maksadı -
mız bu Türkçe kelimelerin Türk
çe olduğunu ispat etmek değildir; 
çünkü bu malfundur. Bununla 
Avrupa türko1oglarının Türk dili
ne, Türk kültürüne karşı ne kadar 
haksız bir yol tuttuklarını gençle~ 
rimize göstermek istedik. 

Kültür mefhumlarını ifa de 
eden kelimeler bir milletin eski 
devirlerde bıraktığı kültür abide
lerinden daha kıymetli ve daha 
mühim ve:iikafar teşkil eder. 

Türk gençliğinin bugünkü mu
kaddes vazifesi dil inkılabı cep
hemizde büyük bir zafer teşkil 
eden "Güneş - Dil teori.si" ni esas
lı surette öğrenmek ve tatbikatına 
alışmaktır. İlim için bir "sihirli 
çıkmaz,, olan Avrupa lengüistik 
mektebinin doğmalarından kur -

, tulmak için çare ve yol bulunmuş
tur. O yol ve çare "Güne§ - Dil le-

' orisi'' dir. v ı , 

ABDÜLKADlR iNAN 
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DIŞ HABERLER 
B. M' usolini 

İngiliz elçisiyle 
dostça görüştü 

Roma, 24 (A.A.) - B. Muso 
fjni dün akşam geç vakit İngiliz 
büyük elçisini kabul etmiştir. Ko
nuşma 20 dakika sünnüı ve 5Öy· 
lendiğim~ göre, çok memnuniyet 
verici surette geçmiştir. Bu husus
ta hiç bir şey öğrenilememitti.r. 
Y alruz konuşmanın gayesinin, a
radaki İrtibatı muhafazaya devam 
etmek olduğu söylenmektedir. 

İtalyada yağmurun 
sehe1l oldıığu 

feh•k.et 
Roma, 24 (A.A.) - Reggio, Ca

labre ve Catanzaro illerinde fena 
havalar 70 kişinin ölümüne sebe
biyet vermiştir. Yirmi milyon liret 
kadar hasar vardır. Dinmek bil
meyen şiddetli yağmurlara rağ

men hükümet memurları felaket
zedelere yiyecek, içecek ve saıre 
lüzumlu e.tYa dağıtmıtlardır. Bt:r
çok erazi kaymaları olmuş ve ba 
yüzden demir yohı münakalatı ke
silmiı, Reggio bölgesinin su ihti
yacını temin eden su bendi hasara 
uğramlŞ ve bir çok kasabalar su
suz kalmıfbr. Katanzaro ilinde 
memleketin başhca servet kaynak
larından birini teşkil eden zeytin 
ağaçları hasara uğramıştır. Yüz
lerce evin hasara uğramış olduğu 
bildiriliyol'. Hükümel felaketzede 
ahaliye yardım olmak üzere iki 
yüz bin liret göndermiştir. 

Hazer denizinde 
1100 balıkt,:ı gemisi buzlar 

arasında haldı. 

Moskova, 24 (A.A.) - Astra
kan•dan bildirildiğine göre Hazar 
denizinde 1100 parça balıkçı ge
misi, buzların arasında sıkışıp kal
mıştır. Bunlara yiyecek yetiştirme
ğe muvaffak olan bir uçak sekiz 
yaşındaki bir çocuğu, alıp getir
miştir. 

Diğer balıkçı kayıklarının da 
ıulara kapılmalarından korkulu
yor. 

Petrola ambargo kon
ması yeni güçlükler 

çıkarıyor. 
İta1ya da petrolsuzluğa karşı tedbir alıy~ 

Fransız gazeteleri petrol ambaı .. AOSU 

etrafında ne yazıyorlaı·? 
Puis, 24 (A..A.) - Gazetcler1 

balyaya gönderilecek petrollara 
konulacak ambargonun muhte
mel sonuçları ile meşgul olmnkta 
ve bu ambargonun ıtalyayı son 
derece yese dÜJÜreceğini, çünkü 1-
talyanm bu suretle faaliyet vasıta~ 
larınm başlıcalarından birinden 
mahrum kalacağını ve nihayat bu 
ambargonun anla~ma vücuda ge
tirilmesi ihtimallerini uzakla~tıra
cağını yazıyorlar. 

B. Bourgues, Petit Parisieu ga
zetesinde şöyle diyor: 

.. Böyle bir ihtimal karşısında 

dimağlar da şimdiden son dc!rece 
heyecan içindedir. Kiyaset, petro
lun yanında kıvılcımın çakmama
smı amirdir.,, 

Maten gazetesi diyor ki: 
''Milletler cemiyeti, Fransa ile 

lngiltereyi. bir uzlaşma zeminı e-
ı saslarmı bulmağa memur etmit ol
duğu ve Pariste teknik müzakere
lere devam edildiği bir sırada zec
ri tedbirleri şiddetlendirmek fikri 
mevsimsiz olur.,, 

Malen gazetesi soruyor: "Her 
ne bahasma olursa olsun ltalyayı 
boğmak mı arzu ediliyor?,, 

Pertinax, Echo de Paris gaze
tesinde diyor ki: 

"ltalya petrola ambargo koy
mak suretile tatbik edilecek zecri 
tedbiri hasmane bir hareket adde
diyor. Ve bunun yaprlmamasını 
istiyor. Tanzim komitesi ise mil
letler cemiyeti mukavelenamesinin 
16 mcı maddesini bozmaksızın 
hafif olduklan kabul ve teslim e
difmit olan zecri tedbirlerle iktifa 
edemez. Fransa petrolcu devletler
den sayılmamak icab eder. En bü
yük kavga normal surette Roma, 
Londra, Vaşington, Moskova. La
hey ve bükreş arasında hüküm 
sürmek lazımgelir. 

ilk defa olarak münakaşanm 
merkezinde bulunmuyonı-ı.,, 

Le Joor gazetesi, ltalyanm zeo 
ri tedbirrerin tatbiki devam ettiği . 
müddetçe Cenevre müessesesinin 
faaliyetine iştirakden geri durma• 
ğa karar vermiş olduğunu yaz
maktadır. 

Kati karar, ambargonun ko
nulmasına Cenevrece karar veril"' 
dikten 18 gün sonra büyük la.şist 
meclisi taraf mdan verilecektir. Pet· 
rola ambargo konulması auretind«f 
tatbik edilecek z.ecri tedbirin Ro-o 
mayı milletler ~emiyeti ile her tür• 
fü ilgileri kesmeğe ıevketmesi çor( 
muhtemeldir. 

Roma, 24 (A.A.J- Zecri tedbir. 
leri tatbik eden memleket veya bu 
memfeketlere mensup pln$lann ad• 

larmı taşıyan sokaklara yeni adla~ 

koaacaktw. Brüksel sokağın~ piloC 
Dalmazio Birago'nun adı verilecek • 
tir. Bira.go italyanlann iddialanwıi 

göre Belçika lmrıunlariyle öldiirül • 

mü.ıtür. ! 
Rom~ 24 CA.A) - Rmma bele • 

diyesi, petrolclan taaa.rruf dmek maJC. 
aadiyle yeaideo ,,eda otobüs battmı. iJ,. 

g a ederek seyri.seferi azaltmağa ka • 
rar venuiıtir. 

balyan papaslan zecri tcdbirleTe 
karşı dayanmayı kolaylaştırmak iç.in 
hükümete altın ve demir bağı~lamak 
ta devam ediyorlar. 

Roma, 24 (A.A) - Bugün neş • 
redilen bir kararn.am.e, ispirlonW\ 
karb.ıran olarak kullaDılmasıru em • 

rebnektedir. ispirto taktir edeni~ 

1935 • 1936 yallah içindeki bütün iatib. 
salluiniı petrol müstabailleri)lle ta • 

cirlerine teslim etmekle mükelle( t\le 

ta!maktadırlar. BG tamler d~ petro • 

lu İ$pirto ile kartfbraı'ak aatacaklu
dır. 

Yeıı i bir harb için Yunan kıralı 
Atina yol11nda 

il{i taraf da hazırlığ a devam ediyor 
Londra, 24 (A.A.) - Royter 

bildiriyor: Hafta, büyük ölçüde 
hareketler görmeden bitmiştir. Bi
ten bu hafta, İtalyanlar için bir 
tahkim ve habeşler için bir hazır
lanma haftası olmuştur. 

Habeş kuvvetleri içerden cep
helere doğru gitmekte devam edi
yor. Öte yandan şimalde İtalyan
ların yemden ileri hareketlerine 
derhal ~!hyabilmeleri ihtimali 
yoktur. Cenupta şimal cephesin
deki güçlüklerden daha büyük 
güçrükler İtalyan kuvvetlerinin i
lerlemesine engel olınaktadu. Bu 
güçlükler arasmda erazinin fena· 
lığı, irtibat temininin zahme,lıliği 
ve ayrıca geçilmesi zor bataklıkla
rın mevcudluğu vardır. Bu batak
lıklar sivri sinekle doludur ve bu 
sebebten sıtma tehlike$i de baş 
göstermek.tedir. Habeşler İtalyan
ların bu durgunluğundan fayda
lanarak hazırlanmaktadırlar. Har
rar kadm, çocuk ve ihtiyarlardan 
tahliye edilmiş ve birçok avrupa
lılar da şehri terketmişlerdir. Şe
hir etrafında siperler kazılmakta 

: ve şehir içinde toprak altı sığınak
ları yapılmaktadır. Halk oldukça 
sinirlidir. Buna karşılık İmparato
run ziyaretinden beri aakerin ma-

neviyatı yükselmif gözükmekte
dir. 

Avrupalı iki şahit, Daggabbu· 
run İtalyanlar tarafından yapılan 
bombardımanda az zarara uğc<lı· 
ğım ve pek a:ı yarab bulunduğunu 
bildirmişlerdir. 

llabeşlcre sığınanlar 
Adisababa, 24 (A.A.) - Dün 

akşam habeş hükümeti Sokota, 
Debrazian ve Kauzien mültecileri
nin maddi ve manevi pek berbat 
bir vaziyette evelki gün habeş 
hatlarına geldiklerini bildirmiştir. 
Bu mültecilerin arasında kadm ve 
çocuklar da vardrr. Bunlar çektik
leri ıstıraplan anlatmaktadırlar. 
Fakat tabii söylediklerine bitaraf 
bir şahit bulmak kabil değildir. 

Adi~ababmln siiel bir mii:e 
ı~uruluyor. 

Ad:sababa, 24 (A.A.) - A
disababa şehri de bugün bir siıel 
müzeye sahih bulunmaktadır. Bu 
müzede habe§ imparatoru ve mai
yeti tarafından getirilen harb ga-

İ nimetleri vardır. Müze şimdiki 
•halde , imparatorun. saraymdadır 
1 
ve halk~ daha şimdilik açılmamış-
tır. 

Brendizi, 24 (A.A) - Yunan 
kıralı Jorjo hamil olan HeHi kru
vazörü Hidra V'e Psara destroyer• 
leri tarafından fakih edilmekte 
olduğu halde saat 14.30 da liman
dan ayrılmıştır. 

Atina, 24 (A.A) Gazetelere 

göre, yarın buraya muvas'llat ede • 

cek olan kıral, milleti geçmişi unut• 
maya ve memleketin mesud geleceği 

için çalışmaya da,.et eden bir beyan• 

name neşredecekfir. 

Y'eni hulgar kabinesi 
Sofya, 24 (A.A.) - Yeni Başvekil 

B. Köseivanot' hükiimetia icraatı hakkın· 

da katiyen beyanatta balanmak isteme .. 

mi~tir. Yeni akbine programmın kanan~ 

esasinin iadesini, yeni bir ııeçim ltanu .. 

nu hazırlanmasmı ve yenid<!n seçim ya

pılmasın. İstihdaf edeceği sanılıyor. 

Sofya, 24 ( A.A.) - B. Kösei.van:>f, 

kabinenit. ilk toplantısıodan sonra mat• 

bua~ ver4iği beyanatta bulgar dış sıya, 

1 

aasınm değiımiyeceğini ~öyle niştir . Hü .. 

lcümetin beyannamesi y~rın nc:şre~'1.ı! .. 
"'cektir 
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Vaf d(•ılar . Mı~ır 
Son günlerde kopan gürültüleı· 

ve nasyonalist gösteriler, herkesin 
gözünü, Habeşistandan biraz da
ha yukarıya, Mısır'a çevirmiştir. 
Birçok belli başlı büyük gazete-· 
ler, Mı:nr'ın egemenliği işini, 
Fransada, Almanyada, şurada ve 
burada yeniden mütalea eylemiş
ler·dir. Nahas Paşa, milletler cemi· 
yetine bir protesto telgrafı çekmiş 
ve üniversite talebesi Cenevre için 
bir delegasyon hazırlamıştır. 

Fakat bu esnada, her şey, es
ki tas eski hamamdır. lngiltere 
Maırdadır ve Mısırın egemenliği, 
anahtarı hala lngilterenin elinde 
9lan bir kapıdır. ,, ,, ,, 

Mısır ve osmanlı imparatorlu
ğu, eskiden, biribirlerinden ayni· 
dıkları sırada bile aynı noktada 
buluşmuşlardı: Tanzimat! 

Tanzimat, her iki memleketi 
de, medeniyete, güçlülüğe ve ege
menliğe götürecekti. 

imparatorluğun ömrü. bu saa
deti görmeğe vefa etmedi. ft!tstr'a 
gelince, o, işin sonunu beklıyecek 
kadar gençti. ,. ,, ,, 

Bizim tanzimat'ın neler mey
dana ge'ifrdiğini inc.eliyecek ~eğ~
liz. Mısır'ınkine gelınce, o, şımclı
ye kadar, Kocaman avrupai cad
deleri banka binaları ve çarşıları, 
birinci sınıf otelleri ve tiyatroları 
ile beraber "Kahire,, ve "İ skend e-
1·iye" yi meydana getirmiştir. 
Bundan ötesi, Nil, pamuk ve fed
danlarda çalışan pamuk rençper
leri.nden ibarettir. (1). 

V afd partisinin nasyonalist/eri 
doğrudan doğruya tanzimatçı de· 
ğillerdir. Çünkü orada da tanı:i
mat, bir saray hareketidir, "kedi
val" bir iştir. 

Fakat, Mısırın bütün egemen
lik hesablarını yalnız sıyasal alan
da yapmaları ve islami bir kleri
kalizm ile alangle bir me§rutiliği 

birleştirmeğe çalışmaları Jolayı

si.yle, valdcılar da, azçok tanzi
matçıdırlar. 

