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Uc fabrika açılıyor, ikisinin temeli atılıyor. 

' 1 e;·;b;kanım z diin ;'i:';";";;~ı~ı·;it;i"l 
ı· İsmet İnönü tzmitte kiğ1t, İstanhulda <'Um fabrikalarını aça - 1 

cal{ Bursa Merinos ve Gemlik. sıııı - ipek: i 
' fahriJ{alarının temelini atacah.:tır 

Başbakanımız İsmet İnönü dün akş~m Ankaradan hareket etm~ştir. !n.şaatı t~mamen bitmiş 
ve açılmak üzere bulunan İzmit kağıd fahrıkasmı açacak, oradan demz tarıkıyle Mudanyaya geçe-

rek Mudanyadan Bursaya gidecektir. _ 
28 sontesrin sabahı Bursada Merinos fabrikasının temelini atacak olan İsmet İnönü, aynı günde ~ 

gene deniz tarikiyle Gemliğe geçerek Gemlik sun - ipek fabrikası nm temelini atacak ve oradan İs- ı 
_ tanbula dönecektir. . . .. . . ;;;; i Başbakanımız lstanbula gelince, Paşabahçe cam ve şışe fabrıkasınm da açılış torenını yapacaktır. ~ 
!I K d " · Ek · Bakanı B Celal Bayarla banka direktörleri refakat etmektedirler. ~ 

Karadenizdeki futma dinerse, Başbakanımız Zonguldakta yapılmış olan somı - kok fabrıkasm:Jaç-G
en ısıne onomı . .. . . ~ 

üzere Zonguldağa da gidecektir. 
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Giilıdelih 

YENl F \RRlKALARIMIZ 

F.R. ATAY 

. Başbakan İsmet İnönü, Ekono
mi Bakanı ile birlikte dün akşam 
lstanbul ekspresi ile Ankara'dan 
hareket etti. Başbakan İzmit'te 
bitmek üzere bulunan kağıd 
fabrikasmı gezecek, Gemlik'te 
Sun-ipek ve Bursa Mer inos fabrika
larmm temellerini atacak, Paşa
bahçe şi~e ve cam fabrikası ile, 
eğer Karadenizde fırtına diner ve 
zaman bulursa, Zonguldak Semi -
antrasit fabrikalarının aç.ılış töre
ninde bulunacaktır. 

Bir ay içinde üç yeni hat, b~ş 
yeni fabrika! Atatürk' ün zengın 
ve meıud T ürkiye ideali gerçek
letinceye kadar, ray ve baca ~ı
yasasmm büyük lideri, daha bır
çok seyahat yorgunluklarına kat
lanacaktn . 

Borsada Merinos fabrikasının 
iıliyeceği Merinos yünü, yılda 3 
milyon liradan aşağı olmıyacak
tır. Merinosculuğun Bursa ve etra
fı için nastl . bir kazanç ve gelişim 
kaynağı olacağı bu rakamdan ko
layca anlaşılabilir. Merinos f ~b: 
rikası işlediği zaman, yarr-mıllı 
kumaşlar1mız yüzde yüz türk ola
caktır. Yunanistanm eski ekono
mi bakanı memleketimize geldi
ğinde : "- Demek Merinos yetiş
tirmeğe muvaffak oldunuz. Bah
fiyarımız. Çünkü biz Yuna.nistan
da. men fiğ netice aldık!,, dıyordu. 

Kağıd fabrikası ile bir çocuk
luk hatıramı anıyorum. Biz, İstan
bullular, ilk Damping sözünü, ba
balarımızdan duymuşuzdur : 

"-Boğazici'nde bir kağıd fabri
kası açmıştık. Avusturyalılar ~e
~en kağıd f iatlarını bir kuruş ın
dirdiler . Fabrikamız mal satama
dı ğı iç in kapandı. Ondan s~~ra 
a.vusturyalılar bize kağıdı eskısın
den bir kuruş fazlasına sattılar!,, 
Cezalı da mping! 
• İpek orta halk için pahalı bir 
mal olarak kalacaktır. Sun'i dedi
ğimiz ve alınanların sanat ipeği 
adım verdikleri kumaşlar, orta ve 
fakir halkın büyük bir ihtiyacım 
karırlamakta.dır. Bundan başka 
sanat İpeği, ipek zevkini yaymak 
hususunda da son derece faydalı4 

dır. 
Camın ilk - ma ddesini dışarı 

bile satıyoruz: Çiin!c:ü cinsi o kadar 
iyidir. ilk - maddesi kalite bakı
mından birinciler sırasında bulu
nan ve yoğaltım piyasası en uzak 
köylere kadar giden cam ve şişe 
için sınll' ötesine kese bo!altma
mız rıa.n[ maııtlkiğ olabilirdi? 

(SonıA 2 İnci sayfada) 

C. ff. P. 
Partigrupu 
tOJllantısı 

C.H. Partisi Kamutay Grupu lda· 

re Heyeti Başkanlrğmdan : 

C. H. Partisi. Kamutay Grupu hu· 

gün saat on beşte Dr. Cemal Tun -

canın başkanlığında topland(. 

P a rti. Grup komisyonunda yeni e

sa sla ra göre hazn·lanmakta olan me
murlar kanunu projesi hakkında bu 
komisyon raportörü Mardin saylavı 
Edip Erginin izahatı dinlenildi. 

B. R. Pelcer geldi 
Üniversitede inkılab dersi ver

mek üzere İstanbula gitmiş olan 
B. Receb Peker dün sabah Toros e
kispresi ile hareket etmiş ve dün 
akşam saat 11,05 da şehrimize 
dönmüştür. B. Peker istasyonda 
parti genyönıkurul üyeleri ile An
kara ilyönkurul başkan vekili ve 
üyeleri ve birçok saylavla r tara
fından karşılanmıştır. 

Yunan l(.ahiııesi 

değişiyor 
-Atina, 26 (A. 
A. ) - Atina a
jansı bildiri
yor: Başbakan 
General Kon
dilis, kıralın da
veti üzerine, 

. - -

bugün saat 11 
de saraya git
miş, kıraHa ka
bine buhranı 
hakkında gö
rüşmüş ve ken
disine fikirleri-
ni izah etmiştir. B . M aksimos 

Vakıa sıyasal mahfiller ve ga
zeteler, sıyasal buhrana, bugünkü 
kabinenin işte devamı, geniş veya 
dar bir temerküz kabinesi teşkili, 
bu kabineye parlamento harici şa
hısların da alınıp alınmaması, a
samblenin derhal dağıtılıp dağı
tılmaması gibi muhtelif hal suret
leri ileri sürmekte iseler de derhal 
kesin kararlar alınacağını san
mak daha zamansızdır. Çünkü kı-

(Sonu 4. cü sayıfada) 

Ziraat Bankası 46 ıncı ça 
lışma yılı hesabını verdi. 

Ziraat Bankası Umumi Heyeti; 46 ın
cı hesab devresi olan 934 yılı piJanços.ı 
ile kar ve zarar hesablarınr tetkik et _ 
mek üzere dün Banka binasında yıllık 

toplantısrnı yapmışbr. ldare meclisi ra
porunda, altıncı senesini yaşıyan cihan 
buhranının yarattığ( sıkıntının devamı • 
na işaret edilmekte ve ulusal ekonomi • 
mizin 934 yılı içindeki seyrinin, cumu
ı·iyet hükümetinin yüksek bir 1$vray(ş 

ve öngörenlikle aldığı tedbirlerinin ne • 
ticesi olarak durmadan inkişaf etmekte 
olduğu rakamlara dayanılarak anlatıl • 

maktadır 
İstihsal miktarları 934 yılında, 933 

çe göı·e az olan tütün, Üzüm , fındık, af
yon pançar gibi bir kısım maddcleı·in 
art:n fjatlarırıın köylüyü sevindirmiş ol
ması, ve pamuk gibi gün geçtikçe artan 

f Sonu 6. cı sayıfada) 

Zira.af Banfttrsıncn umumi lteyetl toplantı '"'dlnde 

"Uius,, un dil yazıları 
• 
ikindi 

--···--
"il{indi, ilrindiy, ikindiyin, ikiııdiley, 
ikindileyı· ıı ve '~asır sözleı·iui ı 

" " " etimoloji.. n1orfoloji, foııetik 

hak~ıııııııdaıı analizi 
1Kil\'Dl 

Kelimenin etimolojik şekli şu
dur: 

(1) (2) (J) (4) 
(ik in + id t iğ) 

(1) lk: Köktür; güneşi ve onun 
s1<:akhğım ifade eder. Güneş, 
(Oğley) de sıcakhğmm en büyük 
tesirini gösterir; öğleyden batıya. 
doğru indikçe sıcaklığının yakıcı
lık tesiri azalmaya başlar ve öyle 
bir noktaya gelir ki orada giine
şin sıcaklığı, öğleye nazaran mu
tedil olur, ılık olur. 

(2) in: Sıcakhk anlamının bi
tişiğindeki sabayı ve sıcaklığın o 
sahaya yayılmış olduğunu göste
rir (terin, cildin haricine çıkması , 
taşması gibi). 

Bu izahattan şu anlaşılmak la
zımdır ki, sıcaklık anlamı, ken
di egosunda düşünüldüğü vakit, 
kesafeti, tesiri fazla olur; sıcak
lık mefhumunun içinde bulundu
ğu kabın kenarlarını açalım, etra
fına dağılsın, taşsın; o zaman sı
caklık mefhumu kesafetini kay
bedecek, tesiri azalacak. 

İşte "ikind (t) i'' sözündeki 
(. + cl-t) amilinin yaptığı ameli
ye böyle düşünülmelidir. 

(3) IJ: (. + d-t), ektir. Yapıcı
lık, yapılmış olmakhk anlamına 
işaret eder. Yani güneşin, keskin 
sıcaklığını, (. + n) sahasına ya
yarak ılık yapmış olduğunu müs
pet olarak bildirir. 

(4) iğ: (. + ğ)eki, kendinden 
önceki düşünceyi tamamlar, ta
yin eder bir i'arettir. 

İk + in -1- icl -r iğ - ikinicliğ 
-- ikindiğ: güneşin, sıcaklığının 
mutedil, ılık olmuş olduğu vaziyet. 
Buna ''gün yılımı" derler: (Ytlı
mak): ''ılınmak, ılık olmak'' de
mektir. (1] 

Not: 1 - Türk, daha iptidailik 
devirlerinde bu tabii hal ve vazi~ 
yeti duymuş ve onun admı da böy
lece koymuştur. 

Kelimenin (ikincliğ) ve ikindiy) 
şekilleri vardır. ( ğ = y). 

Not: 2 - (İkincliy) de, artık 
güneş bize arkasını vermiş gibi 
bir duygu vardır. Onun için, (ikin 
== eğin) sözü "zahr" manasına 
kullanılır. (2] 

Ankara, Afyon, Çarşamba, Sam-
sun, Çanakkalede de vera'ya 
(sırt): "eğin" diyorlar. 
''ikin'', ''öğün ( + mek) " [3), 
"ağın" [ 4 J, "akan" [5] sözleri 
hep, "ta§an, seyelan eden, akan" 
manalarınadır. 

''Seyelan" manasına olan 

[1 j R adlo f. III. "A ltay, Lebed, 
K üerik lehçeleri'' ; Tulıfet-üz-ze 
kiyye. 

[2] Büyük Türk !Cıgati "Osman
lı lehçesi"; Kamusu TürkJ; Sam
hatı Seyrani; Elferecü Bad - e§ -
Şidde T ercümesi. 

[3] K amus T ercümesi 
[ 4] Karayim M etini eri 
(51 Kamusu Türk'i 

(akıntı) [6] sözü ile (ikinti " ilıiıt
di) sözünün her ikisi birdir. Bi
rincisinden "su" anlaşıhyocN. 
ikincisinden de "güneşin ıuağlaı-ı14 

anlaşdır. 

Konyada "sızıntı" ya ( öğütntiiJ 
derler ki, kelimenin lrurulutu, 
(ikindi) ninkin1n aymdu. 

1KiNOl\ t • 
(İkindiy + in) dir. 
in: ( . + n) , ektir. Güoqin 

( ikincliy) dediğimiz nokta yakıo-
larmdaki hareketini ve zamane 
gösterir. 

Not: 1 - Güneş (ikincliy) de 
bulunduğu zaman, (öğley) ile 

( balt) arasındaki mesafeyi i•ye 
bölmüş gibidir. 

(lki.ndi.y in), h er şeyin gölgesi 
iki misline yaklaşır. 

Bunları düşünerek ( ikinJiğ) 
sözünün kökünü, (iki) farzetmek 
hatıra gelir; işin biraz da kofa,. 
zannolunan ciheti odur. fakat dü 
şünmek lazımdır ki, insanlar bu 
fikirleri çok sonra bulmuşlardır. 
Türkler, ilk önce, güneşin kendi 
üezrlerinde - yazın - yaptığı tesir 
icbariyle, ( öğley) i ve ( ikindiy) i 
tanımış ve onlara isim vermittir. 
Sabah ile öğley arasmda bir nok·· 
ta tesbit edip ona ia>im vermemİf· 

· lir; çünkü bir tesir ve icbar altm
da kalmamıştır. 

A~IR 
(/kindiğ) ile (Asır) kelimele·· 

rinin etimolojik bakımdan fark
ları: 
lkindiğ: (ik + in + id + iğ) 
Aıır : (ağ + ıs + ır + . ) 
Her iki kelimede kökler (ii -

ağ), güneşin sıcaklığı anlamım 
gösterir. Eirincide mefhum, ken
dine bitişik olan yakm (. + n) 
sahasına taşmı,tır; halbuki ikin· 
cide, oldukça uzak bir sahaya., 
(. + s) ye, yayılmıştır. Buna na
zaran (asır) noktası, (ikindi.y )
den daha ileridedir. (ikindiy) i~ 
(asır) a yanaştırmak için, kelime
yi son ekle, yani (iğ) ile, bağla
madan önce ona (. 1 l) eki vaH
tasiyle bir uzaklık anlamı katmak 
lazımdır: 

(İ~i~d :+ i! -j ey - ikindiley) 
ve (ıkındıleyın) sözleri kurulmuş 
olur. 

(Asır) kelimesi, ( asr) telaffuzu 
ile arapçada ''ih.incli valıtı .. 'ne 
dendiği gibi "gündüz'' ve ''gece" ... 
ye de denir. [7] 

Not: - (Asır) kelimesinin ki· 
kü olan (ağ) zaman ve mesafe 
manasına alınınca, (. + s) ekinin 
oldukça geniş bir sahaya intişar 
ve ( . + ı) ekinin de remerküz ve 
takarrür ifade etmelerine gere, 
(Asır) oldukça uzun bir zamarı 
devresi demek olur ki asrın za
man anlamı da hu yolda izah e
dilmiş olur. 

[ 6] Kam usu Türki 
[7] K amus Tercümesi. 



SAYIFA 2 

ltaıyan - Habeş harbı 
il~i taraf da asıl karsılasmalariçin 

' ' 
hazırlanıyorlar 

Londra, 26 (A.A.) - Royter 
ajansı bildiriyor: Bugün ehemi
yetıi hiç bir süel hareket yapılmı
yacaktır. Ogaden bölgesinde ya
ğan yağmurlar italyanların hare
kete geçmesine mani olmaktadır. 

Şımalde bulunan İtalyan kuv
vetleri, mevkilerini tahkim ve kol
lar arasındaki irtibatı yavaş ya
vaş tesis etmektedirler. Bu kuv
vetler, hat gerilerinde faaliyette 
bulunan habeş muharipleri ile 
mücadele etmektedirler. 

İtalyanlar Tigrede küçük bir 
muvaf fakiyet kazandrklarmı id
dia ediyorlar. Habeşler ise, Ma
kalle şimalinde bulunan Holona
da İtalyanlara baskın yaparak püs
kürttüklerini bildirmektedirler. 

Haber verildiğine göre, şimal 
cephesinde, iki mühim habeş or
dusu İtalyanlara karşı bir mukabil 
taarruz yapmak üzere hazırlan
makta ve bunun için İtalyan kuv
vetlerinin Amba - Alagiye doğru 
bir taarruz yapmasını beklemek
tedirler. 

Dessie' den gelen haberlere gö
re, Disept şehri., muhtelif din ve 
ırklara mensub on binlerce muha
ribin toplanmıı olduğu bir kamp 
halini almıştır. Adisababadan Di
sept şehrine gelmek için 325 kilo
metrelik bir yürüyüş yapan mu
haripler, dağlık erazi arasından §İ
male doğru ilerleyi§lerine devam 
etmek için istirahat etmektedirler. 

Adisababada Senjorj kilisesin
de muhafaza edilmekte olan Be
ni İsrail!n on vasiyetini hıfzeyle
dikleri sandık Dessiye getirilmiştr. 
Bu sandık Senjorj kilisesinde mu
hafaza edilir ve ancak bir istila
cıya karşı harb halinde ordu karar
gahı umumisine götürülürdü. 

Habeş hükümetinin bir biJdiri
ğinde 60 Eritreli İtalyan askerinin 
tüf ekler ile birlikte Ras Seyumun 
karargahına gelerek onun hizme
tine girdikleri bildirilmektedir. 

Gene bir habeı bildiriğnde de
nyor ki~ "İtalyanların gerilerinde 
harekette bulunan haİ>eş çeteleri
nin söylediklerine göre İtalyan as
kerleri fena gıdadan sıkıntı çek
tikleri gibi hastalıklar ağır tahri
bat yapmakta ve çetelerin gece 
karanlığındaki ani hücumlarından 
İtalyan askerlerinin sinirleri bo
zuhnuş bulunmaktadır.,, 

Habeşistanın eski Cenevre de
legesi T ede Oavariate için henüz 
hiç bir memuriyet bulunmamıştır. 
Bu adam Sovyet Rusyadaki tahsi
li dolayısiyle hir topçu mütehassı
sı olarak tanınmaktadır. Şimdilik 
Şerşer vilayetindeki çiftliğinde 
kahve yetiştirmekle meşgul bulu
nuyor. 

Royterin Mogdişiodaki aytarı
nın bir telgrafına göre. hu aytar 
İtalyanların elinde 12 tane dum
dum kurşunu görmüştür. İtalyan
lar bu kurşunları habeşlerden iğ
tinam ettikleri 20 sandıktan çıkar
dıklarını söylemişlerdir. Gerçek
ten Royterin aytarı dumdum kur
şunu ile yaralanmış birçok İtalyan 
askeri görmüştür. Bu askerler al
bay Maletti kolunun son ileri ha
reketinde yaralanmışlardır. İtal
yanlar bu ileri hareketi esnasında 
lngilterede yapılmış içinde iki mit
ralyöz bulunan 12 süratli küçük 
zırhlı otomobil ele geçirmişlerdir. 
ltalyanlar bu mitralyözlerin dum
dum kurşunu attığını iddia etmek
tedirler. 

Ahali savas bölgeleıini bosalttı 
' ' Adigrat, 26 ( A.A.) - Son ikı gür. 

içinde hava yolu ile yapılan keşifJer çok 
önemli olmuştur. Gheralta ve Tembien 
bClgeleri. ahali tarafından terkedilmiş 
gibi görünmektedir. Ascianghi gölü et • 
rafındaki bölgede bir takım kıtalımn 
ınevcut bulunduğu ve görün yakmmda 
bulunan ve ahalisi kalabalık olan bütün 
bölg~lerin şimdi ıssız bir halde olduğu 

göriilmüştür. 

Mai Nascuo vadisi boyunca, İtalyan 
uc;:\l<larının geçmi~ oldukları, yükseklik-

)erden ateş ve dumanla verilen İşaretler
den anJaşılmışbr. Antalo-bula yolu ÜZe· 
rinde bir takrm kervanlar görülmüş ve 
bu kervanlar uçak rnotörlerinin çıkardı· 
ğı gürültü üzerine darına dağınık ol
muştur. 

Asmara, 26 ( A.A.) - General Villi

asantes'in kumandasında bir kol 21 son

teşrin tarihinde Adua'dan hareket ehiş 

ve biç bir mukavemete rastlamaksızrn 

Tembien tepelerine doğru ilerlemistir 

İtalyanlar geri çekiliyorlarmış 
Adisababa, (6 (A.A) - Cenup 

J:ephesinden gelen haberlere göre, 

geçenlerde Fafan nehri tarkında, A -
naleh'de bozguna uğTıyan İtalyan ~ 

Jar şimdi geri çekilmektedir. Fafan 
nehri boyunca ve Corabai şimalinde 
bulunan İtalyan kollari da bu geri çe 
kilme lıareketine iştirak etmektedir. 

ltalyanlar bir çok otomobil, kamyon 

araba ile silah ve mühimmat bırak • 

mı~lardır. 

İtalyanların Corabai ınmtakwsm -

da bırakmr' oldukları mühim buğday 

ve erzak stoklan hab~lerin eline 

geçmiştir. 

(lwlymt _ Jıabeş lwrbı luıberleri nin dtwanu .ı iindi s<Jyfmla ) 

Giimlelik 

'\ ENl 
(Başı J. ci sayıfada) 

FABRİKALARIMIZ 

Yakacağını ve ısınacağını ken
di topraklarında bulamıyan en 
büyük memleketin bile, dar za
manda, ne kadar tehdid altında 
kalacağını gözümüz önünde gör
miyor muyuz? Karadeniz kena
rında zengin milli haznemiz du
rurken, soba ve ocaklarımızı ya
bancı memleket madencilerine 
sömürtmekliğimiz hazin bir şeydi. 