Canterburry kilisesi = Elezher 
medresesi ve bir de, kanunu esasi
ler kolleksiyonunda saklı tutulan 

1923 kanunu esasisi. 
·Mısırda vafdcılaı- ne zaman 

bir gürültü çıkarsalar, şiar aynı

dtr: 1923 kanunu esasisi. 
Şimdiye kadar, bir defasında 

da, "Mısır için egemenlik, Mısı
rın kendi pamuğunu kendisi işle
mesi ve Lancashire'in bugüne ka· 
dar elinde tuttuğu bir hakkı geri 
almasıdır.,1 diye bir söz, vafdcıla
ı-ın. ağzından işitilmemiştfr. 

·'1923 kanunu esasisi,, parnla
st, dediğimiz gibi, sıyasal bir pa
roladır. Buna bir gün, İngiltere, 
yanaşabilir de. Şimdilik, sar~yl~ 
valdcdarı biribirlerine karşt ılert 
siirmek daha kolay bir oyun oldu
ğu için '' 1923" anayasasın{ ver
mek istemiyor. Şu vaı· ki, Mısır' da 
çıkan pamuk Mısuda işlenmedik
çe, Mısırın egemenliği nerede ka
lır? 

Bizce favdcıların kafalanm a
sıl uğra,~tn-ması gereken mesele, 
budur. 

Burhan BELGE 

(i) Bütün ticaret hayatını sıms:kı el
lerinde tutan ve İzmir'in bir vakitki kor
donunu olduğu gibi bu iki şehrin bütün 
kibar ve [renk mahallelerini kullanan İn
giliz, ita1van ve yunanlı istismar ekipin

de" bahsetmek istiyoruz. 

Yunanistan Mısır almak 
istiyor 

Y ı.nan finans ve ekonomi bakanlan 

t""-ıfmdan kabul edilen bir kani' name· 
ye göre, h "ikümet ziraat bankasınca otur 

b · n ton mıs1r satın almmasını kahu! et
r- i> tir. f.\:ığ'ık yerlerde otuı-an halkm 
i) :•iyaçlan için kullanılacak ofan bu .-"le· 

t~;, Rom~nya, Yugoslav.ya, 814Jg~.-uta", 
'/\rnavutl k, Türkiye, Sovyetie.; bıidiği 

· · -~r.!.a-tinde~ satın . alın~cak~u-. 

.. 
1 

Huk.ulck.oııf eraıısları 
"Hukuk ilmini yayma kuı·umu., nun 

cok faydalı ve yerinde teşebbüsiyle An
kara Halkevinde verileceğini evelce ha· 
ber vermiş olduğumuz konferansların 
günleriyle konferansçılarını ve mevzu -
tarını gösteren bir listeyi aşağıya koyu
yoı·uz. Bu konfeı·anslara hizalarında gös
terilen tarihlere rastlıyan cumartesi gün· 
leri tam saat 15 te başlanacaktır. Say. 
lavlar, hakimler, avukatlar, yüksek tah
sil görmüş olanlaı· ve hukuk talebesi bu 
konferansların tabii çağrılanları sayıl -

maktadır: 

30 sonteşrin 935 de lstanbal üniver· 
sitesi rektörü 8. Cemil Bilsel ( Arsıulu 
sal mesuliyette yeni bir güçlük). 

7 birinci kanun 935 de Ankara Hu -
kuk Fakültesi Profesörlerinden B. Dr. 
Fahri Ecevit: (Adli tıbbın medeni hu . 
kuk alanında ı-olü). 

14 birinci kanun 935 de mülga Is • 
tanbu] darilfünunu pı·ofesörlerinden B. 
Ali Kemal: (Ticaret kanunumuza bir 
bakış). 

21 birinci kanun 935 te İstanbul Hu· 
kuk Fakültesi Ticaret H:ıkuku ordinaı·· 
yüs Profesörü B. Hirş: (Devletçilik v.! 

ticaret hakuku), 

4 ikinci kanun 936 da Sivas saylavı 

B. Vasfi Raşit Sevik: (Hakimin teşrii 

salahiyeti). 

11 ikinci kanun 936 Ankaı·a Hukuk 
Fakültesi Ticaret hukuku profesörü B. 
Şevket Mehmet Ali Bilgişin: (Ticaret 
serbestisini takyit edici amille.-in hukuk 
bakımından tetkiki). 

18 ikinci kanun 936 da İstanbul Hu· 
kuk Fakiiltesi Dekanı B. Sıddık Sami: 
(Türk idare, hukukunun tekamül saf
haları ve bugünkü esasları), 

25 ikinci kanun 936 da Ankara Hu • 

kuk Fakültesi Profesörlerinden B. Yu· 
s uf Ziya Özer: (Adalet teşkilatının tari· 

hl tekamülü). 

1 şubat 936 da Konya saylavı B. Ali 
Rıza Türel: (Teşkilatı esasiyeye muha
lif kanunlar karşısında mahkemelerin 
vaziyeti). 

8 şubat 936 da 1stanhul Hukuk Fa
kültesi pı·ofesörlerinden B. Ali Fuat: 
(iş Kanununun sosyal ve hukuki strük
türü). 

15 şubat 936 da Ankara hukuk fakül-
lesi profesörlerinden B. Nüsret: (Ka • 
nun ihtilaflarında hakimlerin vazifesi). 

22 şubat 936 da lstanbul hukuk fa -
kültesi ordinaı·yüs pı·ofesörlerinden 8. 
Krozat: (Fransız Şurayı Devlet içtihat
larında görüler yeni temayüller). 

29 şubat 936 da İstanbul Hukuk fa. 

kültesi ordinaryüs profesörü B. Şvarz: 

(Kanun ve İçtihad; hukuki hayatta mah· 

keme içtihatlarının rolü). 

7 mata· 936 da Tokad saylavı Paı·i:; 

Hukuk Fakültesi mezunlarından B. Nd· 

:zım lz:ı:et Poı·ay: (Cemiyeti Akvam mi· 
sakı ile Briyan · Kellog misakının dev -
letleı-in dahili kanuniaı-ma tesi.-i). 

14 maı·t 936 da Ankat a Hukuk Fa • 

kültesi Protesöı·l~rinden B. Yusut Kc • 

'n2l Tenğir~enk : (Hl'!ruk ve iktıııad) . 

21 mart 936 da Maliye V ekaleti Tef

tiş heyeti rei,,i B. Cezmi Ertin: (Mali 
kanunlarda makable şüm:ıl ve vergi ve 
resimlerde müruru zaman). 

28 mart 936 da Ankara hukuk fakül· 
.... tesi protesörleı·inden R Cahit: (E:ski ve 

yeni telakkilere göre hükmi şahsiyet). 
4 nisan 936 da Ankara hukuk fakül. 

tesi dekanı B. Baha: (Sıyasal suçlar) 

11 nisan 936 da Adliye müfettişlerin
den: Paris Hukuk Fakültesi lisanıiye 

ve doktoru ve siyasi bilgilet- mekteb:in • 
den mezun B. Şinasi: Türk Hukuk111ndıt 
hakim ve hakem). 

Ca«rılar 
..> ~ 

Kamutay Bi.i.dce kom(,syonu 
bugün saat 14.30 da toplarıacuktır. 

Ranıazaıı. . 

Diyanet İşleri Reisliğin
den: 

Son teirİnin 24 ind çarşamba 
günü oruç ay.mm ilkıi oldl\llıfu ilan 

. orumı:r. 

ULUS 

•• • 
mı Uç A 

1 banka 
Bir inşaat gruılu yapıyor 

Yeni bir mensucat fabrikası - Tırpanlı fabrikasının 
ıslahı 

Birinci endüstri planımızın 
mensucat grupu içinde (5,000,000) 
lira kadar bir kapitalle kurulacak 
olan Malatya kombinasının ehem
miyetli mevkii malumdur. 

Nazilli kambinasınm ince pa
muklu mensucat, Kayseri fabrika
sının kaba pamuklu mensucat yap
masına mukabil Malatya memle
ketin orta sınıf mm ihtiyaçlarını 
temin edecektir. 

Bir an evel inşa ve faaliyetinin 
temininde büyük milli menfaatle
rimiz olan bu fabrikanın bir an 
evel kurulmasmı temin için iş, Sü
mer, Ziraat bankalarından mürek
kep bir teşekkül vücuda gelmiştir. 

Bu teşekkül en rasyonel yani en 
teknik, en ucuz ve en seri şekilde 
milli mahiyet alan benzer inşaatı 
da yapabilecektir. 

Aynı teşekkül, memleketimizin 
en iyi pamuklarmdan bir kısmını 
_vücuda getiren İğdırda bir men
sucat fabrikası da kurmak iste
mektedir. 

Bundan başka Ziraat bankası
nın Adanadaki mensucat fabri
kası makineleri ve bilumum tesi
satı en modern enstalasyonla de· 
ğişlirilerek en kısa bir zamanda 
diğer yeni fabrikalarımız seklinde 
modern hale getirilecektir: · 

Di" nkü spor bereketleri 
Anl{.ara ve İstanl)ulda ]i)~ macları 

-> 

Ankarada atlı yürüyüş - İstanbulda cirid oyunları 

)luhaiız gücü - Kırıkkale gücü 
Dün birinci takımlar arasında lilc 

maçlarına devam edildi. Saat 13 de Mu
hafız Gucü - Ankaı·a Gücü karşılaştılar. 
Hakem Basri idi. Muhafız Gücü takımı 
şöyle idi: Mahir, Saffet, Gazi, Şevki, 

Hayri, İbrahim Fahri, Naim, Ahmed. 
Sedad, Salahaddin. Kırıkkale güçü takı

mı da: Muharrem, Ya§art Cavid, Akif, 
Hikmet, Fuat, Mustafa, Ahmet, Abdür

rezzak, Arif, Nazım'dan kurulmuştu. 
Muhafız Gücü oyunu 6 - O kazandı. 

Muhafız Gücü takımının bu suretle 
kuruluşu, daha maçtan önce bize kaza -
nacağı hakkında kuvvetli bir umud ver
mişti. Gerek müdafaa, gerekse akıncı 
hath hemen hemen Ankara'nın en iyi 
hatlarından idi. Şark hizmetini yapmak 
üzere bir müddet aramızdan ayrılan $01 

açık Salahaddin'in gene eski yerinde oy
naması, Ankara sporunun eski günlerini 
bilenler arnsında birçok hatıraların tek
rar edilmesine sebeb oldu. Öğrendiği -
nıize gure !\fohafn Gücü takımı yakın 

bir zamanda daha İyi bir hal alacaktır. 
Kırıkkaleliler çok antrenmansız idi

ler. Ara!~rrnda hiç anlaşma yoktu. Bu 
gösteriyoı ki takım halinde bu· defa bi . 
le çalışmamışlar .. Bu hale alanın çamur J 

da ilave edilince bir adım atmağa imkan 

bulamadılaı·. Arasıra bazı oyuncular feı·
di kabiliyetlerinden istifade etmeğe ça . 

Iışıyorlardı. Fakat kaleci ile karşı karşı
ya kaldıklal'l halde biı· şey ya,,amadılar 
M~ın birinci devresinde Muhafız Gü

cü Ahmet ve Naim'in ayağiyle iki gol 
attı. İkinci deva-ede, Ahmet ve Naim bi
ı-eı got daha yaptılar. Sedad ' da arka _ 

ua~ıannın sayısına 2 tane daha ilav~ 

etti. Maç da böylece 6 • O bitti. 

Aukaı·a gıicii - Gü\'cı.ıç ..,por 
Saat 15 t..: hakem Servet"i,1 iuaresİn · 

de Ankara Gücü - Güvenç Spoı· ma.rı 
başladı. lki tarafın takım1arı şöyle ku
rulmuştu: Anl(a..a Gücü - Natık, Ali

Rıza, Enver, Orhan, Nazmi, Ahmet, Bi
lal, Abti, Cevdet, Biliıl, Salih. Güvenç 
spor - t smail, Muzaffer, Afif, 1hsan. 
Cafer, Avni, Ca,·id, Enver, Nazım, Ali 
llhami. Maç ilk yarım şat golsüz geçti. 
Güvenç Spor futbolcuJarı birikmiş ne 
kadar eneı·ji vana sarfediyortardı. A· 
kmcdan gol yapmağa çalışıyor; müda • 
taa hattı, hele kalecileri gol kurtarmak

ta diğeı· takımlara Örnı:k oluyordu. bir 
aralık güçlüler bir penaltıdan da istifad~ 

edemeyince oyun adeta denk takımlaı· 
arasında yapılıyormuş gibi bit manzara 

göstermeğe başladı. Fakat kale çizgisi
ne yakın bir firikik güce iJk golü ka • 

zandırdı. 43 üncü dakikada bunu ikinci 
;;ayı takib etti. 

ikinci devı·ede daha iki gol yaparak 

Ankaı-a Gücü bu maçı 4 - O kazandı. 
Ankara Gücü müdafaa hatb güzeldi. 

Fakat forvet hattının eski.müdafaa oyıun
culıurndan lruruhnasına bi, mana • vet"e-

medik. Run..ın muvakkat oduğlu söyJen
mektedir. işittiğimize göre bir iki hafta 
ya kadar güç takımında yeni oyuncu!ar 
göreceğiz ... 

Güvenç Sporlulara kudretlerinin Üı1· 
tünde gösterdikleri gayret dolayısiyle 

tebrik etmekle beraber, bu vaziyetleri 

devam ederse yenilmekten lııurtulaımya
caklarım hatırlatmak iııteriz. Birden IJJi: 
re birinci safa geçmenin imkannı:hğı 

meydandadır. Bununla beraber üç ydhk 
bir teıekkül olan Güvenç sporlu arka . 
daşJarımız hiç olmazsa orta dere<:ede 
kuvvetli bir ekip halini almak için ça • 
lışma1ıdırlar. 

l'Huhahz gi.icuniin atJı yüı:tiyii~iı. 
Muhahz Gücü dün Etimesu.:"da bir 

atlı yürüyüş yaptı. Bu yürüyüşe 55 bini· 
ci katıldı. 

Sabahtan yağmurlu olan hava bau 
arkadaşları fazla korkutmuş olacak ki 
Atlıspor kulübünden yalnız altı arkadaş 
·gelmişti. Saat 9,30 da Muhafız Gücü 

!iaşkam Y ar~y T ekçe'nin yönetimi al
tında hareketle Fişek fabrikası - Akköp
rü - Cephanelik tepesi • Türk Kuşu ala
nı kuzayı - Çakırlar çiftliği yolu ile Eti
mcı;ud a val"lldı .. 