Biz ekonomik Arsıbağınç [ inter
d ependance] zaruretini hiçe saya
rak, otarşi zmdanına kapanacak 
olanlardan değiliz. Ancak bu asır
da erkinlik ve hürriyetini koru
mak istiyen bir memleket, mutla
ka, geniş manasiyle, milli müda
faa ihtiyaçlarında kendi kendine 
yeter olmalıdır. Kömürden ba~ka 
demir, petrol ve benzin sıyasamı
za olanca kudretimizle devam e-
<leceğiz. 

Cumurivet hüküm eti, kendi 

1 

kendimize inansızlıktan ve Avru
pa kapitalizmine mahküm bulun
mak zihniyetinden gelen nasihat
lere kulak verseydi, yahut, libera
lizm hayali içinde bir asır kadar 
mukaddes lerd'i beklemeye kal
kışsaydı, bunların hiç biri, ne yap
tıklarmuz, ne de yapacaklarımız 
gerçekleşebilecekti. ismet İnönü. 
kendine kılavuzluk eden ve kuv
vet veren eşsiz reısı, istediği hiç 
bir fedakarlığı reddetmiyen mil
leti, ve kendi iyman ve iradesini 
paylaşan arkada~ları ile ne kadar 
övünse yeri vardır. 

"Nerede inşa varsa, orada ha
yat vardır!,. derler. Biz türk mil
letinin canlılığından hiç hir za
man şüphe etmiyorduk: Fakat cu
muriyetin inşa sıyasası, bu tüken
mez, ye~ilmez canhlığa en gözü 
kapalı kötücülleri bile inandırmış-
tır. · . · 

F. R. ATAY 
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DIŞ HABERLER 
Fransada hükümet 

meselesj 

A.ıeşlwçlılann bir lıükümet dar
besi luı-;;ırladı/.d,arı söyleniyor. 

Paris, 26 ( A.A.) - Övr gazetesi 
(Ateş Haç) m perşembe giinü parla • 
mento toplandığı esnada bir hükümet 
darbesi teşebbüsünde bulunacağından 
bahsetmektedir. Bu yayıntıya göre, ateı 
haçhlar Lüksemburg ve Burbon sarayla
rını bakanları, daireleri ve sol yan gaze
te binalarını ele geçirmeyi gözeten bir 
plan tesbit etmişlerdir. 

Paris, 26 ( A.A.) 
- Sosyalist parti -
sinfo parlamento 
grupu, programı 

rejimin müdafaa 
ve parlamentonun 
derhal feshedilme -
si olan bir halk cep 
hesi hükümetine iş 
tirak etmek niye · 
yetinde olduğu • 
nu teyid etmiştir. 

Sosyalistlerin, ye 
ni hükümet kr.Jrul· Albay Dölaroh 
duktan 40 saat sonra bütçeyi bir kül ha
linde kabul edec:ek•eri söylenmektedir. 

l'arlrmıeııto yurın toplanıyor 

Paris, 26 A.A.) - Beş aylık bir ta
til devresinden sonra parlamento, per· 
şembe günü çahşmalanna tekrar baş • 
lıyacakbr. 

B. Laval'in, kararnamelerle başarı • 
lan eseri tamamlıyacak olan bütçenin 
süratle görüşülmesini istemesi muhte -
meldir. Muhtelif mev::aılar hakkın..Ja 

verilen istizah takrirlerinin çokluğuna 

rağmen B. Laval'm bunların hemen mü- · 
nakaşasını kabul etmesi muhtemel görü. · 
memektedir. 

Sosyali."ıler kabirıenin <.·ekilme
sini itttiyorl.tır. 

Paris, 26 (A.A) - Saylavlar ku

rulunun sosyalist grupu, Laval ka -

binesini istifa ettirmek ve bir halkçı 

cephesi hükümetinin teşkiline i~tirak 

etmek hususundaki fikrini bugün te -
yid etmiştir. 

Yeni hüküınet saylavlar kurulunun 
dağılmasına karar verecek ve bu in

tikal devresi içinde memleketin aaa• 

yipni temin edecektir. Bu takdirde 

sosyalist grupu yeni hükümetin ku • 
rulmasını takib edecek 48 saat içinde 

büdcenin tamammı kabul edecektir. 

Sol cenahlılar heyetinin yarın ya -

pacağı toplantıda sosyalistler bu va

ziyeti müdafaa edecekler ve onun ka 
bul edilmesine çahş.acaklardır. Bu 

sosyalist planlar, ve dolayısiyle La -
val hükümetinin muhafazası hakkın

da bir karar vermek radikal - sosya

listlere dü~ecektir. 

Fransız kabinesinin 
ton lan tısı 

Paris, 26 (A.A.) - Bakanlar, hu sa· 

hah toplanmışlardır. 
B. Laval, İtalyan • habeş anlaşmazlr

ğına dair yapmış olduğu görüşmeler 

hakkında izahat vermiştir. Hükümet , 
hemen finansal sıyasa hakkmdaki mü -

zakerata girişmesi için meclisin vatan 
severlir,ine müracaat edec~ktir. 

Hükümet, umumi asayiş ve sükunu 
temin için Chauvin raporunun esaslı 
noktalarında mutabık kalmıştır. 

iç işleri bakam, nizamın muhafazası 

için valilere verilmiş olan yeni talimatı 

izah ve teşrih etmiştir. Mumaileyh, Li -

mojs hadisesi hakkında ankete dair ma

lumat vermiştir. 

Meclis, deniz konferansına gidecek 
franSIZ murahhaslarını tayin etmiştir: 

Bunlar Fransarun Londra Büyük El

çisi B. Corbin, Akdeniz kuvvetleri ens · 
pektörü Vis Amiral Robert, Sümürge 
genel ilbaylarındaıi B. Cıirde'dir. Deniz 
İileri bakanı B. Pietri, konferarisıtı bir 
iki celsesine iştirak edecektir 

Şimali Çin meselesinin tehlikesi artıyor 

Japonların teşvik ettikleri muhtariyet hareketini 
N ankin hükümeti bir ayaklanma addederek şiddetle 

bastırmaya k arar verdi 
Nankin, 26 (A.A) - icra komi -

tesi dün Pekin süel meclisinin dağı· 

blmasma ve Yimjunkeng'in azline 
karar vermiştir. Pekin ve Tien Çin 
garnizonları kumandanı Sungçenyu -
an, Hopei ve Çahar vilayetlerinde bir 
anlaşma tesisine memur edilmiştir. 

Sü bakanı Pekin komiseri tayin edil • 

miştir. Bütün bu tedbirler hüküme -
tin muhtariyet hareketini bast1Tma • 
ya azmetmiş olduğunu göstermekte • 
dir. 

Nmıkin lıükiimeti mulıtari)·(~li i
Mn edeniıı tevkif ini emretti. 

Nan~in. 26 ( A.A.) - Nankin hük:i-. 
meti icra konseyi, Hopey'deki hükümet 
memurlarına pazar günü şaı·ki Hopey'in 
muhtariyetini ilan etmiş olan Yiny:; ı.ı · 
ken~i tevliif etmeleri emrini vermiştir. 

Merkez hükümetin şimal Çindeki. nÜ· 
fuzunu tahkim için elinden geleni yap· 
mak tasavvurunda olduğu sanılmaktadır. 

.ll 11 lıt<ıriyeti ilan '!den vllt<m 
hcıini Sllyılıyor. 

Nankin, 26 (A.A) - Gazeteler, 
gayri askeri mıntakada muhtelif yer -
lerin muhtariyetini ilan etmiş olan B. 
Yingjukeng'i tiddetle tenkid etmekte 
dirler. Yingjukeng ihanet etmi~tir. 

Hükümet gereken tedbirleri almakta 
gecikmiyecektir. Şimali Çinin muhta

riyeti burada milli hükürnet için ta
hammül edilmez bir durum addedil· 

mektedir. 

)llponlcır muhtariyet harek4•tini 
teşvik ediyorlar. 

Tokyo, 26 (A.A.) - Umumiyetle 
sanıldığma göre, japon garnizonlarr, 
muhtariyet hareketinin adım adım ge -
nişlemesini teşvik edeceklerdir. 

Gazete!er, muhtariyet taraftarları 

planın şimdilik Çahar ve Hopey vilayet
leri ile Pekin ve Tientsin şehirlerini gö
:cebnekte olduğunu yazmaktadırlar. 

Çin - japoıı münasebetleri 
Tokyo, 26 ( A.A.) - Japon dış işleri 

bakanlığı yetkili memurlarmdan birisi 
B. Uang'ın Japonya'ya seyahati lüzumu
nu şüpheli görmekte ve Çin - Japon ınÜ· 
zakereleri için en iyi konu~ma mahalli
nin Tokyo olmayıp Nankin olduğanu 
ileri sürmektedir. 

Gene bu memur diyor ki : "1931 de 
Mançuri hadiseleri es.nasında Çin. dış iş. 
leri bakanı olan B. Uang•an o 2ama-.ki 
diplomatik hareketleri kendisine ol.1 . :ti
madı fazlalaştıracak mahiyette olmak
tan uzaktJr. B. Uang'ın Çin,den Japoo· 
ya'ya geçerken Amerika birleşik devlet
leri as başkam B. Gamer ile konuşacağı 
hakkındaki söylenmeler doğru olsa ge · 
ı·ektir. Bununla beraber diğer devl <>tle· 
rin Çin • Japon müzakereler· ne kaı·ış • 
malan mevzuu bahsolamıyacaktır. 

Rengo ajansmm tahminine göre, B. 
Uang. yakında bir suikast neticesinde 
yaralanan B. Uangşif ey,in yerine Nan • 
kin hükümeti dış işlen bakanlığına ge • 
tirilecektir . 

Japonlnr yrul1'iiel l>iil!-feye 
girdiler. 

Pekin, 26 ( A.A.) - Çin seddinin biı· 
çok yerlerinden gelen haberlere göre, ja· 
pon kuvvetleri askerlikten tecrid edilen 
mıntakaya girmişlerdir. Mitralyözlü 500 
japon askeri de buraya gelmiştir. Öte 
taraftan Tientsin'deki jaJIOn garnizonu 
da kuvvetlendirilmiştir. 