Hareketle berabel" yağmur da din 

mişti. Hava tam bil' biniş havası .. 

Gclrniyen arkadaşlar hesabına müte· 
essiı- <>lmaınak P.lde değil, yolda ufak m.;?
sateler içinde evvela bayanlar, sonra si
vil biniciler, daha sonra da yarbay ve 

binba~ılar arasında arazi koşular. yapıl
dı. Bu yarışmalarda bayanlar içinde Ba
yan Melek 1 ekçe, sivil binicilel' içinde 
Bay lskcnder, yarbay ve binbaşılar ara
sında da Binbaşı Örfi kazandı. Saaı 
12,30 da Etimesud gazinosunda istira
hate çekilen sporcular burada neşeli ko
nuşmalarla yemek yediler. 

Bu arada yarbay Tekçe yoldaki ya -
nşmalarda kazananlara Eşarb, Eldiven gi 
bi mükafatlu verdi. 

Dönüş Etimesud - Jandarma karako!u
Fidan bahçesi yolu ile ulusal şarkılar 

söyliyerek neşe ile geçti. 
Kafile Muhahz Gücü lokalinde da -

ğıldı. 

İstanbul maçları 
btanbul, 24 - Sabahleyin başlı

yan yağmura karşı öğle üstü açı~a ' 

hava maç sahalarını oynanılır bir ha

le getirdi. 

Taksim sahasında birinci maçı 

Kasımpa§a - Haliç yaptı ve Kasım

paşa 2 • 1 galib geldi. İkinci maçta 

Güneşle Vefa kar,şılaştılaı·. Vefahla

rın penaltıdan yaptıkları bir gole 

karşılık Güneşliler 2 gol yaparak ma

çı 2-1 bitirdiler. Galatasaray - İs -

tanbulspor, s1fı:r sıfıra berabere kal -

dıl.ar. 

Fener stadmda Anadoluhiaaırı Ka
,ugiimriğü 3-1 .yendi . . Hifa1 ; EP.ib · 

1 

I 

I 

'\ 
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Evelki akşam ve dün sabah halke. 
vinde ve dün öğleden sonra müzik 

'öğretmen okulunda birer konser 
vermiş olan B. Pol Grümmer'in 
ressamımız B. Saip taralınJan 

çizilmi§ bir krokiısi 

Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik 

1-Ter 
2-Tez 
:ı -Telı· 

l -1'el 
5 -Tiil 

vıı inci Anket 

I) Y ukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

11) Bu kelimeler nasıl teıekkül 
etmişlerdir? 

H 1) Bu kelimeleri teşkil etmek 
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 müdür? 

Yukardaki altıncı dil anketimi
ze okurlanmızın verecekleri ce
·vablar, gazetemiz yazı İ§leri di. 
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadaı· aldığımız 
cevabları sırasiyle koyduğumuz 
gibi bundan böyle de koyacağız. 

Romanya bankasının 
bir karan 

Romanya bankası, ihracat tacirleri 

önceden lazım gelen dövizleri depozito 
etmeden ve ya 45 gün içinde bu döviz. 
lerin verileceği be§ banka garantisini 
ibraz etmeden önce hiç bir mabn ihraç 
edilmemesine karal' vermiştir. Banq. 
lar böyle bir gaı-anti vermeği redd 

leri cihetle ihraçat durmuı gibi b! · 
dedir. ihracat tacirleri, herhalde ~,,~C\ 
.. k ' surmcyece olan bu duruma sen 

verilmesi için kşebbüılerde bulun • 
maktadırlar. 

Brezilyaya kömürleri -
mizi satmak için 

Bı·ezilyadan aldığımız kahveye kar
şı bumemlekete kömür satmak için, hü
kümetimizle Brezilya arasmda konu,. 
malar yapılmaktadır. Son dört ay içinde 
sıttın alınan kahvelerin bedeline karşı· 
lık olarak memleketimizden Brezilya • 
ya 60.000 ton kömür gönderilmiştir. 

Gelecek yıl içinde b~ mikdarm iki k'\t 
artacağı sanılmaktadır. Brezilya ~İm ~ 

diye kadaı· İngiliz kömürü sabn almak. 
ta idi. 934 de Brezilyaya 623 608 isterlin 
degeriode 717.190 ton İngiliz kömürü 
gönderilmiş~ir. 

maçında Hilal 3-2 kazandı. Fener -
bahçe Beykozu 9-0 yendi. 

Bayburdlu ciridciler 
Bayburdlu ciridciler Veliefendi 

çayırında müsabakalar yaptılar. Se -

yirciler arasında general Fahreddin, 

Sipahi Ocağı ve Halkevi erkanı gö • 

ze çarpıyordu. Mü:sabaka, sahanın 

çamurlu olmasına rağmen iki s~ t 

.sü.-dü .ve çok zevkli oldu. NeticG 'a 

' beyaz takım kırmtzt ta\uma do.-t ~Lı· 
·yan .farkla ·~~ib geldıi. · .... . 



SAYIFA 4 

u 
Anliarada meske mese esini nası 

halledebiliriz ? 
"AnkaraJa meaken me$eleıini nasıl halledeceğiz?,, adle anlıe

timize gelen cevablan nqre devam edeceğimiz ~in, anketin met
nini koymııyonn. 
Bugün de mimar Kcualonga mn gönderdiği .l'e1mbm i1cinci 

kumını yazıyorıl.2: 

On üçüncü cevap: 2 

fi. Dev'let meınrulannın evleri 
Devlet memurlnrmm çoğu bir yer· 

de durmaz, çok defalar la§raya, h t• 

ti yabancı memleketlere gönderilir • 

lcr. iki türlü memur kategorisi var • 

da ki, mesken mese1csi bunlar için 

ayn tckillerde mevzuubahstır. ilk kn· 

tegori, daima bir yerde kalan, yani 

merkeze bağlı olan memurlardır; 

ikinci kategori iac, hüküınct merke • 

zinde iğreti olarak bulunan ve aık 

ık yer değiıtiren memurlardır. 

ilk kategoride olan memurlar An· 

karada kalmaktan bo§lanırlarsa, bun· 

larm çok konforlu ve bahçeli bir ev 

aatın ahnalan için kendilerine ko • 

)aylık göstermek f ydah olur. Bu 

ınemurlar, meskenlerinde daima o • 

turmaktan emin oldukları için, ev • 

lerine çok itina edeceklerdir. 

ikinci katecoriden olan memurlar 

ise, ucuz kiralı ve konforlu, bürola • 

nndan• çok uzak olmıyıı.o apartmınn· 
larda oturmaktan memnun kalll".lar, 

bunlardan bazslan belki de doğmu§ 

olduklan vatan k<i§esinde, zevkleri· 

ne uygun bir surette yerlc§tnek için 

bir proje ya.pm~Jardır. 

Memurlardan bazıla.n için bahçe-

li ve mü of crid evi , 

kon orlu apartımanlnr 

bazıları için 

yapdması 

keyfiyeti, bu i§leri finanse edecek o

lan devletle, hususi §abıalarm dn 

menfaatine uygun gelir. Çünkü aynı 
mnsrafl~ münferid meşlr.enlere gÖ • 

re apartımanlarda daha fazla mik .. 

darda kimse banndınlabilir. 

Şüphesiz herkes, kom§UnUD gü .. 

rultülerindeıı u.zak ve yalnız kendi· 
sinin olan bir evi tercih eder. Fakat 

maliyet fiatını da göz önünde tut • 
mak gerektir, çünkü herkes çok iyi 
anlar ki, birbirine bititik ~ki veya da· 
ha fazla ev, münferid evlere göre da 
ha ucuxa mal ohır. Şehircilik ame • 
najmam bakmımdan, blok halinde 
•e içlerinin taJuimatı iyi etüd edil .. 
mit evlerin faydalan vardır ~e bun-

•. nn toplu halde görün\i§leri bazan 
ya, ;cıı-ıcrle aynlmıf eY gruplarından 
.,. daha .. güzeldir. E~u evleri devlet 

yepbnp idare ederıse, memurlarn bu 
evlere aahib olmak hakkını d vere • 
bilmelidir. Bu iıtc aık sı!' 'kull rulan 
metod, evi, satmak vadiyle kiraya 
vermektir. Eve aahib olmak i&tiyen 
kiracı bir mukavele imzalar. Bu mu
kaveledeki tartlara göre, kiracı, ma
li vaziyeti müsait olduğu zaman, da· 
ha §U kadar aene için "ereceği kira· 
ya tekabül eden bir para ödeyerek, 
evin sahibi olur. (Verilecek kiranın, 
muayyen bir sene mikdnrına teke. • 
bül eden kıamı amortismana, öteki 
kısmı da, kiranın ödendiği senelere 
tekabül edecektir.) 

l~çi evleri 
Ayle sahibi olup ıehirde daimi aa

rette oturan iKilerin meskenleri me
eelesi, çok defalar patron tarafmdan 
hallolunan bir meseledir. Bir veya 
iki dayreli ve i§çİye boş zamanlann · 
da meyva ve eebze ekmek imkanını, 
karısına da tavuk veya tavıan yetit
t.innek imkanını verecek tekilde bnh -
çeli evler yapmak, çok arzuya değer 

bir formüldür. Devlet bütün faydalı 

K zılay 

İ§leri finanse cdeeck kadar zengin 

olmak §artiyle, İ§çi evlerinin yapılma

lariyle meydana gelecek olan İ§çİ ma· 

haJlelerine finansal ve manevi yar • 

dım yupar. Bu i§Çi tehirleri iae, mil

letin en çalı§kan unııUMJn\m içlerine 

tcrlccdilmi§ olduğu kulübelerin bu -

lundukları yerlerde yapılmakta oldu 

iti için, her memlekette büyük mu • 

vnffokiyctler uyandırmaktadır. 

Aylcaiz ohnakla beraber bir yer • 
d d imi w-ellc oturan işçi, otcldlo

rin spekülasyonuna oyuncak olmıy • 

eağmdan emin olmalıdır. Bn i§Çiler 

için, az katlı ve konforlu odalan, 

dU§lan, spor ve okuma salonları, 

mÜ§terek bahçeleri olan meskenler 

yapbnlabilir. Geçici i§Çilerin muken· 

)erinde iac bunlara ç.ok ijiyen temin 

olunmalıdır. Bu meaken1erde, kira • 

cılann aayısı çok olın mak §arliyle, 

yatsıkhane aisteıni çok defalar kifi • 

dir. 

Kfldın ve erkek bekfır memurlar 
Ankett bwllardan bah&olunma .. 

mıştır, fakat en çok alakaya değen 

kntegori budur. Bunlardan çoğu 

mesleklerinin ba§lnngıcmdn bulun • 

duhlan için, :mcın lan ekseriya azdır 

ve hayam atılıılannın ilk zamanla .. 

nndan, çalıtmalannda v eciy lerin 
de izler bırakabilecek olan acı halı· 

ralnr saklarlar. Dostum B. Laprnd 

verdiği konfer n ta, Pariato yeni ya

pılmış olan binalardan bahselmİ§tir. 

Bu binalarda oturanlar hizmetçi 

kullanmamakta, ;ated.ilderi tcYi el • 

d edebilmek için, bir elektrik düi· 
mesinc basmakla iktifa etmektedir • 

}er. Bir genç ku, lokantaya yalnız 

ha ına &'jtmekten çekinir, hatta genç 

bir adam bile goç kalmamak ve evi • 

ne erken dönmek iater. Bu gibilorin 

bir dolabı aÇlllQ, içinde elektrik o

cni•ı &ıcak au, otomatik bulaşık yı • 
kayan makineler v. a., kısaca, bunla· 
rm bulunduramıyncnklan hizmetçi • 
nin faydalı bir surette yerini tutııcak 
olan her eyi bulmalan gerektir. 

Netice 
Münferid ve bahçeli evler, bahçe

li ev b oklan ve bir çok dayreyi " 
ıekillerinden her biri tetkik ve tat• 
bik olwıabilir. Herkese kendi isteği· 
ne göre bir meaken vermek şüphesiz 
çok güzel bir §CY olur. Yenilme& ge
reken büyük engel, maliyet fiab, ya• 
ni projenin tatbikinden önce ve son· 
raki maliyet fiatı mcaelesidir. Bah • 
çeli mahalleler çoğalblınca, belki de 
tehir çok genişletilmİ§ olacakta. So
kakların bakımı, aydmlablmaaı, la • 
ğun meselesi gibi ocyler, belediyenin 
katlanacağı büyijk yükler olabilir. 
Ankara, nufuı ba§ma elektrik aarfi· 
yatı en fazla olan tehirdir. Bunun 
sebebi de, ev yaprhnamı§ olan bot ve 
uzun caddelerin mcvcud olmaaıdrr. 

Ankara daha oimdiden güzel bir oe
hirdir ve dünyanm en güzel ıehirle
rinden biri olması için çok giizel 
j>lô.nlar yapılmoktadır; onun için, 
istidadın her zaroan için düşmanı olmı
yan tedbir ve ııa.ğduyunun, bu tehrin 
İnkİ§afmdn amil olınnaı arzuya değer. 

Kaza longa 

osu 
31.12. 935 
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İtalyan - haheş an aşmaz) ğın n yeni saf ası 
ltalyan - habeş anlaşmaz.lığında •on günlerdeki başlıca hadise, General dö Bono'nun geri 

alınarak yerine Mare§al Baotoglio'nan gctirtilmesidir. Bu deği§ihliği inceleyen Lö Tan gaze
tesi, bu hareketin, ltalyanın, ıimdiye kadar takib edilen ağıT ve ihtiyatlı metoJ yerine, daha 
çabuk harekete geçmeği arzu ettiğini gö.terdiğini yazmaktadır. 

Bu ayın 18 inde tatbikine bQflanan zecri tedbirlere Franaanın da kalılnt!f olması dolayı
siyle, italyarı gazeteleri Fraruaya çatmağa devam ediyorlar. Ba arada, Franaaya önce bir kere 
daha hücum etmİJ olan Tribana ga.z:dai, zecri tedbirler dolayuiyle, Franıa'nın ltalyanın 2 
numaralı dü~manı olduğunu yaz.maktadır. 

General Dö Bono'nun yerine getİ· 
rilen mareşal Badoglio'nun doğu Af· 
rikaımda İtalyan büyük komisen ta· 
yin edilmesi ve zecri tedbirlerin tal· 
bikinin arifwnde, büyük fa§İst ku· 
rulu tarafından '\'erilen kararlar, 
ltalyan • Habe§ anJa§mıızlığınm inki
tnflarmı aydınlatan iki hadisedir. 
Öyle anlaşılıyor ki §İmdi krizin yeni 
bir aafhaaına giri§İlmiıtir ve bu aafha 
kati olabilir; fakat ıurası da açıktır 
ki itin munıifane bir fCkilde haJlj 
için gerekli ıartlar belli oluncaya ka· 
dar süel bakımdan olduğu gibi dip
lomatik bakımdan da yenilecek bü
yiik güçli.ı er vardır. 