Resmi japon çevenlcrinde söylendi • 
ğine göre, japon kuvvetlerin.in bu hare
keti manevra hn-ın-ııl<lnr•nrhm başka bir 
şey değildir. Vaziyet çok gergindir. Çin· 
li zırhlı otomobil ve motosiklet devriye
leri sokaklarda dolaşmaktadır. 

iUulıtariyeı lıar~lc.eti suya dii~ıii. 
Pekin, 26 (A.A.) - Tientş~n

deki muhtariyetçi hareket gülünç 
bir surette nihayet bulmuştur. Halk 
muhtariyetçilerin karargahını bas
mıt ve muhtariyetçiler silahlarml 
ve cephanelerini bırakarak kaç· 
mışhr. 

italya'ya \>erdiğimiz ce'1ap notası 
BeJgrad,. 26 ( A.A) - Küçük iti • 

laf ile Balkan itilafının ltalyanın 

protesto notasına olan müıterek ce · 

vapları bugün öğleden sonra ltalya
nın Belgrad, Prag, Bükre§, Ankara 

ve Atinadaki diplomasi mümessille • 

rine tevdi edilecektir. Bu cevabın e • 
dasının tamamiyle İngiliz notası ile 
fransız notasının edaları arasında ola 

duğu beyan edilmektedir. 
•::*~ 

ltalya notasına cevap olarak ha -
zırlanmış olan Türkiye notası dün 
İtalya kırallığı hükürnetinin Ankara 
büyiik elçiliğine tevdi edilmiştir. Bu 
cevap Küçük itilaf ve Balkan hilafı 
devletleri tarafından verilen cevabın 

aynıdır. 

Notanın metni şudur: 

" Türkiye Cumuriyeti Dış lş]eri 

Bakanhğı, ltalya k1rallığı büyük el ~ 

çiliğinin İtalya - Habeşistan ihtilafı 

hakkmdaki Cenevre müzakeratma 
dair göndermiş olduğu 11 ikinciteş· 

rin 935 tarihli notayı almıştır. 

Cumuriyet Hükümeti, Balkan lti
lafımn. Küçük İtilafın ve bilhassa 

Türkiyenin binnefis asamblede oldu

ğu gibi konseyde ve bu iş için teşkil 

edilmiş olan komitenin muhtelif be • 
yellerinde de ihtilafı memnun edici 

bir neticeye bağlamak için ittihaz et

tikleri tavll' ve hareketin ve sarfet • 

tikleri mE'sainin bütün safhalarmı 

lta1ya kaallık hükümetinin dikkatle 

takib etmiş olduğu karıaatındadır. 

Türkiye CumUTi~ti Hükiimeti, bu 

ihtilafın daha başlangıcında da tc • 
menni ettiği veçhile seri ve adilane 

bir tarzda hal ve tesviyesine iktidarı 

nisbetinde yardım ebneyi ıiddetle ar .. 

zu eder. Türkiye Hükümetinin bu 
hattı hareketi, ltalyaya karıı besle • 
diği dostluk hislerinden ve ltalya kı· 

ralhğı ile 9inıdi mevcud dostane 
münasebetlerini muhafaza edebilmek 
hususundaki çok samimi temennile • 

rinden mülhemdir. 

Türkiye Cumuriyeti Hükümeti biz

zat ltalya - Habe9istan ihtilafiyle 

doğrudan doğru:ıca alakadar değildir. 
Ancak Milletler Cemiyetinin azası aı

fatiyle ve paktın maddelerini tat .. 

bik hususunda yapmış olduğu resmi 

taahhüdlerle bağlı olarakbr ki bu ih. 

tilafa dair Cenevrede yapılan mü .. 

zakerelere iştirak etmiş ve §İmdiki 
halde müştereken alınmış olan ted • 
birlere iştirak etmekte bulunmuştur. 

Türk Hükürneti, yukarda zikro • 
lunan umumi ahval saikiyle ltalyaya 

kar~ı olan dostane hislerine rağmen 
Milletler Cemiyeti azası bulunan di-

ğer devletlerce ittihaz olunan hattı 

hareketten ayrılmamış ve dolayısiyle 

pakt maddelerinden kendisine düşen 

taahhüdlere ittiba eylemi§tir. 

Dıı hleri Bakanlığı, yukardaki 

nokatı İtalya krralhğı büyiik elçiliği· 

nin nazan ıttrlama arzederken ahva • 

li hazıra içindeki tarzı hareketinin •· 
na hatlarmı samimi bir surette izah 

etmi§ olduğu zannındadır. 

Dış işleri Bakanhğı bu münase • 

betle ltalya kırall.ğı büyük elçi'iğine 

yüksek ihtiramlarının lemi.nahnı te • 

yid eder.,, 
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IST AN BUL TELEFONLAR/: 

B. Talı~in Uzeriıı 
heyaııatı 

lıtanbul. 26 - Üçüncü genel 
enıpektör B. Tahsin Uzer beya
natta bulunarak enspektörlük teş
kilatı projesinin dahiliye encüme
ninden çıktığını, bir hafta sonra 
Kamutay genel heyetine sunula
cağını, 15 gün sonra kanuniyet 
keabedeceğini, enspektörlük teş
kilatnun birinci genel enspektör
lüjün kadrosunun aynı olduğunu 
ve üçüncü enspektörlüğün sene 
batında, merkezi olan Erzurumda 
tam kadro ile işe başlıyacağını, şi
mendiferin Erzurumdan ba9la
masınrn batbakanın kati emriyle 
kara.rlattırılmıt bir keyfiyet oldu
ğunu söylemiş ve beyanatına şu 
cümlelerle devam etmiştir: 

"- Başbakandan sonra şarkı 
tetkik eden Nafıa vekili B. Ali Çe
tinkaya ile mütehassıs bir fen he
yeti gerek Erzurum şimendiferi
nin başlamasına, gerek Erzurum -
Kars şimendiferinin tahkimine a
id vaziyeti tetkik etmiş ve bu hat
tın Erzurum şimendif~rine aid in
şaat malzemesinin nakline elve
ritli bir hale getirilmesi tamamen 
temin edilmiştir. ilkbaharda Sıvas 
istikametinde ilk kazma Erzurum
da vurulacaktır. Erzurumda şi
mendiferin başlaması demek, em
niyet ve asayişle alakalı bir eko
nomi hareketinin başlaması de
mektir. Erzurum şimendiferi ile 
Trabzon limanı da yapılacak, Ka
radeniz sahilinde mütekasif bulu
nan halktan arzu edenler de mın
taka içindeki feyizli ovalara yer
le,tirilecektir.,, 

İstanbulda buğday 
fiatları 

İstanbul, 26 - Bugün İstanbu
la 432 ton buğday geldi. Yumu
~ak buğday 8,17-8,25, sert 7,15-
- 7,20 den muamele gördü. 343 ton 
satıldı. 

Tarım Bakanlığı müste -
şan buğday durumunu 

anlatıyor 
• İstanbul, 26 - lstanbulda buğ
day işlerini tetkik eden Tarım ba
kanlığı müsteşarı B. Atıf gazete
cilere verdiği beyanatta lstanbul
da ekmek fiatının 14 kuruşa çıka
rılmasına buğday piyasasının na
zarı dikkate alınmamasının sebeb 
olduğunu, memlekette mahsul nok
sanlığı olduğu ve buğday fiatları
t11n daima yükselmeğe mütemayil 
bulunduğu hakkmda ortaya atı
lan iddiaların yersiz ve esassız ol
duğunu, yalnız Ziraat bankası si
lolarında memleketin bütün ihti
yacını kar~ılıyacak kafi mikdarda 
buğday bulunduğunu, dışardan 
hiç bir sebeble buğday getirtilmi-
} e.ct ğini, bankanın elindeki buğ
daylarla buğday fiatlarının daima 
istenilen hadde tutulacağını, ya
pılan tetkiklere göre birinici ek
meğin lstanbulda buğday fiatla
rına uyarak daha ucuza indirilebi
leceğini söylemiş ve beyanatını şu 
cümlelerle bitirmiştir: 

"- Memlekette bir buğday 
buhranı yoktur ve· olamaz. İste
yene şehrin ihtiyacma tekabül e
decek kadar buğday verilebilir. 
Banka silolarında 300 milyon kilo 
dan a~km stok vardır.,, 

T rakyada tohumluk işleri 
B. Atıf Trakyadaki tohumluk 

işleri hakkında da şunları söyledi: 
''- Trakyada ilk planda to

hum ve ıslah işleı·ile uğraşılmak
tadır. Bu maksadla Trakyanm 
muayyen bazı yerlerinde tecrübe 
tarlaları tesis edilmiştir. Buralar
dan alınacak mahsul Trakyanm 
en muvafık bir tohumluk tipi ola
cak ve nihayet iki seneye kadar 
mmtaka çiftçisine dıığıtılacakhr. 
'•t;:\nh•1lclan ve Anadoludan .Trak-

T··rk 
antrasitin · n 

Satış f iatları 
teshit edildi 

Ekonomi bakanlığınca teknisi
yen ve uzmanlara tetkik ettirilen 
türk antrasitinin fiatı tesbit edil
miştir. Bu hususta ekonomi ba
kanlığı şu bildiriği çıkarmıştır: 

1) - Maden kömür işleri türk 
anonim şirketinin Zonguldaktaki 
fabrikasında türk antrasiti namile 
imal edilmekte olan sömikokun satı 
şa arzedilebileceği fiat hakkında 
vekaletçe yapılmakta olan incele
meler sonucuna kadar muvakka
ten İstanbulda depoda vasıta üze
rinde teslim tonu yirmi dört bu
çuk liraya satılmasına. ve ileride 
tesbit olunacak fiata göre farkın 
alıcılarına iadesini temin için şir
ketçe her alıcıya bu yolda mak
buz verilmesine karar verilmiştir. 

2) Yapılan incelemeler muci
bince türk antrasitinin kuvvei ha
ruriye itibariyle İstanbul gazhane 
kokuna nazaran on dört, alman 
kokuna nazaran onda 2 yüksek ol
duğu İstanbul iktısat vekaleti tah
lilatı tüccariye laboratuvarı yoluy
la yaptırılan resmi tahlillerden an
laşılmış ve maliyet elemanları ü
zerinde de yapılan incelemeler so
mmda beher tonunun 1 ilkteşrin 
J ~36 da tekrar yapılacak tetkikat 
neticesine kadar aşağıdaki fiatla
ra satılması tekarrür etmiştir: 

Zonguldakta fabrikada teslim 
liatı 16 lira 80 kr. 

Zonguldak F.0.8. fiatı 18 lira 
10 kr. 

İstanbulda depoda vasıta üze
rinde teslim fiatı 21 lira. 

Bu liatlarda satıcıya aid olan 
muamele vergisi dahildir. 

Fiatların tesbitinden önce ema
net olarak tesbit edilen 30 lira ü
zerinden kömür almış olanlara pa
ralarının üstü iade edilecektir. 

yaya buğday gönderilemez. Çün
kü Anadolu buğdayları Trakyada 
tohum işini göremez. Onun ıçın 
T rakyada muhacirlere dağıtılan 
tohumluğu oradan satın almak ve 
aynı yerde dağıtmak lazımdır.,, 

2900 göçmen daha 
gelecek 

İstanbul, 26 - Köstencedeki 
muhacirler bundan sonra deniz 
yollarınm büyük vapurlarile taşı
nacaktır. Cumuriyet vapuru 2.900 
muhacirı getirmek için cumartesi 
günü Köslcııceye gidecektir. 