Gencraı uö Bono'nun doğu Afri· 
kasındaki italyan Başkumandanlığın· 
dan çekilmesi kamoyu çok taıırtma· 
rnı§tır. Mareıal Badoglio son zaman· 
larda Eritre'de bir teftit yolculuğu 

yapalıdanbcri, bu ihtimal göz ;)nün
de bulunduruluyordu. Dün ( 16 son· 
teşrin) Romada çıkarılan bildiriğde 
general Dö Bono'nun kendisine veri· 
len Yazifeyi ba§ard1ğı, kendisine mil· 
lelin minnetini kazandıran sonuçlar 
elde ebnek auretiyle çok güç şartlar 
içinde yaptığı itlerden dolayı B. Mu
aotini'nin kendisini takdir ettiği ya
zılıdır. Tigre'yi :raptederek oratla sul· 
bu kurmak suretiyle yapbğı hizmete 
kartılık, general Dö Bono mare§allı
ğa terfi etmittir. Fakat, Başkuman
dan1ıktaA da alındığına göre, bu ha· 
reketi, Roma hükümetinin, ıirndiye 

kadar kullanılan taktikten başka tür· 
lü bir taktik kullanmak istediğini an· 

lntnı ktadır. 

General Dö Bono, kıtalarm ileri 
hareketinde çok büyük bir ihtiyat 
göstermekten geri durmamı§ ve ha
be§ kuvvetleri harb etmeden geri çe
kildikçe, Tigre'nin işgalini dikkatli bir 
tekilde haZJrlayıp, bu yerleri mctod· 
la tc§kilatlathyarak bilhassa her tür
lü sürprizi önlemek istemiştir. Bu 
taktik, geniş topraklan italyan kuv
vetlerini yormadan ve hakikiğ bir 
harbı bertaraf ederek ele geçirmek 
bakımından ciddiğ faydalan oJmu1-
tar; fakat bazı mahzurları da var
dır ki ba§lıcalan twılardır: itlerin 
gecikmesi ltalyanın zararına olduğtı 
halde, İ§galin çok yava§hkla yapıl· 
ması ve faşist rejiminin, yeni ltalya
nm nua.rmda prestijini idame ettire
bilmek için muhtaç olduğu parlak bir 
süet 2afer elde etmeğe imkan ve•
memi~ olması. General Dö Bono'nun 
kıtal an, aıaiı yukan 100 kilometre
lik bir derinlikte Tigre'ye girebilmek 
için bir buçuk aylık bir zaman &arf
ebni~ler ve 1896 da ltalyanın uğr•
dıfı bozgunun hatasmı, hemen h .. 
men "muSlibane" bir İ§galle r.ilerek, 

, 1 • Adigrat, Adua ve Aksum a yer eŞ!Dl§-
lerdir. 

Bu taktiğin ba!hca mahzuru, Tig· 
rc'nin cenubunda daha kuvvetli tabi. 
iğ mevzilerde tahatŞüd etmek Gzere 
metodik bir tekilde geri çekilmit o
lan habet kuvayı külliyeAİnİ hırpala· 
mamış olmasıdır. Habe§ kuvvetleri 
kendilerini arızalı bir arazinin fayda
larını elde etmiş saymaktadırlar, İtalyan 

larm malik olduktan teknik vasıtalar 
ile buralarda kıymetlerinden çok kay
betmektedirler. Bundan da anlatılı
yor ki, habet kuvvetleri hakiki bir 
bozguna uğramadıkça Negüs İtalyan· 
larla, bunların istedikleri esaslı fay
dal11rı kendilerine temin elttrccek 
§artlar altmda konuşmalara girişmek· 
ten kaçınacaktır. ltalynnlnrm Oga· 
den'de, Tigre ile irtibatı temi ede· 
cek tarzda yaptıklan ileri hnreketi, 
general Dö Bono'nunkinden daha CÜ· 

retltarca ve tesirleri daha çabuk olan 
bir taktiğin, müzakerelere başlandığı 
sırada, ltalyaya, kati olarak elde et-

i 
tiği durumu ileri sürebilmek imkanı· 
nı vereceğini göstermektedir. Onun 
için Mareşal Badoglio'nun Afrikada· 
ki İtalyan yÜksek komiserliğine tsıyin 

olunması, ııüel hareketlerin yakmda 
daha çabuk bir tarzda inkİ§af ede
ceğine bir delil olarak tefsir edilmek· 
tedir. 

Doğu Afrikasındaki ıtalyaıı Ba§· 
kumandanlığında deifüikli{;in yapıl· 

ması i§İ, büyük faşist kurulunun zecri 
tedbirlerin tatbikinin arifesindeki 
toplantıaiyle aynı zamana rastlamak• 
tadır. Faşist kurulu, B. Mu&0lininin 
eserine inanan İtalyanların, varılma· 
.sı lüzuınlu olan hedefi re erişmek 

için her türlü fedakarlıklara katlan· 
mağa hazır olduklannı bildirmiştir. 

Böylece de, doğu Afrikaaındaki süel 
hareket "e Roma'daki 51yasal hare
ketle, bundan bir buçuk ay önce ge
neral Dö Bono kuvvetlerinin Habe
ıistan sınırını geçerek Tigre'de ilerle· 
meğe baılamaları suretiyle ba§lanan 
İ§İn aonuna kadar götürüleceği yolun· 
dak.i azmi teyid etmektedir. 18 ıon • 
teşrinden bir gün önce büyÜk fqiıt 
kurulu Cenevrede kararlattınlaıı zec· 
rİ te<lbirleri resmen protesto etmiı ve 
bu tedbirlerin ltalyayı, B. Muolini
nin sıya&asıDJ aonuna kadar gütmek 
azminden vaz geçirmiyeceğini göster
mek i&temiıtir. Büyük kurul tat'afın· 
dan kabul edilen kararda, :1:ecri ted· 
birler hakkında . ıiddetJi bir liıan 

kullanılmakta, Önce hiç bir zaman 
tatbik edilmemi§ ola.n ve ltalyayı e· 
konom.ik bakımdan boğmak gayesini 
güden bu tedbirlerin, 1 talya'nın ülkü • 
lerini gerçekl~tirmcsine engel olmak 
ve ya_§ama sebeblerini müdafaa etme· 
ainc ket vurmak için yapılrnıt bot bir 

te~ebbüs olduğu söylenilmektedir. 
Büyük kurul, İtalyan milletini, bütün 
manevi enerjilerini v maddi kay
naklarını seferber ederek. zecri tPd· 
birlere karşı yılmaz bir mukavemet 
göstenneğe çağırmaktadır. 

ltalyan milletinin kendisine karşı 
bir haksızlık aaydığı bu feylerden 
&ızlanmaaı ve maddi ve manevi bü· 
tün kuVYctleriyle imkan nisbetinde 
zecri tedbirlerin ekonomik bayatın· 
da uyandıracağı tesirlere kar§! koy• 
mau oldukça tabüi bir ,eydir; ita]. 
yan vatanseverliği bakımın-dan buna 
aöylenecek bir eöz yoktur. Fakat, 
&ecri tedbirlere Cenevrede ne gibi 
tartlar altında karar verildiği dütü· 
nülürae, bunlann tatbik edilmesi be· 
hane ittihaz olunarak, ita1yanlarmt 
Milletler Cemiyetinin üyeleri tnfatiy
le sadece •a2ifelerini yapan devlet
lere kartı kıtktl'tılma.ama esef oluna· 
bilir. İtalyanın olduğu gı"bi Avrupa· 
nm da umumi menfaati, zecri tedbir
lCl"in tatbiki ile ltalyanm bunlara 
kartı göstereceği mukavemetin, ıu 

anda mevca.d elan uyutma ihtimalle· 
rini bozmamasını ve bütün hüsnüni
yetle habcş laizini munsifane bir 
tarzda halle uğraşan diplomatlann 
vazifesini güçlettirmemesini gerek
leıtirmektedir. 

Lö Tan, Paris • 18. xı. 935 
• • • 

Franstı, 2 numaralı dii§mmı 
Ceıwvrede fransr~ diplomatik "kırta· 

siyociliği" pakbn hususi bir §ekilde 
tehir edilmesinden vazgeçmİ§tİr. 

Bumı Çin • Japon anlaımazlığı ve 
A!manyanın Milletler Cemiyetinden çe
kilmesi gibi örneklerin verdiği tecrübe
ler yüzünden yapmı,tır. 

Bütün Fransa İtalya • Habeş anla • 
mazlığı tnm manaııiyle bir sör.1ürge işi 
sandığı hald~ fran11z dip1oıoasisi , ba. 
anlaşmazlık dolayisiylo lngiltcrenin pak
b tefsir eden tarzını Cenevrede kabul 
ebniştir. 

Fransa bu ynz İngiliz • alman deniz 
nnl ımasına ''lıntlnnnı k , mecburiyetin <. 

kalmış olmakla beraber, lıendisine İngiliz 
amirallıcı tarafmdaan empoze edilen, /ı k
denizdcki iş birr-;ini kabul etmiştir. 
Fransız kamuyu lntcUiccns Servisinin 

hizmetine geçen komünist ve maıon 
solculann arkaladıklan bu sıyasaya kar
t• ayaklanmışbr. 

Fakat bucfu> Fran5a1 zecri tedbirler 
mekanizmasma kapılmı~ b-Jtunmııktadır. 
vo onun del .. geleri, ba.hr n a, B. Ave 
nol btılundueu v hep i de Milletlel" 
Cemiyeti gayretiyle dolu olduklnn ha]. 
de, bu makanizmaya bilh:ıs yardım el· 
m 'io ehemmiyet vermişlerdir . 

Ancak b:z Franaanın zecri tedbirle· 
rcı k hmş olmasına ~' p vermek zannı 
dayız. 

Oz.ülüyoriiz, am.'\ bizde kendi zecri 
tedbirlerimizi tatbik ec:leceğiz. 

Buda şöyl olacak: 
Son kont njantman ruılaşmalanna 

göre Fmnsa ile bu sıralarda yaptığımız 
alı§ verişte, her yıl Fransa lehine 140 
milyon liretlik marj kaim tadu. 

Yani 2cui tedbirlerin tatbik edilmesi, 
h-ansız öğrebnenlcri ve ihracatç;ları için 
ayda JS milyon frankl I& bir zarar de· 
mek olacaktır. 

Bu umumi mütalcadan sonra, Fransa 
ilo yaptığıma alıı veriıin ne olduğuma 
ayn ayn gözden aeçirelim. Bu incel~ 
meden aonra varaçağumz sonuç, ,öyJe. 
ce halaaa olunabilir: 

Şimdi Franaadan ahnalsta olduğu. 
mu<ı: mallarla iık maddeler.o buyuk bir 
kısmını 1talyr.dn da yapabiliriz, çünkii 
üretimimiz ve kaynaklarl'llll2 §imdiden, 
fran11:z: ürünlerinin yerini mümvi liat 
vo kalite ile tutacak tarz.da orgam
za edilmiştir. 

Geri kalan kısım ise, kaynaklarmn-
.zın )C:.W <1ru:11eı· için tcl.n.k suı· .. te 

adapdaayonu ve değerlendirilmesi işi 

başanlmcaya kadar, franstz piyaaasm
dan başka piyaaalarda kolayca aabn .ı.. 

nabilir. 
1936 yılının ilk aeki2 ayı için yapıl. 

Dll§ o!an aşağıdaki ccdveldc, Fransa• 
dan neler sabn aldğunıza bir bakalım: 

Dökme demir, demir, çelik ve müıte• 
katı 83,4 milyon 

Tarım ürünleri (buğday, un, pıateo 
t.eı, zeytin, nebati yağlar, ham deri) 
50.- mi.iyon. 

Makineler, yedek parçalar 10,8 
milyon. 

Kömür 10,4 milyon 
Yün ve yünlü eıya 12,7 milyon 
ipek ve ipekli _,.ya 12, - milyon 
Pamuk -.e pamuklu qya 8,7 milyoo 
Suni ipek ve bundan yapılmıt qya 

6, - milyon. 
Keten, kenevir, jüt ve bunlardan ya• 

pılmıt C§YB 2,8 milyon 
ltalyanın Franaadan getirttiği eı

yanm bu ilk li tcai dikkatle gazdcn ge• 
çjrilirse kolayca görü1Lİ)'Or ki bu'llar yu 

karda bahsettiğimiz kategoridendir; y .. 
ni bu eşyanı:> büyiik bir k·smının yerine 
milli ürünlerimizi kullanabiliriz. 

Franaadan aetirttiğimiz eşyanın ba 
kııbataılak listesini tamamlamak için. 
Fransadan eldığnnız, fakat halyada 
ayni kalite ve fiat!a, hattA çok d~ •ar, 
daha eyi 1Jıırtlarda bulunan ürünleria 
bir listesini aşağıya yazıyoruz: 

Şarap ve likörler 2,7 milyon 
Tütün 1.6 milyon 
Fenni aletler 2,--

Eıanslar, levantnlar, aabunlar v . s. 3,6 
milyon. 

Kimya vo eczacıLk maddeleri 10,1 
nu1yon. 

Boya, cilı v. s. 3,- milyon 
.Kağıd, mukavva ve müştck,tı 1,4 

milyon 
Gaı.eteler ve matbua 6 4 milvl'.'n 

.Mücevherler ve luymetli ta lar 1,1 
milyon 

Görüldüğü üzere, insan bu listeden 
bir çok şeyler öğreniyor. Bunlar bizim 
da.ııa ucuz bir şcki\dc yap bilcce ·imiz, 
yapmak zorunda olduğumuz ve yapmak 
istediğimiı: mcdclelcrdir. 

Bu faydalı işi yaparsak dn'ın kuv-
vetli, daha kendimize benze-niş <tca• 
ğız ve çirkin yobancı modalnrın kur• 
tutacağız. 

Bu, ayni 2nmanda kendi k ,izi 
terbiye demektir ... B•mu yılm"" ne-
todla. kuvvetle yapalım! 

Bun:1 bir adet h~'in<' rr 0
•• 

1.a Tribun t "la 
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Gii11delik 

BlR GAREZKARLIK 
(Başı ı. ıncı sayfada) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Doktor Refik Saydam'ın on savaş 
bölgesinde 1934 yılı doğum ve 
ölüm sayı ve nisbetlerini gösterir 
bir istatistik elimizde idi. Bu ista
tistiği yazımızın içinde neşrediyo
nız. istatistik on sava§ bölgesinde 
3078 köyle bu köylerde oturan 
1 ,094,433 nufusa göre yapılımt -
tır. Doğum mikdan 42,751 dir 

Ölüm mikdan 19,282 dir. 
(Binde 39,062), ölüm mikdan 
19,282 dir. (Binde 17,0618). İm
di basit bir hesab ameliyesi ile 
39,062 den 17,0618 rakamını çı
karırsanız geriye 21,0444 kalacak
br. Demek ki on savq bölgesinde 
binde 22 ye yakın artmakta oldu
ğumuzu biz, sayımdan evel bili -
yorduk. 

Yeni sayım lsviçre federal is-
tatistik bürosu müdürü Doktor 
Kari Bnııvayler'in idaresi altın -
da yapılmıştır. Bu zat Ankara'· 
dan ayrılırken bize demiştir ki: 
~·sayım, pek az memleketlerde bu 
kadar doğnı ve dikkatle yapıl -
maktadır." Şunu da ilave ediyor
du: "Anadolu' da medeni h.ııl bir 
dereceye gelinceye kadar, bu ııis-
bette artışınız de'f'am edecek, eon
ra hafifliyecektir.,, Halbuki biz 
Anadolu' da ekonomi, tarım ve 
endüıtri gelişimi ile beraber, he
nüz, her ıeyimiz gibi, pek eluik 
olan sıhhi tqkilatlanmamızın iler
liyeceğini biliyoruz. Bunun için 
lsviçreli uzmanın nufus artı§ı için 
tasarladığı müddeti daha çok 
u7..ntmak lazım geldiğine şüphe 
etmiyoruz. 

Şimdi aynı uzmanın nufua sa
yımı hakkındaki yazısından fU 
fıkralan alalım: 

"' Sayım neticesine göre 192? se-

nesindeki n:.ıfustan 2,6 mil.Yon fazla
dır. Çok kuvvetli bir çoğalma, fakat 

herhald• bu çoğalmanın bir kısmı 

1927 senesi nuiu.s uıyumnın o kadar 

mükemmel bir surette icra edileme· 

miı olmaınndan da ileri gelebilir. Ba 

16,2 milyon rakamı, tecrübe ı;ayım· 

larına istinaden bir sene eı>el, "4-:nım 

ve istatistik dairesinin BaıbaJ:una 
.öyl•diiimü rakama takriben teka

bül •tmekteJir. Netjcenin 16 · 16,5 

olabileceii kendi.ine .öylendiği ~ • 

man BQfbakan plümaeyerek ( 15,5 

Milyon plıaraa memnun olurum) d•· 

mifti.. 
BtU& olman mecmua ve günlüll 

•ıu.et•leri nulıu .ayımı müna.ebc • 
tiyl. Tiirkiye'nin ai:yaA maksatlor 

pttiiğiinii beyan ettikleri için ba ulalı 
llGkayı •retmek mecburiyetinde kal· 

clun. 
Siyaai mak.atlarla Mıyım netk•l•· 

rinc t•aİT yapmağa teıcbbüs edilmek 

clefil, böyl• bir ıeY hatırdan gepn• • 
.. iftir.,, 

Bütün bunlarla doıtlarunızı 
memnun edecek izahlarda bulun -
duğumuz kanaatinde isek de, kö
tücüllere hoşnudluk vermek im
kanı olmadığı için, kendilerinın 
ancak hiddetlerini artırmıt olaca
ğız. 

lstanbul'daki o feaad kumku
ması kimse, bir memleketin nufu
ıwıu anlamak için sayım· kadar, 
böyle sıhhat istauitiklerinin ve 
her yıl alınan asker sayısının, ap
ğı yukan, bir heaab dayancı aldu· 
ğunu bilmesi lizu:n gelir. Gelecek 
on yıl içinde her tat af ı raylar ve 
ıoselerle bağlanan, tehirleri, en
düstrisi, ekonomisi ve tarımı büs
bütün geliıen, 20,000,000 luk bir 
Türkiye'nin hakikat olacağına hiç 
§Üphe yoktur. Bir taraftan biıyük 
konusu ile, bir yandan Balkan • 
lar' daki dostları ile kendi bölge
sinin barış ve sükWıunu sağla)-1, 
ba~tan başa cihazlanmış böyle bir 
Türkiye'nin kuvvet, devam ve 
realitesine dayanmak, her halde 
boş hayallere kapılmaktan daha 
faydalı olur. 

F. R. ATAY 

ULUS 

A 

! e 
-----·-

Bir vilayet istiklalini ilan etti 
Pekin, 24 (A.A.) - Şimali 

Çindeki ayrJma hareketi timdi 
Tientsin' de temerküz etmektedir. 
Dün a)qa.m çıkarılan ilavelerle 
Hopei vilayetinde muhtar bir hü
kümet tesis edildiği ilin ohm
muıtur. 

Bu bükümet, bet komiteden 
mürekkeptir. 

Bir aıyasal komite - ki bqmda 
Upeifu'nun düımesinden sonra on 
yıldanberi Çin politika ileminden 
çekilip yıllarca Japonyada yaşa
mıt bulunan general Şihsiyenyu
an vardır. 

Bir süel komite - ki başında 
çoktanberi ayrılma hakkındaki fi
kirleri malüm .bulunan general 
Şihyusan mevcuttur. 

Bir dıt aıyasa komitesi ki ba
şında Yungpao gazetesinin sahibi 
Kor el ili vardır. 

Bunlardan başka bir ekonomi 
i!leri komitesi ve anti komünist 
vaziyet alma komiteai tqki) olun
muıtur. 

Pekinde ıükUn vardır. Buna 
karı ılık Tienuin' de bir panik ha
vası esmektedir. 

Tokyo, 24 (A.A.) --- Pekinden 
gelen bir telgrafa göre ıimali Çi
nin askerlikten tecrid edilmiş böl
gesının umumi administ:ratörü 
Y ıngyouken bu mıntakanın muh
tariyetini ilan etmiştir. 

Yeni hükümet "ıarki Hopei 
komünist aleyhtarı muhtar komi
tesi,, adını alm15br. 

Svenheden'in Asya seferi 
l\.ırk beş ciltlik eser in basılmasını İsveç 

parlamentosu fu~rine aldı 
Berlin, 24 (A.A.) - Meşhur İs

veçli ka§if Sven Heden Berlin ü
niversitesinde Asya seferi hak
kında bir konferans vermiştir. 

Bilgin, birçok milyon marka 
mal ollDU§ olan bu seferde elde e
diJmiş sonuçlan saymışbr. Sefer 
heyeti tarafından vücuda getiril.. 

mit olan bar.ita.lar, orta Asyanm 
coğrafi tetekkülü hakkında tama
mile yepyeni bir fikir verecektir. 
Sefer heyetinin tarihini, elde el
mif olduğu sonuçlan ihtiva ede
cek krrk beş cildlik eserin neıri 
masarifini lsveç parlamentosu fi. 
zerine alacakbr. 

İtalyan notasına Sovyetler Biı~liğinin 
verdiği cevap 

Moskova, 24 (A.A.) - B. Lit
vinof, ltalya hükümetinin 11.11 
tarihli notasına cevaben bu ayın 
22 sinde İtalyanın Moskova büyük 
elçiei Baron eli Valentine'ye fU ti
fahi notayı vermittir: 

İtalya büyük elçiliği notasın
da ,hükümetinin talimatına tevfi
kan, dıt İ§leri komiserliğine, mil
letler cemiyeti ile konseyin •e a
saınble tarafından teıkil edilmıt 
olan teJif ve tanzim komitesinin İ· 

· talyan - habeş harbı münasebetilc 
verdiği bazı kararlara karşı müla
haza ve itirazlannı bildimıittir. 
ltalya bükümeti bu kararlan ni
zamsız. ve hakaız bulmaktacbr. 1-
talyan bükilmetinin, beynelmilel 
bir tqekkül tarafmdan elliden 
fazla devletin iftirakile kollektif 
bir surette ~erilmit olan kararlar 
hakkında Sovyet hükümetinin 
münferiden izahat vermesine ınti
:zar edebilmeai muhtemel değildir. 
Bahusus ki, bizzat ltalya bu te
fekkülün azasıdır ve bu tqekküle 
doğrudan doğruya her türlü auali 
sorabilir. Sovyetler birliğinin bu 
kararlara iştirakine gelince, Sov
yetler birliğinin Cenenedeki mü
mesıilleri her dunım hakkmda 
reylerinin -we SoyYetler birliğinin 
alınan kararlara iftirakinin sebeb
lerini kifi bir açıklıkla izah etmit
lerdir. Bu sebebler kısaca şöyle 
izah edilebilir: 

Sovyetler birliği yalnız İtalya 
ulusuna kartı biç bir husumet bes
lemek fÖyle dursun, bilakis bu 
memleketle en iyi münasebat id~ 
me ve inkifaf ettirmek arzusu ile 
mütehuıistir. Sovyetler birliji, 
devlet olmak sıfatiyle, İtalya - ha. 
bej anlqmazlığıyla ve bunun n~ 
ticesile asla ali.kadar değildir. Bu 
anlqmazlığm münakatasına ve 
bu buausta alınan kararlara mün--
basıran devamlı bir banş aıyasaaı
m ifade eden, milletler cemiyeti a
zaın olarak iştirak ebniştir. O mil
letler cemiyeti ki, kendisine, 10 
uncu maddesi mucibince cemiyet 
azası olarak bütün devletlere sıya
sal istiklallerini ve toprak bütün
lüklerini temin eder. Ve 16 mcı 
maddesi mucibince de bütün aza
sına bu prensiplerden birinin bo
zulması halinde bazı vazifeler 
yükleten bir atatü kabul etmi4tir. 

Sovyet hükümeti Habqistanm 

istisna teşkil etmesi ve Milletler 
cemiyetinin diğer azaya verdiği 
bı.itün haklardan istifade etmeme
si lazım geleceği durumunu hak
aız addeder. Sovyet hükümetinin 
noktai nazan, cemiyetin bütün a
zasının taarnız halinde ırk ve di· 
ğer ıebebler mevzuubahs olmak
sısın, hukuk müsaviliğinden , isti
fade etmeleri lazım geleceği mer
kezindedir. Sovyet hükümetine gö
re, 12 inci maddenin ihlali tesbit 

· edildiği andan itibaren, Milletler 
cemiyeti azasından her biri, huku
ku hükümran isine rağmen J 6 ıncı 
l'Dl\ddeden çıkan vecibelerden in
hiraf hakkmı haiz değildir. Telif 
ve tanzim komitesinin hukuki ma
hiyeti her ne olursa olsun, bu ko
mitenin tekmil cemiyet azası için 
16 mcı maddenin mana11nda mün
demiç mecburi zecri tedbirleri lez
yİt değil, tabdid etmit olduğunu 
iti~af ebnek lazımdır. 

Sovyet hükümetinin mümessil
leri Cenevrede bu telakkiye göre 
reylerini vermişler ve sovyet bü
kümeti cemiyetin bütün azası ta-
rafmdan ajağı yukarı müttefikan 
kollektif bir surette ittihaz edil
miş olan tedbirlere itlirak etmit
tir. Ba'4ca türlü bir hatb hareket, 
milletler cemiyeti prensiplerinin 
ve emniyt>tin kollektif bir surette 
tesisinin inkan, gelecekte taarruz
ları teıviki ve genel bantın idame 
ve tahkimi eserinde beynelmilel 
tesanüdün tebarüzü imkanının in
karı demek olurdu. 

o genel bant ki, s-yet hükü
meti aıyasasının temelini teşkil e
der ve Sovyet hükümeti de bu ba
rı§ için milletler cemiyetine gir
miıtir. 

Sovyet hükümeti İtalyan hükü
metinin, şimdiki ıerait içinde y~ 
ni tehlikeler bqgöstermesini me
nedebilecek bütün tedbirlerin itti
hazı hakkındaki beyanatını mem
nuniyetle karıılar ve kanlı anlaş
mazlığın mümkün olduğu kadar 
çabuk nihayetlenmesini ve bu an
laşmazlığın bütün neticelerinin 
tasfiyesini temenni eder. Aynı za
manda Sovyet hükümeti, beynel
mi\el vazifesini yapmasının Sov
yetler birliği ile İtalya kırallığı a
rasında bundan sonraki dostane 
miinasebatl müteesair ebniyeceği
ni ümit etmek iıter.,, 

SAYIFAS 

Yurdun bayındırlık işleri üzerinde 
ileri adımlar ahlmaktadıı .. 

(B~ı ı. inci sayfada) 

işliyeceği gibi bilhassa ıark ve ce
nah istikametlerinde de faaliyete 
başlıyacağız. Bu hususta yeniden 
dört tayyare satın alınmak üzere
dir. ilkbahardan itibaren faaliye
te geçilecektir. 

Bundan batka coğrafi Ta

ziyet itibarile memleketimiz tel
graf ve telefon itleri için prkın 
mühim bir geçidini tqkil ettiğine 
göre İstanbul ve Ankaradan tar
ka ve cenuba doğru muhtelif isti
kametlere, belki menlleketin bü
tün vilayetlerine f8.ll1İl bir telefon 
şebekesi kurulması mukarrerdir. 

İstanbul telefon ıirketine dört 
sene sonra tediyat yapacağımız
dan bu tarihe kadarki safi varida
tı bu ite hasredeceğiz, ki ıenede 
dört bet yüz bin liradır. 

Telgraf hatlarımızı dahi esaslı 
surette ıarka ve cenuba doğru ıs
lah ederek bu tarafların telgraf 
muhaberelerine emniyetli bir vası
ta olmağa çalı§ıyonız. Bu da bir 
iki sene içinde olacaktır. 

Meclisten geçirdiğimiz kanun
la devlet muhaberat ve nakliya
tından ücret almağı temin ettik. 
Bu para ile bu iti yapacağız. Asri 
bir ~evletin bu gibi modem vası
talarla mücehhez olmaıı lizmıdır. 

Telefon ücretlerine, muhabere 
tesisabna mutedil bir tekil ve~ 
ceğiz. 

Yakında lstanbul telefonumu
zun mübayaası formaliteai bite
cektir. Bu kanun meclisten geçe
cektir. 