İktısadi ve içtimai 
ilimler enstitüsü 

İsta.ı.bul1 26 - Hukuk fakül
tesine bağlı iktısadi ve içtimai i
limler enstitüsüne bugün talebe 
kaydına başlandı. Dersler 2 birin
ci kanunda başhyacaktır. Bu ens
titüye girmek için diğer şartlar
dan başka en az bir yabancı dil 
bilmek lazımdır. 

* lstanbul, 26 - Deniz yolla
rının yeni alacağı vapurlar için ha
zırlanan projeyi iktısad vekaleti 
tasdik etmiş ve deniz yollarına 
göndermiştir. 

"' İstanbul, 26 - Bugün Kara
ağaçta Zümre zadenin yeni bir 
mühimmat ve madeni eşya fabri
kası törenle açıldı. 

::: lstanbul, 26 - Beledyie satı
lan bütün gıda maddelerinin 
tahlillerini yaptıracak ve satışları 
hu tahlil neticelerine göre kontrol 
ettirecek ur. 

::: lstanbul, 26 - Kanunuevel
de millet mektepleri açılıyor. 

::: İstanbul, 26 - Haliç iskele
lerindeki yolcu mikdan tetkik 
ediliyor. 8u tetkiklerden sonra ye· 
ni sefer tarifesi yapılacakhr 

u LUS 

ispartada ·u ~ 

Joliomotif 
Isparta 26 (Hususi muhabirimizden) 

-·- Y ıllardanbeı·i hası-etle yandığımız 

demiryolumuzun ilk lokomotifi bu sa • 

hah halkın coşkun ve candan tezahüı-leri 
araııında istasyona girdi. Bütün Isparta 
bu mutlu günü bayram gibi kutlamak -
tadır. Büyükleı·imize tüı-lü kurullar ve 
halk ınümenilleri ~ükranlarımızı aı-zetti. 

Merhum Bay Celal 
Saihr için 

Halkevinde; şair Bay Celal Sahir'in 
hatırasını anma tnaksadiyle bir Celal 
Sahir gecesi yapılmasına karar verilmiş
tir. Bu gece merhumun eserlerini ve ha
yatını Ordu saylavı Bay Ahmet lhNln 
Tokgöz ve dilciliği ile vatanperverliğini 
de Burdur saylavı B. İbrahim Necmi Dil
men anlatacaktır. Bundan başka muhte
lif kimseler tarafından merhumun şiirle
ri okunacaktır. Bu işle uğaraşan komite 
bugünlerde yeniden bir toplantı yapacak 
Bay Celal Sahir gecesinin tarihini tes • 
bit edecekti . 

S ilkkanunun yıldönümü 
5 ilkkanun 1934 türk kadınına 

sıyasal hakkın tanındığı gündür. 
Bu münasebetle Ankaranın aydın 
bayanlarından birçokları dün ak
şam C.H.P. ilyönkurulunda bir 
toplantı yaparak bu tarihi günün 
birinci yıldönümünü ne şekilde 
kutlayacaklarını konuşmuşlardır. 
Toplantıya Erzurum saylavı Ba
yan Nakiye Ergin başkanlık et
miştir. 

Dünkü toplantıda Hakimiyeti 
Milliye meydanında büyük bir te
zahür yapılması ve buna bütün 
Ankara kadınlığının iştirak etme
si için tedbirler alınması düşünül
müştür. Heyet cumartesi gunu 
halkevinde- yenid~n toplanacakhr. 

Askeri harcın 
Binbaşı ve önyüzbaşıla -

nn aylıkları artıyor 
Yeni askeri barem cedveli hak

kındaki kanun bu ayın otuzunda 
meriyete girecek ve ordu mensup
ları birincikanun maaşlarını yeni 
cedvefe göre alacaklardır. 

Hükümetçe hazırlanıp Kamu
laya verilmiş bulunan yeni sivil 
memurlar baremi esaslarına uygun 
olması için bu cedvel üzerinde ya
pılması mukarrer yeni değişiklik
lere göre de askeri baremin seki
zinci derecesinden maaş alacak 
önyüzbaşılarla dördüncü sınıf as
keri memurların asli maaşları 45 
den elli liraya ve yedinci derece
den maaş alacak binbaşılarla ü
çüncü sınıf askeri memurların as
li maaşları 55 den 60 liraya çıka-
rılacaktır. 

B. Faik Kurdoğlu gidiyor 
Ekonomi bakanlığı yönetgeri 

B. faik Kurdoğlu Madride gitmek 
üzere bu akşam şehrimizden ayrı-
lacaktır. 

Gümrüklerin yeni teş
kilat kanunu 

Gümı·ükler ve tekitler Bakanlığın _ 
da yeni te~kilat kanununun tatbiki • 
ne ba~lanmıştır. Bu arada bir çok 
ufak tayinler yapılmıştır. Yeni teı. 
kilata göre yapılacak olan bütün ta

yinlerin bu ay sonuna kadar bitece -

ği umuluyor. 

İstanbul Limanında 
incelemeler 

Bakanlığa bazı işler hakkında malu • 

mat vermek iizere şehrimize gelen lstan-
bul liman genel direktörü Bay 

Raufi Manyas dün akşamki henle lstan· 
bula dönmü~tür, Haber aldığımıza göre 
Ekonomi Bakanımız B. Celal Bayar lı
tanbulda bulunduğil günler içinde liman 
tesisatım gezecek ve incelemelerde bıı -
lunacaıktcr. 

.. 
l'ul;<ır(l<ln. sağ<l<tn ıımla: ·-

Hnymdırlıl,· llalmm R. Çeıi rılwy<t !.:azt•/f1<•ilı•r re mulıendis 

mehtebi tal"1H•lt•ri w·asuufo. - l>iyar1't•kiı·i11 it_· Vf' suım ım· 
1w1durı bilt• ı,;;_·rle ,.;İi,.;lerımi~ıi. - 1Jiyarlwl:iri11 tm·ilıi lwlel,•ı·i-

11e uz<,l.tmr bfr lml.:ı.~. - l>iyar bt•ltiı·t• .rnl.·foliırl.·t•rı Hiclt•. _ 

M(l(/t•n lwğu::mıw balmıahfo <lo yulmaywı ~iiz11l ~ifriiııii~ii. _ 
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#Jir lmmııtlır. - Oi:rm·#Jf'kir 1.-tı lcs.iuiır lmıularwdatt /,iri. _ 
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SAYIFA 4 

Ambargo etrafında 
Petrol meselesi büyümek istidadındadır 

Pariı, 26 (A.A.) - B. Laval ile ltal· ı 
,. Wiyük ~ uumcllı elin Jap.ı.a 
.................. eö11endiiine .... ba 
............ ..,, .... ,.. petrol .. ... 

tlfmili Wdnwh c.-n..•• ,..,.•ec:ek 
........ ,. sm lllrMıbs• " Muoli· 
ili • Daanaı,__. ....._ wvwu llahM· ..... 
Romanya .,. Sof,yeder Birliği 

petrol, lcöm.ür .,. demire de 
ambargo koydular. 

Cenene, 26 ( A.A.) - Romanya ve 
SoYyetler, ltaba'Y• yapılacak ihracat 
'ÜeriDe mev:mu ilahı amı.rgoyu 18 ler 
lromitesinin teahit edec:eii tarihten iti· 
...._ petrol, kömür, demir .e çeliie de 
tıepai) ebnek baau.undaki teklifi kabul 

ettiklerini, MilJetJ. Cemi~ genel -
releri B .A·Haol'a bilclirmitlerdir • 

ltalyada petrol lutlıiına 
harp tedbirler. 

ilama, 26 (A..A.) - Geceleyin Japı· 
.... '-hk ..... petrol 'Ye bemİD ,...u.. 
-- lmllamlac:akbr. Bu teAir, dört 
lıiadm fala w.kçı ....... tatlıik •• 
-- ................ elli lıia kea. 

... petrol " ...... tuamaf --· o • 
IMübr. 

Fraıuanın 18 ler lcom.iıeti top
lanmtmnı wecilıtinnai lft/1İll4!

rede iyi 1carplaıunadı. 
Vqiqtoa, 26 (A.A) - KG.,... 

..ıütleri, 18 ler komiteli toplantıu

.. geriye bll'akıhnun11, amami1et • 
le hopaauazc:a brtaJaautlardır. 

Hülıriimet:İD bitaraflık kanununa 
aacbk olarak takib ettiii politika, 

kongre ü1eleri •• kamoy tarafından 
eyi karplamlllfbr. Çiinlrii gerek ka • 
..,:r •e cerek lı.ODpe i1eleri, ticari 
mübadelelerin deY•mm• harbı m· 
tal>ileceiine •e ....-.. bitaraflıp 
aa clokanabilecek McliMlerin çılnnau 
telalikesini ...... wı.e..- kani .... 
ler. 

Aynı Hma•da kongre mahfilleri, 
Amerika hildimeti tarafmclan •eri • 
len karana, milletler cemiyeti tara• 
fmdan airitilea ........ takaclclim 
elmit o1 ............................ . 
Bundan Nfka, petrol illncatuu clw
--.k isen, v..-.... .....,.... 
,...... taQiD c... ...... arka ol • 
.. .,_. .-.. .... inlriaara ............. 
larcbr. Milletler cemİ)'etİ tarafmdaa 
.-trol iserine uabaqo tatWldadea 
.... mühletia ........... elit- ..u. 
letleria, ......-. politikaum Wl • 
,..ıs, keacli aabtlanm Wripf ettir
.. i• çabpnalan .... tiDclıe tehir e • 
..... kteclir. Çiaaki Amerika hüki. 
meli, c-.... tarafmdaa haram 

sa:rretleria --- ....... kalmak 
la beraber ba sa7Ntlerİ akim hll'Üa• 
cak hiç bir harekette baJ ....... mak -
tadır. 

Petrola amblırgo tat'9i1DD4le yeni bir 
mühlet .. bul edildiii takdirde. bu müb· 
lelin, ~ iptWaıl _...... • 
...... etmek ...... _.. .. , ...... ,et 
ili..,_.... 7ai lıit1111Ak ........_.. b. 
balüni ...... ~ ~lireceii ., • 
dedilmelttedir. 