Afyon - Antalya hatbnm 11-
partaya kadar olan kısmını ve Af
yondaki abidelerle asri mezar
lığı ismet lnönü yakında açacak
tır. 

lstanbulda bulunan tirketlerin 
vaziyeti idariı iktısadi vaziyetimi
ze uyması eaaabr. Bunun için dik
kat ve alika ile çalı91yoruz. 

Şark demir yollannın mülkiye
ti devlete aittir. Memleketimizde 
§İmendif er siyasetine bu kadar bü
yük ehemmiyet vererek yüz mil
yonlar sarfederken §ark §İmendi-

ferinin eski bir ruhla ve köhne 
vesaitle daha fazla kalmasına ef., 
kin umumiyenin müsait buJUıDma., 
dığım hi11ediyoruz. Bunun devi~ 
hatlarına ilhakı zamanının geldi
ğine benim de kanaatim vardD'. J.. 
cab eden tedbir ve tefe~ 
buJunınM üzereyiz. 

Kadıköy IU tirketinin dahi U. 

bk halledilmesi zamanı gelna~. 
Bu hususta lstanbul belediyesi ... 
likalamrsa icab eden tetebbüat4 
bulunacağız. 

Myon - lsparta 
yolunun açılması 

Isparta, 24 (A.A) - Afyon - u
parta demiryolunun açılma tm-eal 
yaklaıtığı için bütün yol Ye bina b 
umlarmda gür bh· çalıpna devam et 
mektedir. Bozanönü - İ&parta de • 
miryolu 12 İDc:i kilometreye gelmit 

~•yolun bitmeaine bir kilometre b. 
dar bir mesafe ka.lnutbr• Biten de • 
miryolu üzerinde amele Ye malzeme 
treDleri i§lemektedir. Cumuriyet de .. 
rİnİD çelik uyaaumın yurdun bu kö
teaiade de belinneııi bütüa vatandat
lan M"riDç içiDde bU'akmlfbr. lapar • 
tablar tören içia fimdiden ceaif öl • 
çüde haaırlddar yapmakta .e bu bü 
yÜk ıünün kutlanmaaı için 90Nll:& bil' 
ilgi göatermektedirler. Bütün e~ 
ve tecim teteklriilleri ve kutlama ko
miteleri program dahilinde çahpyor-

lar. • 

Zonguldakta Celal 
Sahir gün·· 

Zonguldak, 24 ( A.A.) - Saytavlll\Q 

Celal Sabir'in ölümü Zonguldakl.ılan iç. 

ten acılandırdı. Bu ge<:e halkcvinde Ce • 
lal SabU yeceai yapdda. Bütün Zol\8'..a.. 
deklıl•• topı..cb. Erozaa'm hayab, ba • 

bralan n denime lıi2metJeri amlcl., 

E9erleri okıundts. Yüce Kamutaya, Par

tiye, Türk Diline, ayleane başaağı tel • 

yazılan çekileli. Bu gece ZonguldaiıD 

heyu ıölgelerinio kara gecesi oldu. 

......... , ..... :u ............................. 1!1111•1 .............. _ ................. .. 

tK t NCi T ERTtB 

4.500.000 liralık 
İtibar kıymeti: 20 L. ihraç fiatı : 19 L. 

Yüzde Yedi Faizli 
". 

1 Sıvas - Erzurum 
İstikraz tahvillerinden ahmz ! 
Artırmalarda, eksiltmelerde başabaş 

kabul edilir en sağlam gelirdir . 

1 
Kayıd müddeti 

--,-···-· S_w _B_i_~-~d-c-~-~-a_n_11·~·-d_a_~ ..... i_ıi.;v_o_r_. --
A vusturyada kıral)ık 

t.araftarlannm 
çalışmalan 

Viyana, 24 (A.A.) -Havasa
jansı ayları A vusturyada impara
torlUk taraftarlığı hareketinin te
rakkiıini anlatmaktadır. Daha §İm
diden 25 belediyenin Arıidük Ot
to'ya vatandaşlık hakkını vermit 
oldukları rivayet edilmektedir. 

İmparatorluk taraf tarları, Vi
yanayı İmparatora sadık komun
lar arasına koymak için çalışmak
tadırlar. 

Başbakan, 20 teşrinievel tari
hinde Otto'nun doğumunun yıldö
nümünü kutlamak için yapılan di
ni ayında hazır bulunduğu gibi 
Prens Staremberg de saltanat ta
raftarlarının gösterisine iştirak et· 

miftir. Saltanabn iadesi hMMıalm4 
da teu.düf olunan milfkiiller da
ha ziyade hariçten gelmektedir 
lngiltere artak muhalif bir •az~ 
yet almamakta ise de FTansa - bil. 
hassa küçük itilif a kal'fı teaanü .. 
dünü göstermek maluadile - dai .. 
ma bu iıe muhalefet etmektedir. 

Pariste bir sovyet 
ilim heyeti 

Paris, 24 (A.A.) - Buraya bh 
Sovyet ilim heyeti gelmiştlr. H~ 
yetin başında ekonom\st Assinki~ 
bulunmaktadır. Çeliuskin seferi4 
nin ş~fi profesör Şmit de h"'yet ü .. 
yelcrı arasındadır. Sovyet alimle.. 

• J> • k rı • arıst" onferans verPr.,.kJ... ve 
Sorbondn şereflerine verH .. c " ir 
kabul töreninde hazır l-nJımıırak"' 
\ardır 
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lcUrne'Di11 kartalaş glDI 
--~~~~~~------~----·-----------------~------------=-~---

Batı smmmızm incisi Edirne kurtuluşunun yıl dönümünü 
bugiin coşgun gösterilerle kutlıyor. 

B4U..: lleris ltöprW •• 

....,. UU..nin lıarttıluf p.ii • Cumuriyetıen ıonra Edirne 
aMr. "___, .. 6ir ~ aıap...I .. 
.. ,.,..,,.,,, - .... .,....,, ... 6ir ,.. • BaUraa harllmdaa .. ··~ harp-
,.,., 7Wddalri Tralt~ iftiralı tan yılalc Ye IÖDik pba Edirnecleki 
~ 6a nuıtla pna Witiin mil· ltusinldi •:rmdırldı, yalım cumari)'e-

hte ~. Batı wanıan hifisi :..=:·,Bu eserleri kısaca fÖ>'le 
!!"- t.,.;Jai .,. türlr Bflil'INnin karta • 
ı., ..... erlrinlilr N&IClflmdl tamam • 
..,,.. Wi.)'iilr laadU.lerden biridir. 

Bflirne ba yel lmr,..,.,, ....,.,.,., 
,_; .,. matla bir ,._,._ ile hr•Nr 
~· 0.ole~in laoarldllıiı TNlı • 
,_... hUnnmcı plônı, Edirnenin inlri· 
fiil 1Mqalrn4• bir döaiiın nolıta.a o • 
....,.... Trcılr.)ICllftdlll ,,..rlıai olan 

ldirM7İ •ösmen -~ 7f11'afG • 
_,. ..,.... ... 1rett ... - pir lıq • 
........ ,,,,. ,.lair olarcılr •önc:efia· 
lat•W - Lontlra tariam ,.ı...... i· 
...... .,. ,,,,. ffırÜt ,.1ırı ~,, 

..,.. ..,,.,,,.,.. topla~ .Bdiıwe, elle 

.. .,., MWmetiftin ~ .... . ..... ~-··- ........ ...... ,...,.,.. ,.,,.,, ""°"'.. ...... sis • 

..,. ..,,ı.riyle tloUararM, ,,.,,_ 
... ,.._..,. w-, ,.., ..,...,,,,, 6ol 

~~Ü ~ittir. ...... ,..,.,.,..,..,._ ~ ... 
IİllCİ ü ,._,,__ ~· olon E.mı.. • 
.. ~ llaif .. ,,.. ~-7-
.. ...... r llatlarus. 

t - t93d ~ IODlaruM1a Edirneyi 
........... Ondedau A.tatirk'ia ip
....._i711 bir balkm ............... tur • 

Once küçük zabit okulu iken balkan 
harbmclan aonra metrik bir durumda 
balunan 'binanın ....ı. tamirat Ye huı 
kııanlanncla defitildik )'apılarak Gazi 

EJirnetlen türlü •öriiniiflerı 

Atcdiirlt lae)'lıeli, ıelaitller andı. 
Fatila lrötlrii )'llrılan w Selimi)'e •• 

"'\" 

Y eniJen ltaralan Etlimenin amami •öriİllİİfÜ 

lar eaande lralmeımulen banb bir bale kaynaldardaa tehrin au ihtl,Jaam -... 
sel• Waa iatinlattua aonra Wec67ece için mimar koca Sim .....,_, • ppa • 
tamir edilerek diıpanaer ittihaz eclilımt- lan ve bugün tarihi " mimari kıJ1M1i 
tir, .. bnellar vwtuiJle tebn plirilea 

Şimdiye kadar petrol ile aydınlatılan ıaJQa telair dalYlin&le tnm isia ppdu 

ehirde 930 senesi elektrik fabrika bina ve tarihi unutulan eu ..... 1134 

~ 

"eneıinde font borular içine aJı. 

narak ıu terkoı tqkilab vüc:ade p . 
tirilmiı ve ıu:yıun daimi tuyildi Wua • 
maaı için tebrin kenarında mürtefi ma
halle biri 400 ikisi albpr )'iz toe almak 
uzere iıç MI depoıu ppbnlmqbr. 

Biri beledi1e binua ............ diiM 
Abac:danatı Mm ._.sldelli ~- • 
Wdarın etrafına dıvar ve panmkbk >'llP
bnlarak içerisi bu'b ve tanzim edilip 
park haline setirilmit ve beledi,.. de 
rad)'o konularak haUma t•effia •• ia • 
tirahati temin edilmiftir. s...., • ... . 
ailen'" hallaa ............... _ ... . 
934 HD•si ı.ew,.. iki ..... ppb • 

nbmt Ye elektrik battı ~ .,... 
htı t--edilmek .anti~balaa ..... 
... Mi ...... '"""' .•• ., .. ~li'iıı~ . 

Yunanlıfar zamanmcla ,aialaB _. 
diyeye ait sinema binua ı.ew,_. ,..._ 
den kirsir olarak JaPtlnhmt •e ..... 
........ ihtiyaa ..... ..lilıınip 

1 
.. te.ı.ab ppdarak ... .,.........1 
tdnuıbr. Şelare 1mk kilometre ......,.... 
ve tafh mlseUim pırna .. nsmUe ........, 

m -••n• v.& aq ~- ca· .._.yle Yili1et 111111'1 iPadeki ..,..... 
telelon teaİaab,.......... ~ lama 
~al.-i:rle mahüenl.-i temia edil • -. •. 
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~ Ankara Levazım Amirliği Satın ~ 
ı . ~ 
5 e i Alma Komisyonu i1an1an ~ 

t LAN 
1 - İstanbul komutanlığı birlikleri için 550 ton yulaf vc:ra k~

palı zarfla alınacaktır. Yu1af veya a.rpadan hangisi ucuz teklıf edı. 
lirse ucuzu tercihan alınacaktır. Arpanın muhammen !uta.rı 3.57 50 
ve yulafın muhammen tutarı 34375 liradır. :uıafı~ ıJk temınatr 
2578 ve arpanın ilk teminatı 2682 liradır. Eksıltmesı ~-~2.935 cum.a 
günü saat 15/30 dadır. Şartnamesi 250 kuruş ~ukabıl.ınde komıs
yonumuzdan verilir. Eksiltmeye gireceklerin ılk temın~.t ~akbuz 
veya mektupları ile beraber 2490 numaralı kanunun 2. 3 uncu mad · 
delerindeki vesaikle birlikte teklif mektuplarını belli giin ve iha
leden en az bir saat evveline kadar Fındıklrda satın alma komıs. 
yonuna vermeleri. (3420) 1-5265 

İLAN 
ı - Sarıkamıştaki tüm kıtaatınm ihtiyacı için çoğu 85,000 azı 

60,000 kilo bulgur kapalı zarfla münakasaya kom~.ln~.uştur. 
2 - İhalesi 5-12-935 tarihine müsadif perşembe gunu saat 11 de 

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

1275 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak Sarrkamı!! tüm komisyonunda 

göriılebilir. .. ·· dd · d k' 
5 - İsteklilerın 2490 numaralı kanunun 34: uncu ma esm e. ı 

evsaflar dahilinde teklif mektuplarım ve temınatı , m.uvakkatelen.-
n . h · k 1 fl n belli edilen gün ve saattan bır saat evveh-

ı avı apa ı zar an ı . 1 5268 
ne kadar komisyonumuza verrr.elerı. (3423) -

iç 1,i<·ai~et umum müdiirlü~nden 
Tü.rkiyede Yangın, Hayat, Nakli~at .ve kaza _sigo~ta işleri~~e 

çahşmak üzere kanuni hükümler daıreı;ı:ıd~ tescıl ~dıle:ek bugun 
faaliyet halinde bulunan İstanbul Umwn. v~I gort_:ı şırketı bu kere 
müracaatla Ankara ve mülhakatı acentelıı~ıne ı?ırket namına Yan
gın. Na.kliyat, ve ~aza Si!{orta iş1eriyte meşgnl._olm~k ~.e bu işler
den doğacak davalarda bütiln mahkemelerde -~uddeı muddeaaleyh 
ve ifçüncü şahıs srfatlariyle hazır bulul'\mak u~ere HA~~1: Z~I?E 
MEHMET ve AHMET BİRADERLERi tayın eyledıgını bıldır. 

miştir. . . . .. · kk 0 k" 
Keyfiyet sigorta şi~ketının te~~ı~. ve n:ıurakabesı ha 1n a J 

25 Haziran 1927 tarihh kanunun bukumıerıne muvafrk görülmüş 
olmakla ilan olunur. 1-5309 

~ ;·tercim_ 
lV' ii sa bakası 

(;.ve İııhisarlar Vel{aletinden: 
Gümrük ve İnhisarlar vekilliği neşir işleri için müsabaka ile 

bir miitO{cim almacaktır. En yüksek maaşın aslı elli beş liradır, 
buna mukabil 200 liraya kadar ücret verilebilir. 

Müsabaka imtihanı 29.11.1935 günü saat 10 da Ankarada ve ts. 
tanbulda y:ıpılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için memurin kanununun 4 üncs ve 5 
incı maddelerinde yazılı memurluk veya müstahdemlik şartları ile 
beraber en aşağı lise derecesinde tahsil görmüş olmak, ve istek 
ktğıdı ile gerekli vesikalara 28.11.1935 günil __ s~~ 17 ye ~a~.ar .. ~.ı~
karada Zat işleri müdürlüğüne İstanbulda gumruk Başmudurlu~u
ne vermek ve buralardan alacakları basılı beyannameyi doldurup 
vcrmis bulunmak, liizımdrr. 