Aı erika •aet.elerine Bfjre de ... 
Nft7Gl'k, 26 (A.A.) - 0. aelô11

'

komiteainin toplubamm ıeriYe blnlnl
mwnclan ı.ı.11•• N~ Herald Tri
bun ıueteai tanlan Jumaidadlr: 

•• Petrol ............ hakloncla a..... 
vermek üzere.,... ...... tıoplaatmm 
gsi;Je lıaüıh••, A.....ika:11 ekonomik 
bir harha ıiirüldemek için acele edenle -
re, llu ha ... tlı epeyce ditiinmek için u--~.,, 

.. gecikm .... Amerilıa lriildimeti-
llİ, &Üç mevkide blrakbiı fİllrİBde olan 
Nevyok Taymiı gazeteıi ele eliyor ki: 

" lngiliz kumpanyalannm hir taraf· 
tan ltalya'ya petrol aatbldan bir za. 
marula, bizim petrol ihnıcabmw talıdid 
etmeldiğimiz büyiik bir deliliktir . ., 

Amerika peıroL ifinde karar ia
ıiklalini mııhafa:;a etmek utiyor 

Vaıington, 26 ( A.A.) - Amerikan 
mahfilleri ltal,.':r• yapılacak petrol ih· 
ncab üzerine llonubaca.11 aınllargoycı 

dair c......- ,........ak olan mümka
plann geri b.............. ~orlar. 

Ancak bu mahfiller, Amerika büküme. 
tinin bitarafhk uyaauJDJ öteki bükümet· 
lerin kararlannclan •Jn olarak ve bun. 
lana ..-ecelderi karalan iti....._ alnwkı~· 
ma mubafua etmek uminde olduiunu 
eö,JemektıHirler • 

.4merika lıalya ve Habe,iaıana 
mal göndermeye devam ediyor 

V&fİDston, 26 (A.A.) - Din bükü· 
mete gelen raporlara göre, ltaJ:ra')'a ve 

ffabetiıtana karp olan ihracat bu ay içi11 
de de clenm etmİftİr. Bununla beraber, 
harb preçleri ihnıcabnm geçen aya ba
karak azalıp azalamdıiı belli delildir . 

Manevi haııraaı olan eıyalar bile 
iane olarak veriliyor. 

Milano, 26 (A.A.) - Kıymet
li maden teberruu devam ediyor. 
Milanoda dün akpma kadar veri
len altın mikArı 134 kilograma 
ve gümiif de 400 kiloya yiikael
miftir. 

Modene'de bir amiral 314 gram 
tutan bütün altın nipnlannı ver
miftir. Sporcular müaabakalarda 
bzanchklan kı7metli efyayı te
berna etmiflerdir. 

Şimali Brezilyadaki 
isyan 

Paria, 26 ( A.A) - (Er frana) han 
tirlreti ..... ~ i., ........ 
rebti ••Hi71e, eeaub Amerikau han 
-~.- • • L.! .... _ " ·11 ii · L.!n -~ ......... --ı- san sec:a ece m ... 
dirmİftİr. 

Lonclra, 26 ( A.A.) - Rio • de • Ja • 
neiro'clan haber ftrilditine göre, "Baia,, 
"Rio Grande do Sue,, kruvazörleri, Na
tal 'Ye Re.il' de 'YUlnabulaa komüniıt • -
;raklaDIMUIMD ... bnlmuJ Jaarekibna 
iıtink etmek üaere kubey Brnilya'ya 
harelset etmiflerdir. 

Ruif'den ...... aon babedere göre 

Soeano -e'talledlli tim••• itpl et -
mit bulunan bülriimet kuvvetleri çok ya-
kmcla ibtiWcileri yakahyacaldardır. 
~ kGlaüııııiat tefleri Rio • de • Ja. 

aeiro'• 1abla-tbr • 

Yunan kabinesi 
değişiyor 

, .... ı. ci ..,.1-.) 
ral fa da'!'fl!'·hnna ancak pela ,. ........... . 
J'ıınan 1taMnaini B. Malctiınoa 

lcurambu,. 
Atiaa, 21 (A.A.) - Stefaai • 

juw WWiriJw: Kıralm, 1eni ka
binenin t"t'öine B. Mabimom 
memur ecleceii Wlclirilmektecl. 
ilk icraat ıenel af kararmm nepi 
Ye ildnci icraat da niıbi temail • 
aulü ile Japdacall seçim tarihinin 
teabiti ot.almr. 

Y uaniaıanda ordu arıüc aıya.aya 
lcanf~. 

Atina, 21 (A.A.) - Atina a
janunclan: Batbebn general Kon
dilia imala bir malatua Yererek s._ 
lihlı kuv.etlerin J&rd1111ma mu
bar olcluiunclan dolayı yeni bükü
metin keauliüne tetlDI ettirilmesi
ni iatetliii ....... da çıkan J'&)'ID
tılan kesin amette ,alanlamııbr. 

Hükümet bayle bir teY ileri 
aürmemit ve lirmiyecektir. Şün
clilik hüldimetin lmallıtm iadesi 
lehindeki mücacleleeinin bqlıca 
aebeblerinden biri de ordwnm n
yaaadan um oluH kendisini yaı.. 
mz .U.I nzifesine ftl'IDeaini te-

• d. mm .... 
Kırala verilen mubtuada SIJ'&

aal meseleler objektif bir surette 
tetkik edilmektedir. 

AtiJlll, 26 ( A.A.) - Vıral bugün, B. 
K--. ile ıörütmüttür. 

Refik F enmen'in 

Türkiyenin 
Elektrifikasyonu 

........... ldta .. ~·lda. 
(40K.) 

ULUS 

1 
Çek -lt>h müna. ·ebet-ı 

]eri ger~_,'"inleşiyor 
Prag, 26 ( A.A.) - Saylavlar kuru • 

)unun büdce komisyonu müzakereleri 
sonunda Çekoslovakya dıt itleri bakanı 
B. Beneı, bir söylev vermit ve hususiy
le demittir ki: 

" - Polonya ile cloıtça yapmak 
iıtiyorm. Fakat bazı clü§IDUlca ha -
reketı.e tahammül edemeyiz. Po • 
loaya notamu aldık. Bu nota, dıt it· 
leri bakanbiı dairelerince incelen • 
mekteclir. Yakında netri hakkmda 
bir karar almacaktll'. Ben, bu itin a· 
çıkça münakataar taraftarıyım. Biz, 
azlıklarm bimayeai hakkındaki and· 
laımalara riayet etmekteyiz. Ve e • 
deceğiz. Eğer bu andlatmalar hü
kümlerine riayet edilmiyoraa, böyle 
clii§ünenlerin Ceneverye bat vurma
ları lazımdll'. Bunu yap11nlar, fakat 
bu gibi hadiseleri bir anlaımazbk 

haline sokmak kabul olunur bir teY 

delildir.,, 

Vartova, 26 (A.A) - Gazeteler, 
Çekoılovakyada, leh azmlık mektep· 
)erinde leh kitaplarmm okuhllma11 • 
nı yaaak eden bir çek kararnameıİn· 
den bahsetmektedirler. 

İngiliz parlamentosu 
toplandı 

Londra, 26 (A.A.) - lngiliz parla. 
meatosu bupa toplanmqbr. Kıaa bir 
eö,le• vwen B. Bal.tvin. iqiliz .,..._ -
mentoaunun demolrraainia •e bGtün dün . 
yanın mütevecalı 1"alandutu aerbeatli • 
lin eaaslanndan biri oldutunu aöylemif
tir 

• * . 
Lonclra, 26 ( A.A.) - lnıiliz kabine 

si nezdindeki müdafaa komitesi din. öi
le vakti, parlamentonun toplanbımdan 
eY"Yel, B Balclvin'in batkanlıiı altmda 
içtima ebnittir . 

Lonclra, 26 ( A.A.) - Kıral parla • 
mentoyu 3 ilk ünuncla açacakbr. Anm 
Ka umda Kll'Üa iftitlllll ...... tı.. 
rine yapılacak müzakereler, aekiz gün 
devam edecektir. Bu aekiz pnden en az 
üç cünü dıt itlere ve ~at.n muha · 
rebeaine aid müzakerelere talısis edile • 
cektir. ltalya':r• karp alman aec:ri ted • 
birlerle Habetiıtan itine bir teniye su
reti \ulmak için aarfedilea meaainin 
....ı.temel ao~lanmn, miaak ... tm ilk 
plimm i•PI edec:eli muhakkalmr. 

Lonclra, 26 (A.A.) - Seçimlerden 
beri bhine, ilk clefa olarak , ...... topla
nacakbr. Bakan••na araaluul ....m;re
ti göadm geçirmeleri. i.ı,... • Wıet 
alapnezbiaun 10D inkipflan ile de met 
gul olmaları mabtemeJdir. 

Bir ingil:U amirali öldü. 
Londra, 26 (A.A.) - Büyük 

harbtan önce inıilia hub filoeu
nun tetkilinde mühim hizmeti o
lan amiral Sir Edvard Bradford 78 
yqmda dün ilmüttür. 

Londra denü kon/eraıuUUJ gW.
cek iıalya nheyeti 

Roma, 28 (A.A.) -1..on*a 
deniz konferanuna iftiralı edeıcd: 
olan italyan heyetine B. Graıtdi 
ba9kanlık edecektir. 

Türk - lran - Irak paktı haldan
da bir alman BfUl'l'e•İnln 

diifünceleri. 
Berlin, 26 (A.A.) - Türkiye, 

hak, Afpniatan ye lran arumda 
yapılan dostluk ve saldmpnamak 
andlqmumm imzalanması hak
kında Korrespondam diplomatik 
pzetesi diyor ki: 

"Milletler cemiyetine meD1111» 
olup mmtakavi toplulufa dahil o
lan bu devletlerin bu hareketi müt
terek olan istikametine daha bü
yük bir kunet vermelc niyeti ile 
yapılmqbr. Mevzuubahs paktın 
bu memleketler topraklarındaki 
güvenliği arttırması beklenmekte
dir. Paktı imza eden memleketler 
bu suretle kendi itlerini daha müs
takil ve menfaatlerine daha uygun 
bir tekilde batarabileceklerdir. 
Bundan dolayı bu paktın hem dip
lomatik hem de aktüel bir ehemi-
7eti oldaju inllir etlilemı•.,, 

27 SONTEŞR1N 1935 ÇAH~AMBA 

Italyan - Ha eş harbı 
Habeşliler cenupta ileri harekete mi geçti 

Harrar, 26 (A.A.) - Bu saat· 
ta habet kıtalarının Gorahai'nin 
güneyine doğru ilerlemekte olduk
larına dair bir yayıntı dolaımak-

Dessie tarafında 200 bin 
Deaaie, 26 (A.A.) - Havasa

jansı aylarından: Habet ordusun
dan 200 bin kit inin De.ıie yakı
nında karargah kurdukları ve İ
talyan uçaklarına kaJ'1ı gizlen
mekte oldukları öğrenilmittir. Bu 
son günlerde Deasie ıehrinde her· 
gün on binlerce muharip geçid 

tadır. 
Habet ordusunun eaaı kunet· 

leri Dagpbour • Sa1abuıeh hat
ları boyunca yer almıftır. 

habeş askeri toplanmı§ 
reami yapmıftır. Bu efraclm bq,ük 
bir kısmı modem eilablarla m6-
cehbez bulunuyordu. Umumiyet
le sanıldığına göre, bu kıtalar cep

heye gitmeden evel buraya utrı
yacak olan Necatinin ziyaretini 
beklemektedirler. 