Fr~nsızcadan başka dil bilenler tercih olunur. (3435) 1-5287 

V.ilirne Tarım direl{törliiğünden: 
Edirne Fidanlığından fidan dağıl~a ~~~anı yaklaştığından fi. 

d='n alacakların hemen müracaatları bıldırıhr. (3454) 1-5316 

Aıık.ara Nümune ha~tanesj 
haştahihli~nden: 

Kapalı zarf usulü ile münakasaya konulan ~09 kalem alatı. ~~r
rahiye ve Tıbbi malzemenin ihale gününde tahp -~uhu:. etmedıgın. 
den pazarlıkla mübayaa edilmek üzere on beş gun .m?dd~tte tek. 
rar münakasaya konmuştur. Talip olan1ar:n 25 Tcşrın~sanı 935 P~
zartesi günü saat 10 da hastanede teşekkuJ eden komısyona temı-
natıarı ile birlikte müracaatları ilan olunur. (3343) 1-5143 

Jandarma Genel komutanlığı 
sahnalma komisvonundan: 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde verılen fiatın . tam değerind:n 
görülmemesinden (55) elli beş kuruş tahmin ~d~llı (10,000) on bın 
kilo Vazelin pazarlıkla 27-11-935 çarşamba gunu saat (15) de T-
GN. Komutanh~r kurağında satın alınacaktır. . . . 

2 - Şartnameler parasız komisyonumuzdan alınabılır. ~ksılt~e. 
ye girmek istiyenlerin pazarlık günü V" saatında (414) do~ yuz 
on dört lira (50) elli kuruşluk makbuz vf'ya banka mektubu ıle ko. 
misyonumuza baş vurmaları. (3329) 1-5128 

l\nl{ara Evkaf müdürlüğünden : 
Erzurum mahallesinde istasyon caddesinde yeni 171 eski 545 ~ · 

lu dört oda pir mutbah, banyo ve elektrik tesisatı bu~.unan .. ev kı
raya verilm<r- üzere 14-11.935 gününden itib:ırl'n on gun muddetle 
açık artırmaya konulmuştur. 25.11-935 pazarteCJi günü saat onbeşte 
kati ihalesi yapılacaktır. Kiralamak istiyenlerın Ankara Evkaf 
Müdürlüğüne gelmeleri. (3395) 1-5223 

Anlcara Defterdarlığından: 
Vergi borcundan dolayı haczolunan 3500 kilo şarab'ı? 26 ikin: 

ci teşrin .1935 salı günü saat on beşte Yeğe~bey şubesın~e alenı 
müzayede ile satılacağından taliplerin mezkiir şubeye muracaat. 
lan. (3452) 1-5296 

Ankara ilbaylığından: 
Bedeli muhammenesi 1071 lira 79 kuruştan ibaret bulunan An.. 

kara-İstanbul yolunun 120 nci kilometresinle bir menfez inşaatı 2.12. 
935 pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere aç_ık eksiltmeğe 
konulmuştur. İsteklilerin 80 liralık muvakkat temınat makbuzu 
veya banka mektubu ile aynı günde encümeni daimiye gelmele.ri 
buna ait şartnameyi görmek için her gün Nafıa Müdürlüğüne mü-
racaat etmeleri ilan olunur. (3373) 1-5198 

\JLUS 

Jandarına 

Ankara 
genel kf mutanlığı 

satın alma komisyo-
nundan: 
Evsafına uygun olmalı. ~T~ğil~ (20) tane Mahruti Çadır, • 

26-11-935 salı günü saat (10) da açı\ ~kı;iltme ile Jandarma genel 
komutanlığı kurağrnda satın alınacaktır. Mahruti Çadırın bir tane. 

si için (6380) kuruş değer b1çilmiştir. Şartnamesi komisyondan pa
rasız olarak alınabilir. 

İstekliler (2490) sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı 
belgeler ve (9570) kurusluk iık teminat makbuz veya Banka Mek
tubunu eksiltme günü saatmdan evvel komisvona vermiş olmaları. 

(3304) 1-5099 

Çiftele~ harası direktörlüffeünden: 
1 - Kasaplrk olarak beslenen iki öküz ile 16 baş boz ve kara 

inek 4 birinci tesrin 935 çarşamba günü pazarlıkla Eskişehir hay
van pazarında satılacaktır. İsteklilerin o gün pazarda bulunmaları. 

2 - 24 baş damızlık boz inek ve diive de ayrıca satılacağından 
isteklilerin 6 birincikannn 935 tarihin<lrn sonra Mahmudiyede Ha-
ra Direktörtü~i?ne müracaattan. (7352) l-5318 

Sıhlıat Ye İçtimai 1\luaveııet Ve. 
kal~tinden: 

Ankara merkez hıfzıssıhha nıüecısesesinin 150 lira ücretli baş. 
katiolik ve muhasiblik miitemctliiti münhaldir. 

Yüksek veya lise tahsilini bit;rmis olmak ve asker1ikle alakası 
bulunmamak ve ecnebi lisanlrırclan birisine bihakkın vakıf olmak 
üzere alman dilini bilenler tercih olunur. Müsabaka yapılacaktır. 

Taliplerin vesikalarile birlikte 1.12.19;1.S r,:;-:\ııe karlar vekalete 
miira~aat etmeleri. (3447) 5294 

Belediye reisliğinden: 
1 - Köpekleri olanlar ve köpek beskmck istiyenler köpekleri

ni muayene ettirerek belediyeden numara almağa mecburdurlar. 
2 - Numaralı köpekler sahipleri yanlarında olduğu halde zin

cirli, tasmah ve ağızlıklı olarak ge:zdirilebilir. 
3 - Zincirsir.. tasmasız ve ağlzhksrz köpekler numarası dahi ol-

sa öldilriilil.r. (3459) 1-5302 

Yüksek Ziraat En~titüsü 
Rektöı·l~Diinden 

1 - Kapalı zarf usuli ile 50 X 70 ei1adrnda elektrikle işler 2700 
kilo ağırlığında matbaa makinesi. 

2 - El ile işler 500 kilo ağırlığında kağıt kesme makinesi. 
3 - 200 voltluk cereyanla isler komitatörlü elektrik motörü. 
4 _:.. Basım sathı 30 X 40, 800 kilo al?ırlrğında 3 merdaneli pe· 

dal makinesi alınacaktır. 
5 - Bu dört parça makinenin muhammen bedeli 7500 liradır. 
6 - Muvakkat teminat 563 liradır. 
7 - İhale 27.11.935 çarşamba günii saat 15 de Ankara Yüksek 

Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında vapılacaKtır. Daha fazla taf. 
sillit şartnamede vazılrdır. Parasız verılen şartnameleri almak icin 
f dare Müdilr1üğüne müracaatliın. (3216) l-4981 

Kütahya 
C. l\1liiflrlpi ITmumiliğindcn 

Belediyece kabul edilen ikinci der cede barci ekmekten ve be. 
heri 960 gram olmak ve yevmiye azami 350 asgari 100 adet olmak 

üzere Kütahya Cezaevinin 1.12.935 günlemecinden 936 mayısı ni-
hayetine kadar a1tr aylık ekmek ihtiyacı için 1-11-935 den 1-12-935 
gününe kadar aleni miiıayede usulile rha1esi yaprlacağmdan bir ay 
müddetle miinaıkasaya konulmuştur. fstiyenJer teminat akçelerile 
yevmi muayyende münakasa komisyonu riyasetine ve şeraiti öğ. 
renmek üzere eyYami sairede Ceza evi Müdüriyetine müracaatlar- ( 
ilan olunur. (3302) 1-S:l98 

Emniyet işleri 
umum Müdiirlüifinden: 

\ 

ı - Zabıta Memurlarının 93.S senesi elbiselerinin beher takı
mının muhammen fiatı 600 kuruştan. azı 4773 çoğu 5000 takım el
bisenin dikimi 20 gün müddetle ve kapa:ı zarf usuliyle e-ksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 29-11.935 cuma günü scıat 15 te Emniyet İşleri U. 
mum Müdü··Jiiğünde teşekkül eden Komisyon huzurunda yapda. 
cakttr. 

3 - Şartname Komisyondan alın~r. 
• 4 - Eksiltmeye girecekler 2250 lıralık muvakkat teminat mek. 

tubu veya makbuziyle 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte teklif mektuplarmı ihı:tle saatından bir saat 
evvel komisyona vermelı:ri. (3311) 1-5100 

Ankara Evl{af müdürlüğünden: 
Muhammen bedel ıden -ılı. 

nacak muvakkat l minat 
Lira Kr. Muhammen 

bedel No. ~ı Mevkii Cinsi 
86 ıo 1150 151 Saraçlar dükkan 
22 50 300 150 .. .. .. 
60 800 55 Doğanbey ., 

107 50 1500 66 Boyacı Ali ., 
75 1000 80 Hacı Ayvaz ,, 
60 800 82 Hanefi Bayazıd kahvehane 
37 50 500 98 Koyunpazar düküan 
60 800 100 ... .. ,, 
38 50 700 101 .. .. .. 
60 • 800 102 " .. .. 
60 800 104 .. " .. 
66 50 900 105 " .. " 
66 50 900 106 .. .. .. 
45 600 112 Aslanhane ,, 
37 50 500 121 Koyunpazar ,. 
45 600 125/54 " .. .. 
60 800 141 Un pazarı Ardiye 
66 50 900 142 ., .. dükkan 

Yukarda cins ve mcvkilerile muhammen bedeli ve muvakkat te
minatları yazılı akaratm mülkiyeti açık art ı rma usulile ve peşin 
para ile artırmaya konulmuştur. İhalesi kanıınu evvelin 6 ıncı cu
m~ güP.il saat orı beşte ~nkara E~ka~ mü(\üdüğünde yapılacaftrr. 
İzahat almak istiyenlerın her gun Ankara Evkaf müdürlüğüne 
miiracaat1ar1, ;(3~31) : J-5281 , , 
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~ Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
~ 
1 Satın Alma Komisyonu ilanları 
ii 

1000 Ton Elektrolit bakır 
1000 ., Elektrolit tütya 

500 ,, Pilatinen saç. 
50 ,, Bobçahk saç 
10 .ı Fosforlu bakır 
10 ,, Manganezli bakır 

520 ,, Saf ıkurşun 
50 ., Kalay 

Tahmin edilen bedeli (821400) lira olan yukarda mil:tarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umnm Müdürlüğii satınalma ko. 
misyonunca 10/2. kanun/ 935 tarihinde cuma günü saat 15 tc kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (41) lira (7) kuruş mukabilınde 
komisyondan verilir. Ta.liplerin muvakkat teminat olan (36606) li
rayı havi teklif mektuplannr mezlrllr günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vcsaikle mea:kfır gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (3429) 1-5335 

2 Ton Ferro krom 
1 ton ferro vanadyum 

50 ton elektrolit tutya 
1,5 ton nikel 

15 ton ferro mangan 
3 ton aleminyom 

500 ton hamatir. 
Şattnamesinde değişiklik ya· 

pılan ve tahmin edilen bedeli 
(142000) lira olan yuJrarda mik. 
darr ve cinsi yazılı malzeme aS
keri fabrikalar umum müdürlü.. 
~~ ~tın alma komisyonunca 8. 
ıkıncı kanun 1936 tarihinde çar
şamba günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 
(yedi) lira (10) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Ta. 
Jiplerin muvakkat teminat olan 
(8350) lirayı havi teklif mektup
larını mezkur gUnde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkUr gün ve saatte 
komisvona müracaatları . 

(3416) 1-5304 

MUHTELİF ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedeli (70000) 
lira olan yukarda yazılı malzeme 
Askeri fabrikalar Umum Müdür. 
lüğü satın alma komisyonunca 
5 İlkkanun 935 tarihinde perşem
be günü saat 15 te kapah zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 
(üç) lira (50) kuruş mukabilin
de komisyondan verilir. Taliple. 
rin muvakkat teminat olan (4750) 
lirayı havi teklif mektuplarını 

l ID<!.zkiir günde saat 14 c kadar 
komisyona verme leri ve kendile
rinin de 2490 numaralr kanunun 
2. ve 3. maddelerinlf"ki vesaikle 
inezkftr gün ve saatte komisyo.. 
na müracatları. (3387) 1-5248 

Doktor 1 
Hilmi Koşa~ . 1 

Cebeci Hastahanesi Cilt, Sae<, ~ 
Zührevi hastalıklar 

Mütehassı 

Balıkpazarında Pohs fiokta. 
sı karşısında. Çıkrıkc;ılac yo
kul,iU alt başındaki evinde, 
Hastalarını bet 11,ün öğleden 
sonra kabul eder. 

Telefon: 

Doktor 

Ali 1'1aruf İİnver 
DERİ, FlRENGİ VE BELSO. 
ÖUKLUGU HASTAI.IKLARI 

MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Al 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarım 
hergün 9 - 13 ve 15 - 20 ye kadar 
kabul eder. Telefon: 1298 

Zeiss gözlükleri. korsalar. 

Devlet Demıryolları ve L manları Umum 
Müdürlüğü ilanlan 

t LAN 
Muham!llen bedeli 70000 lira olan lokomotif bakır ocaı<ıan, ocak 

aksamı ve sair bakır malzeme 9 ikinci kanun 1936 perşembe günU 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında ıatm 
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiy~nlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadaı· komisyon reisliğine vermeleri l§zımdır. 

Bu işe ait şartnameler 350 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay • 
darpaşa veznelerinde &atılmaktadır. (3399) 1-5334 

1LAN 
Muhammen bedelleri yekfınu (108000) lira tutan üç gruptan 

mürekkep Sivas atelyesine ait bir kısım tezgah, kapalı zarf usulü 
ile aşağıda yazılı tarih ve saatlerde Ankara İdare binasında ihale eW.. 
lecektir. 

Muhammen Muvakkat Eksiltme Şartname 
Grup bedeli teminat gün ve saati fi.atı 

1 58000 Lira 4150 Lira 10. 1. 36 saat 10 290 kuruş 
lI 15000 9 1125 ,, 10. 1. 36 ., 15 parası:ı 

III 35000 ,. 2625 n 11. 1. 36 ., 10 17 5 kuruş 
Bu işe girmek istiyenlerin her grup için ayn muvakkat teminat 

ile ıtanunun tayin ettiği vesikalar, kanunun dördüncü maddesi mu
cibince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanna
me ve tekliflerini eksiltme için tayin olunan saatten bir saat eveli
sine kadar Cer dairesi komisyon reisliğine vermeleri ınzundır. 