Eski haheş im paratoru öldü 
Adisababa, 26 (A.A.) - Ha

beıistanm tetviç töreni yapılma
m•§ eski İmparatoru Lij Yassu, 25 
te§rİnisanide, 1932 denberi neza
ret altında olarak ya§adığı Gafa 
Muletadaki sarayında, göiüs ve
reminden ölmüıtür. Bilindiği üze
re, Lij Yusu, dini fikirlerinden 
dolayı 1916 da yüksek devlet me
murlcı.rı 'e kilise erkanı tarafın· 
dan tahttan indirilmi,ti. Sonradan 

l çöle çekilmiı ve orada bir iıyan 
çıkarmış ise de muvaffak olama
mıştı. 

imparator ve devletin büyük 
memurlan Lij Yauu'nun cenaze 
töreninde bulunacaklardır. 

Adiaababa, 26 (A.A.) - Şim
di resmi bir kaynaktan bildirildi
ğine göre, eski imparator Lij Yaa
su Harrardaki bir kalede felçten 
ölmüttür. 

Habeşler asker yığıyor1ar 
Adisrat, 26 ( A.A.) - Unayted Preı, 

mühim miktarda habq kunoetlerinin 
Amhula1i'cle toplammt olduklarını ha
ber Yermektedir. Raı Burru'nun ital • 
yanlar tarafından bir ileri hareketi ya • 
pıldıiı takdirde, onların aağ cephesine 
taarnJz etmek üzere Neldebba Ye The -
leti bölgesinde bulunmakta olduğu aöy 
leniyor. 

Diier yabancı ajanları da bu haberi 
teyid ebnekte ve Unayted Presa, Ras 
Kasıa'nm Ambaalaiyi ile Aıcianguri 

ıölü ara11ncla )'Üz binden fazla bir kuv· 
•ete melik oldağunu bildirmektedir. 

I ıulyan ki"'fa,.ı yiyecek ~ gereç 
lotlığı yii•ünden a:sul

tılacaklarm ı~. 

Londra, 26 (A.A.) - Deyli 
Telgraf aazeteıinin süel yazıcııı 
general T emperley, italyan kıt.a

larmın yiyecek ve gereç bakımm
dan muvaffakiyetaizliğe uğnyaca
iı hakkındaki yayıntdar münase
betiyle diyor ki: 

''Yiyecek ve ıereç kifayetaiz
liiinden clojan böyle bir muvaf
f alôyetaizlik daima mevcuttur. 
Mareşal Badoılio'nuıa ilk tedbir
lerinden biri İtalyan lutalarınm a
zahıhnuı olacakbr. kalya için 
yağmurlar ve zecri tedbirler dev
resi pek yalunda kendini hissetti
recektir.,, 

ltalynnlll tekzipleri 

Berlin, 26 (A.A.) - ltalya bü
yült elçiliği at•iıdaki beyanname
yi JK"frebnekteclir: 

Muhtelif membalardan çıka
rak, babeflerin muvaff akiyetlerin
den, 24 italyaa zırhlı arabası al
cbldanndan, Muatahil'i iatirclat et
tiklerinden, İtalyanların 4700 ölü 
verdiklerinden ve timal cephesin
de malzeme kaybettiklerinden, ve 
mukabil hücumla Gorabeinin ia
tirdachndan balaaeden bütün ha· 
berler tamamen udsızdır.,, 

lf Cf)k bombardımanlaTı 

Harrar, 26 (A.A.) - Bir İtal
yan uçajınm bu sabah Daııabur 
ile Ciciga arasındaki Agriaalem• 
yi INmabardıman etmit olcluiu .ay. 
lenmeldedir. 

Bu uçaim bombardıman pp
tıldan soma C-ıciga üzerinde Ce
velaalar yapmıf Ye Harrar istika
metine dotnı yoluna devam et -
mit elcluğu söyleniyor. 

Bir iıalyan :ıa/eri 

Roma, 26 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre İtalyanlar, İtal
yan Somaliıine girmek ve haliha
zırda batı istikametinde Tug-fa
f an 11'11Mifl boyunca ilerlemekte 
bulunan general Graizoninin kıta
lannı çevirmek makaadiyle Ras 
Deata'nm Ubbe - Gebelide yapmıt 
olduğu mukabil taarruzu tardet
mifleıdir. 

imparator ıimal cepheı&ine gide
rek büyük ıaaarruau idare 

edecekmif. 
Atliealtaba, 26 ( A..A.) - Oniveraal 

Preaa, Necaıi'nin ba hafta içinde timal 
cepbeaine gitmek •e hareketi icl.re et • 
mek niyetinde olduiu ... bilclinnektedir. 
Necaşi'nin, yola çakllllf olan diier ku• • 
vetJerin gelmeaini beklemekte olchafu 
aöylenmd&tedir. Adiaababa'daki 11yual 
ve aüel mahfiller, büyük aa•atın ilk ki
nuna doğru vulıua aeleceii dütiiac:e • 
sindedir. imparatorun mukabil turna
za geçmek için aaytc:a büyük bir latün • 
lük temia etmek arzuıuoda olduiu SÖJ'· 
lenmekteclir. Buı babef tefleri, italyan• 
lan ywnelc ... 280000 lııiti .... etme

ğe hazır bulunmaktadlJ'lar. 

Cephede mühim luaırlıldar var. 
Haa11ien, 26 ( A.A.) - Cephede mi

bim .evkülce:rt hareketle; ıöırülmetl. • 
dir. Türlü böı.eJerde kunetli iatihk'm .. 
lar vücuda getirihnittir. Bom11udnm. 
tesiriyle Makalle'ain cenulııuada top .... 

malanne tlardunnat olan halMıt'-, rece 
tekrar harekete ................ 

JlakaUe luıtJa üuü oldu. 
Adigrat, 26 (A.A) - 1tal;ranla • 

rm itıal ettik'-i aa .. D .......... • 

auyacalı bir halele ........ MakaU. 
~ ............. ,..,..... , ... intut 
aayeainde mükemmel ımette iatifade 

eclilmeie batJawmfhr. 
Yai apk meycl.aam• ita11aa •• 

çaklan İfİla ~tok ~tir. ltal· 
,.. açaldan icabeclen aereçlıeıı i pek 
uzaklarda halmaan eaki ialere sit • 
mi1erelı baraclaa tedarik edebilecek· 
terdir. • 

llaly1111 yirüyiifü devam ediyor. 
AllUl'a, 26 (A.A) - ikinci ko • 

lorchl, Abai iamiıadeld bir tef luafm. 
dan kwa4a e4ilarakte olaa bap 
boaak lnwYetlere ra..._. " ba k1n' 
Yetlu aill' ka)'IJllar •ererek geri 19-
kilmittir. 

, 
Mariotti kola, Raı Ka1Mnm bsi-

ne )'Üriimekteclir. 
Eritre kolonhaau, Gheralta ...... 

ainin teaüalemneaine clHun etmekte-
dir. 

Birinci f .... a, Maiaonkii'Je •ar ı 

mqbr. • 
Siyah aömleklilerin ikiaci llolorclu 

Ja -..... üçüncü hrka• Mamamı • 
mo Calia'ya ftl'lllbfbr· 

Raa Seyum ınalcıal mii düpniif 1. 
Roma, 28 (A.A.) - Tiıre cep. 

besindeki italyan harb aytarlan, 
Ras Seyumun bu ayın 18 inde bir 
uçak bombardımanı eanuında 
maktul dütmiif oldujunu bildir
mektedirler. 

Bombardıman ~dilmiı olan 
bölgeden gelen yerliler, bir nüfus
lu habet tefinin maktul düşmüt 
oldujunu söylemekte iseler de İ9-
mini gizli tutmaktadırlar. 

ff•rb aytarlan ilaveten d. yor
lar ki: 

"Bu tef Ru Seyum'dur 
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Dil a kında 

Etimolojik ve Morfolojik 

VIII inci Anket 

1-Dur 
2-1'ıır 

3-lJar 
.ı.-na; 
5-IJal 
6-Damar 

J) Yuknrdaki kelimelerin ilk ve 
a ı1 kökleri nelerdir? 

JJ) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

Jll) 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 miidür? 

Yukardaki sekizinci dil anketi
mize okurlarımızın verecekleri ce
ıJablm, gazetemiz ycızı 

0

"leri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız 
ce"abları ıırıuiyle koyduğumuz. 
gibi bundan böyle de koyacağız.. 

Finans Bakanlığının Av
rupaya göndereceği 

talebeler 
Finans Bakanlığının Avrupaya 

öndercceğini yazdığımız 10 talebe 
dün ak§am h reket ebniştir. Bunlar 
lstanbulda bir gün kaldıktan sonra 
doğruca Frnnmy gideceklerdir. Bu -
radan d üç tanesi Belçikaya ve bir 
atnw de Almnnyaya geçecek ve ce
ri kalun 6 talebe Fransada doktora 

verccf!ktir. 

Sattığımız maden 
kömürleri 

1935 yılının ilk altı ayı zar
fında, maden kömürü istihsalah, 
1934 senesindeki 1,43 milyon to
na mukabil 1,2 milyon tondur. Ya
bancı memleketlere ihracat 570 
bin ton· yabancı vaprular tara-' . fınd n kendi ihtiyaçları içın satın 
alınan: 113 000 ton: türk alıcıları- · 
na gönderil~n 890,000 ton; türk 
vapurları için alınan: 69,000 ton
dur. 

Yanlış bir haber 
Ankaradn ikinci bir ağır ceza 

m hkeme!i kurulacağı hakkında 
bir İstanbul gazetesinde çtltan ha
berlerin aslı olmadrğı anlaşılmış
tır. 

Trakya peynirciliğini 
ihya için çalışılıyor 

Edirne, 26 ( A.A) - Bütün yurd· 
da ve hatta yabancı memleketlerde 
en iyi peynir olarak tanınan Edirne 

peynirlerinin iç ve dıı pazarlıırdn ea· 
ki revacını bulmak makaadiyle Trak
yaJa muhtelif tipt kooperatifler kur 
mak için tetkikata baılanmııbr. 

Umumi enspektörün ve Ekonomi 
Bakanlığı mütehasaıaınm iıtirakiyle 
ıncmurlar kooperatifinde yapılan bir 

toplanbda peynir ve kafa.rcılarm fi • 
kirleri dinlenmiı ve bunlarm ihtisas• 
ları, kapasiteleri ve işletebilecekleri 
mandıralar, buna gereken 6ermaye, 
hususiyle maliyet iıi konuşulmuı ve 
ıimdiki halde memurlar kooperatifi
nin teknik şartlar içinde en az beı 
mandıra iılctebilmcsi için göçmenler 
arasındaki uzmanlarla anlaımalar 

yapılmıştır. Mandıralnrımızm bütün 
eksikliklerinin tamıımlanamsı sureti • 
le ıslahı, ln·edilerinin vaktında veril· 
mesi, sütçülere kolaylık gösterilme • 
sine çok önem verilmektedir. 