Bu işe ait şartnameler yukarda yazılı bedeller mukabilinde An. 
kara ve Haydarpasa veznelerinden alrnabilr. (3444) 1-5337 

iLAN 
Aşağıda, isim, mikdar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 

yazılı malzeme iki partide ve hizalarında gösterilen tarihlerde 
Ankarada idare binasında ve saat 15,30 da kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

Bu eksiltmelerden herhangi birisine girmek istiyenlerin buna 
aid teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ek. 
siltme günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri '!
umdır. 

Bu işe ai~. şart~~c .~~.karada malzeme dairesinden Haydar. 
paşada tesellum mudurlugunden parasız olarak tedrik olunabilir. 

İsmı 
1) Sürat kontrol 
sa.ati yedeği 
2) Heintz sistemi 
sofaj çantası 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
bede 1i teminatı tarihi 

Mikdarı lira lira 

59 kalem 1150 86,25 24.12.935 

16.S adet 825 61,88 25.12.935 
1-5274 

İLAN 

. Muhanunen ~e?el~ 5~20 lira olan 19000 kilo muhtelif ebatta 
çınko l~vha 23 _bırıncı kanun 1935 pazartesi günü saat 15,30 da An
karada ~dare. bınasr~d~ kapa~ı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu ışe gı.rmek .~s.tıye~lenn 421,50 liralrk muvakkat teminat ne 
kanunun t~yın ettı~ı -~~sıkaları ve t.ekliflerini aynı gün saat 14.30 
kadar komısyon reıslıgıne vermelerı lazımdır. 
. :· Btt işe ,aid şartnameler pıırası.z: plarak Ankarada malzeme daire
sınden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden daüı-
tılma,ktadır. (3419) 1-5275 ~ 

1 ı . t • 
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Büyük pi angosu 
SİMDİYE KAD • R BİNLERCE KİŞİYİ 
~ ZENGİN ETMİ~TlR 

2. ci keşide ıı. ı. ci kanun 1935 tedir. 

Biiyiih: iliranıiye . . 30.000 
A) r1<·a: l."i.11001 12.000. 10. 000 liralık .. 

ikramh•·lt'rlc· 20.000 liralık hir miik:ifut \Urılu·. 

ffi 

~urayıdevlet Uıııuınil{atihliğindeıı 
Münhal iki tane ikinci sınıf mülazimlik icin 9 _ 12 - 935 paıar

tesi günü saat 14 de müsabaka yapılacaktır. Maaş yabancı lisan bi. 
lenler için otuz bcs, bilmiyenler için otuz liradır. Mi.isabakaya gi. 
rebilmek için memurlar kanununun dördüncü maddesinde vaz.ıı 
prtlardan başka otuz yaşından yukarı olmamak ve hukuk veya mül
kiye mektebi mezunu olmak lazımdır. 

İsteyenler husnlıhal, mekteb, sıhhat. askerlik ve nüfus lcagıdı 
gibi vesikalariyle mezkur tarihe kadar arzuhnlle Ankarada ~urayı 
Devlete müracaat etmelidirler. (3446) 1-5338 

P.1'.1' Basınü{lürlüi!ünclen: 
• ' u 

ldare vesaiti nakliyesi için pazarlıkla 735 740 sikleti izaHyeli 
1800 litre benzin satın alınacaktır. 

Muhammen bedel litresi yirmi yedi kuruştur. 
Muvakkat teminat otuz altı lira kırk beş kuruştur. 
İhale lO - 12 - 935 salı günü saat on beşte Basmüdürlük Encü -

meninde yapılacaktır. Pazarlığa gireceklerin ihale saatinden bir a
at evvel terninatlarını Başmüdürlük veznesine yatırmaları ilan olu-
nur. (3476) 1-5340 ------

nJiara valiliğindeıı: 
Açrk eıtsiltmeye 'rnnulan ve müteaddit defalar ilan edilen dört 

seyyar Etüv makınesi için istekli çıkmadığından mezkur maldnele
re ait sartna:ne tadil olunmuştur. Pazarlıkla 3990 lira muhammen 
Ledell; uç seyyar etüv makinesi alınacaktır. Alış 5 • 12 • 935 per -
ş..:mbe gunü saat 15 te Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 1~
tt. '.liler şartname ve eklerini vilfiyet sıhhat mtidürlüğünden atabı-
liıler. (3473) 1-5339 _____ _ 

Aclliye Vel{aletindeıı: 
Açık ulunan Aksaray Noter muavınligine imtihanla ve imti • 

h nsız girebilmek artlarını haiz taliplerin bir ay içinde Adliye 
Vekaletı·ıe müracoatları ilan olunur, (3439) 1-5336 

Pazarlık ilanı 

Vek:aletiııclen: 
1 - Pazarlga konulan iş (Maliye Vekaleti Hesabat Müdüıiye. 

tı ıde defteri kabir ile evrak kalemlerinin ikiye ayrılmak üzere t>öl
rr.c camekan işi) 

2 - 'Keşif bedeli 207 lira 90 ıturuştur. 
3 - Bu işe ait evra'< şunlardır .. 
a) Plan 
b) Şartname 
c) K şif evrakı (istiyenler bu evrakı Milli Emlak miidiirlii~ün

de görehi lir!er.) 
4 - Pazarlık 11 birinci kanun 1935 çarşamba günü saat on beste 

Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - B:..siltn:e pazarlıkla yapılacaktır. 

6 - Pazarlı,::a girebiimek için 15 lira 60 kuruş muvakkat t.:mi -
nat verm1.:si ve Ankara Nafıa müdürlüğünden verilmiş ehliyet ve • 
si ;asını haiz bulunması lazımdır. (3477) 1-53-H 

Yiik!"icli Ziraat l:..n~titüsü Rektör-
li:ğii 11d,>n: 

Yül."ek Enstitü ihtiyacı olan ve cinsleri ılc muhammen bedel
leri asa da göstcrih:n 7 kalem eşyanın S.12-935 perşembe günü 

saat 15 c1 e pazar'1kla atın alınacağından şartnamesini görmek is

tiyenleri. her gün idare müdürlü~üne ve talıplerin yukarda gös
terilen gün ve saatta 372 liralık teminat mektııpları ile birlikte 

Yüksek r.nstıtü 1daıe ve İhale komisyonuna müracaatları. (3347) 

Miktarı Kilosu Cinsi Fiyatı 
4000 _ ~000 1 Sabun 32 kuru~ 

1001.> - 2000 .. 
150 Kutu 250 Gr. 

ıı~o 

1000 Adet 
500 

150 .. 

Soda İstanbul 9 ., 
Kristal 

Brasso 35 .. 
Pırıl 25 ... 

İstanbul şüpürgesi 25 ., 
120-130 Sm. uzunluğunda 

supurge sapı 12,5 ,. 
Sifon süpürgesi 
maa 11ap 12,5 .. 

1-5196 

~Ul{ıtıra Sanat o~~uıu 

l)irek.törlüğünden : 
Okulumuz ihtiyacı için a:.agıda cins ve mikdarı ve fiatı yazılı 

o· n giy"m ve dös me gereçleri ayrı ayrı acık eksiltmeye konul· 
n stur. 1 .. teldi olanların numuneleri görmek ·ıe fazla malUmat al
rr ~ icin hergün okul direktorli.ığüne ve eıksiltmeye gireceklerin 5 
l · nıın 1935 pazarte ı gi.ınü saat 14 te Ankara Kültür Bakanlığın. 
d okullu a~rs!T'anlıg ndaki alım satım komiı:;yonuna baş vurnıa. 
lan. (3390 l 

EKSİLTMEYE KONULAN GERECLER: 
Cinsi Mikdarı İlk tahmini T~tarı Muvakkat 

Z - Lin vom ve 
ci ;;;eme lt11 tonu tqo m.tr• 

.5 .'{! 2243 00 169 

fiatı teminatı 
.00 Li. 2160.00 16Z.OO 

l2 l. - Harici elbise 120 takım 18 
) 

l-SZ16 

ULUS 

Da· nıa geııç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsanıiıı lireıııi 

Elli senelik bir maziye malık 
ve dünyanın her tarafındi' tak
dir kazanmıs güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve taze.liğını 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimı ın ldbar me 
haf1linde rağbet görmüş c 'di biı 
kremdir. Cilleri ve buru ukları 
izale ederçk tene fevkaHi.de biı 
cazilıe balı~"'c1er. Rnhnüvaz ko
kusu ile avrıca şöhret kaz?nm ı~
tır. Balsamın kremi katiyen ku. 
nım.ız. Teninizin 15tif tazeltği~ 
ni. cil<linizin cazirı taravetini an. 
cak krem Balsamin ile meydana 
((Ikarahilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan başka krl.'m kulla
namaz. Tanılmış itrivat mağaza. 
lnrı ile hüvük ec.,a E>vlerinrle 1 u. 
lunt•• 

Kiralık ev 
Kontnrlıı dört oda. Havuzlıd 

şı İzmit caddesi sonu No. 12 
1-ltiQ9 

Kiralık apartnnan 
Cankaya caddesınde Sarıkoşk 

karsısında yeni yapılan altışaı 
odalı apartımanın üç katı da 1. 
kanun "aşından kiraltıktır. Saat 
15 den sonra Beledi~·e karşısın. 
da Mernıl'rci zade h nında dok 
tor Bav rril·mete miir rıuıt 

1 - Evvelce yapılan eksilt. 

melerindc istekli çıkmayan ve 
bir metresine biçilen eder 
51 kurus olan yiiz yirmi bin 

metre haki renkte is elbiselik 

bezle bir tıınesine biçilen eder 

280 kuruş olan 7000 ila on bin 

tane kilim kapalı zarfla eksilt
meve konulmuştur. 

2 - Bezin ihalesi 27 l ı 935 
çarşamba gunu saat 11 de ve 
kilimin ihaiesi aynı ~i.in sınt 15 
dedir 

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

4 - f:ksiltıneye girecekler 
kanunun 2. ve 3. üncü maddele. 
rinde yazılı belgelerle bez için 
4310 ve kilim icin 2100 liralık ilk 
inanç parası ~ektup veya mak
buzlarile birlikte hazırladıkları 

teklif mektuplarım ihale saatin
den uir \aat eve! M. M. V. satın 
alma korrlisyonunıı verme !eri. 

(3323) 1-5109 

BİLİT 

1 - Bir m .re:.ine biçılen e
der 35 kuruş olan 3200 metre ha. 
ki ve 3180 metre kur~uni astar· 

lık bezin açrk eksiltmesine istek
li çıkmadığmdan yeniden pazar
hkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarı ığı 26. l 1.1935 salı 
günü saat l 1 dedir. 

3 - Eksiltmeye girecekler 167 
lira 48 kuruşluk ilk inanç parası 
mektup veya makbuzlarile bir. 
likte pazarlık günü ve saatında 
·nq ep ·o)I. ewre uqus "A 'W ·w 
lunmalaı •. (3320) 1-5106 

~ -l. 
lmtıyal ı;ahıbi ve H r'mı 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri MUdllrU Naı1uhi 
BAYDAR 

Çtınkırt caddesi civ'r rnda 

Ulııa Buını•vind• buılmrş· 

t~. 

-- . 
111 

Gözı:TİN 
ve çifte spiraUi OSRAM "D am
pullerini diğerlerine tercih ediniz. 
Bu lambaların çifte spirali az ce
reyanla çok aydınlık vermelerini 
temin eder. Işık neşretme kabili
yetleri elektrik sarfiyatları ile mu
kayese edilemiyecek derecededir. 

1-5342 

UEK SE t: lılR ÇOK Kl'\lSEtF REZE '(;fN iKRAMiYELER OA (;t lAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

Büyük eş, a piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

ikramiye: 15.406 lira 

,J 

nlR HILF'I KIR URAUİR. HU'I u Pi\' N(;o s Tlt;ILARINIH RIJJ.1 ' R 

l\'lali ye \' ekalctiuden: .. 

Miktarı 
TON 

Muhammen 
kcymeti 

L. Ku. 

Muvakkat 
teminatc 

L. Ku. 
ıfuhtelif ehat ve sıklette beyaz Holçfray kağıdc ) 

., ., Mitelfayn .. 305) 51760 00 3illı3 00 
,. renkli Mite! fayn ka~ıdc 55 6060 )() 453 7S 
,, ., Graft Mitelfayn ka~ıdc 60 5100 00 382 50 

., .. makine kağıdı 27 3375 00 253 13 
68 x 100 ebadında 33 x ;4 kiloluk mite! kuşe kağıdı 05 1075 00 80 63 
70 xlOO ebadında paketi 25 kiloluk 15, 20. 25 No. mukavva 3000 paket 3375 00 253 13 
Siyah ve renkli kaplık bez 115000 metre 22400 00 161:SO 00 

1 - Y -karda cins ve mikdar ları ile muhammen kıvmetlleri ya zıh levazım kapalı zarf usulıyle 
satın alınmak üzere eksiltmeye Jrnnulmustur. Bunlara ait sartname !erden Holç ve Mi tel kı :ıdlarına 
ait olanı 2 lira 59 kuruş mukabilin de ve diğerll•rine ait sartnameler beddsiz ol::ı.rak Ankarada Maliye 
Vekaleti kıı tasiye müdürlüğünden İstanbul fa Dolma ahçe kırtasiye deposu baş memurlugundan alı
nacaktır. 

2 - İsteklilerin bevaz holcfra v ve Mitelfrayn kağıtları ile renkli Mitelfrayn ve graft kagıdı ve 
makine kağıdı 17 birinci kanun 935 kaplık bez Mite! kuşe kaıdı ve mukavvalar için 18 birinci 
kanun 935 tarihlerine tesadüf eden salı ve çarşamba günlen saat 14 de hizalarında gösterilen teminat· 
mektupları ile Ankar?da Mali ve Vekaleti kırtasive müdiirlii~iindt' müte~ekkil komi-;v-ın münc atla 
rı. (3r\Ofi) ıl~f\O 

ı SİNEMALAR 
[ YENi 

Dünya kadın artistleri arasında bi
rinciliği kazanan Paula Vessely ve 
Villy Forıt tarafından temsil r:Jılen 

BtR AŞK BÖVLE Bil'fl 
Almanca söl11ü har{kulatle 

bir !Aheıer 

rlUGUN Bu u :.CE 
Meşhur macera ve ser . • -

zı BELA L1 ,,... "'<it h::A \"1dı.u, 
oyn:. •-ı:l: 

~ANOU ~~ ' -.ıı' 

He~· 'Hı 
s. " - . 