9konomi Bahanlığırun danışmanı 

da on be§ gündenberi genel enspek· 

törle birlikte bütün Trakya ilçeleri • 
ni dolaıarnk raporlarını hazırlamak

tndır. 

Şarbon savaşı için 
tetkikler 

Edirne, 26 (A.A) - Ziraat Ba • 

kanlığı §Urbon hastalıkları seksiyon· 

lar ~efi şarbon hastalıkları ile savat 
yapmak üzere tetkiklerine devam et

mektedir. 

Sağlık Bakanlığı göçmen 
işlerini tetkika başladı 
Edirne, 26 (A.A) - Şehrimize ge

len Snğlık Bakanlığı yönetkeri ile 

enspektörlcri göçmen işleri elrafmda 

tetl<iklere bnşlamışlardır. 

Edirnede kozacılık 
can andın ıyor 

Edirne, 26 (A.A) - Edirnede ko
zacılığın canlancbnlma&ı için tetkik -
lcrde bulunııcnk olan ipek ve koza 
mütehassuıı tetkiklere başlamı~tır. 

Kı~ içinde yapaJacak incelemeler ve 

h. zırhklard n sonra ilkbaharda E -
dirneye lıozacı taları getirilecek, 

koza furunlan, kurutma daireleri a· 

çılacaktır. 

İzmitte çiftçiye dağıtılan 
meyva fidanları 

lzmit, 26 ( A.A,) - Hı:aıusi mu. 
basebcnin örnek fidanlsğında bu yıl 

25.638 muhtelif atılı kök ve 77.000 
aşısız hök meyva fidabı yetiştirilmİ§· 
tir. Bu fidanlar çiftçiye dağıtılmaya 

ba~l nmı~hr. 

Yeni deniz yönetkeri 
işine başladı 

Sü Bakanlığı deniz yönctkerlicine 
harb filotillası komodörü albay B. Said 
Halman atanmıştır .B. Halman yeni Ö· 

devine başlamıttır. 

Yeni f mdık tüzüğü 
Danış tayda 

Fındık kongresinden sonra Türkofia 
çe hazırlanan yeni fındık tü:cüğü baıba
kanhk yoluyla danıştaya gelmiş ve üze
rinde incelemeler başlamıştır. 

Nüfus sayımındaki hiz -
metlerinden dolayı tak -

dirname alanlar 
İzmit, 26 (A.A) - Umumi nufus 

sayımında ödevlerini canla batla ya
parak sayım i~lerinde gösterdikleri 
yüksek ilgilerinden ötürii merkez zi
raat fen memuru B. Nüzhet, müca • 
dele memuru B. Kadri ve inhisarlaı· 
kontrol memuru B. Mümine, vilayet

~e birer takdirname verilmiştir. 

İzmir borsasında satışlar 
lzmir, 26 ( A.A.) - Borsada dün 

altı kuruştan 17 kuru~ kadar 2672 
çuval ü2üın ve 3.5 dan 13 kuruşa ka· 

dar 467 çuval incir aablmıfbr. Buaıü
ne kadar sahlan üzümlerin hepsi 442 

bin 249 çuvaldır. 

Finans Bakanlığının 
memurları için terfi 

imtihanları 
Finans Bakanlığında 1 birincikanun· 

dan itibaren memurlann terfii için imti
hanlar yapılacaktır. Bu imtihanlar 20, 
22, 25, 30 liralık memurlar arasındadır. 
Bu imtihanlar sonunda kazananlar bir 
derece terfi edeceklerdir. Bu imtihnnla
rn girmek için merkez teşkilahnda me
mur olmak ve terfi müddetini doldur • 
mu§ bulunmak lazımdır. Finans Bakan
lıjjıncn kazalardaki finans memurları 
için de yapılacak olan ayrı bir imtiha • 
nın günü henüz tesbit edilmemittir. 
Şimdi yapılmakta olan bu terfi imtihan· 
larına girecek mcmurlann adedi olduk
ça mühim bir mikdara baliğ ohnaktadır. 

Bir define haberi 
lmar planına göre yeni açılmakta o

lan sanayi caddesi için satın afr.,- -t. 

yıkılmasına karar verilen evler içinde ea

ki poliı. direktörü merhum Bay Dilave

rin oturduğu evde bir define bulunchıs.ı 

iddia edilmit ve bu iddiayı yapan ev sa 
hibi tarafından vilayete bir İstida gön • 

derilrniıtir. Vilayet bugünlerde bu evde 
araıtrrmaJar yapmak için husnsi bir me
mur gönderecektir. 

Z1 ;at ban asında çahşmalar 
-----·-··---

(ooperatif erin ta İmabıa e er· azı la
ıııyor · opraksız köylüye ·o a ve g · • 

menlerle çiftçiye tohum dağ1tma iş.ne 
devam ediliyor 

~amutayın ıon toplantılarında kabul 
edilen tanm satış ve kredi koperatifleri 
kanunlarının tatbikatına aid tıılimatna • 
mc ve izahnameler Ziraat Bankaaıncn 
f,a.ıırlanmaktadır. Bunun için bir heyet 
kanunun lmbul tnrihinden beri uğrat -
maktadır. 

:Satı§, kredi koopeı·atifleriyle; koope· 
ratif birliklerine dair olan üç talimatna· 
mc de Bakanlar kuruluna gönderilmek 
üzercdiı'. Bakanlar kurulunun tasdikin· 
den aonra • kanunun verdiği ~alahiyete 

göre kooperatif ve birliklerin mukave· 
leleri Ziraat Bankası tarafından hazırla
nacak ve Ekonomi Bakanlığınca tasdik 
edilmek Üzere gönderilecektir. Köylü -
müzün istihaal hayatında bir dönüm 
noktaııı olan bu çok ehemiyetli ve geniı 
İşin muvaffakiyetle batarılmıısı i~n Ban• 
ka gereken tedbirleri almaktadır. 

Topı·aksız köylüye toprak 

Tarım Banka11, bükümetin topraksız 
olan köylüyü toprak aahibi ebnek ve hü· 
kümele veya 1ah1a ait geniı araziyi dev
letin direktifi albnda köylüyo daiıtmak 

huwaunda faliyete geçmiıtir. Bu arada 
Aydında ''8,. köyü amırlan içindo bu
lunduran vo ötedenberi Fotiyadis çiftliği 
denilmekte olan büyük bir çiftliğin bu 

çevredeki binlerce topraksız köylüye da· 
ğıhlması işine baılanmı§br. Çiftlik üze. 
rindeki hazinenin hisse meselesi halledil· 
mi§ ve geni§ toprak tamnmen Ziraat 
Bankasına geçtiğinden taksime imkan 

hasıl olmu§hır. 

Taksim işinin planlarını yapmak üze
re iki fen memuru gİlmİ§lİr. Taksim işi-

nin çabuk bitmesi için iki fen memuriy· 
le 6 jaloncu daha gönderilecektir. Bun.

laı· biı· taraftan araziyi ölçmekte, diğer 
taraftan da paraeJlcriyJe tapuya rabb 
esasını hazırlamaktadırlar. Yakın biı 

zamanda Fotiydi çiftliği tamamen köy• 

lüyc dağıtılmış olacak ve o civardaki se

kiz köyde yaşayan binlerce köylü top • 
rak sahibi olarak buaün bir kısmmdan 

faydalanan bu verimli topraktan geniı 

ölçüde faydalanılacakbr. Ziraat Banka· 

11, köylüye toprağı temlik ettikten son
ra ipotek almakta ve u.zun taluitJcrlo 
bedeli itfa etmektedir. Bankanm bu fa
nliyeti toprak ka:ıuounun istihdaf et • 

tiği hedefleri ıerçek.Jeıtirmtktedir. Bu 
arada F otiydia çiftliğinin taksim itinde 
kada$tro ve topunun ıösterdiği yakın İl· 
gi itin bir an önce bitemsini temin etti· 
ği gibi, alınan tedbirler de plan ve kadas
tro işinin köylüye uzuD boylu yük ol • 
madan bitme ini imkanlı kılmaktadır. 

Köylil.niin bori·ları 

taksiıl.endiriliyor. 
Köylünün Ziraat Bankasın o&nn 

borçlarının on be§ taksite bolıınmesı İ§İ
ne faaliyetle devam edilm kl dir. Dnn. 
kanın tayin ettigi zaman içinde borçla 
köylülerin yüzde acluenine yakın ol nr 
baıvurmuş ve bölulenme ışini y ptır • 
mıştır. Borcun t kasüf ettiği bazı yer • 
lerde zincirleme kefillik borçl:ı m tak • 
sit muameleleri bitmek Ü;l.crcdir. ipotek· 
li zirai ikrazla münforid taksi len ı me 
işleri de ilerlemektedir. Banim bu İ§i 11• 

kı bir kontrol altında bulundunnnkta • 
dır. 

Toluımlııl~ dıığıınw i§i ue 
göçm~ııler: 

Banka, Tarım Baknnlığı hcsnbınn 
kuraklıktan ürünleri znrıır cmrcn 
mıntakalara aynen geri almak Üzç 

tohumluk dağıtma işini, ekim v k • 
tından köylünün faydalanma&• için 

hızlandırmıştır. Buıüne kndar köy • 
)üye 19763 ton tohumluk buğday ve
ril.mittir. 

Bu mikdarm 2753 tonu Trakyada· 
ki göçmenlere tohumluk olar k veril
miı ve ana yurda gelen yurddatla • 
rımızın bir an önce müst hsil vazi • 
yetine geçmesi için b nk kendine 
düıeni geciktirmeden yapmıştır. Ban -
ka cöçmenlere yiyecek olarak dn bu 

mikdarm dı§mda 10.000 tondan foz· 
la yemeklik buğdny dağılmı§tlJ', 

RADYOLAR 
Aı&ARA 

19,30 Tayyare hakkında konupnalar 
19,45 Plak· hafif musiki 
20,15 Ajans haberleri 
20,30 Orkestra. 

1S1'ANBUL 
18,- Danas mu&iki.ai (plak) 
19,- Konferaıu: Dr. Zühtü Tevfik 

.(Tüberküloz hakkında) 
19,30 Senfonik musiki 
20,15 Çocuk Eairgeme kurumu Jaıu. 

bul merkezi adma söylev. 
(Çocıuldara öiütler) 

20,30 Bestekar Huan Fcridin eaer • 
leri. Bayan Bedriye Tüzün •• 
Stüdyo orkestrası tarafından. 

21.-- Radyo caz ve tango grupbn 
21,35 Son haberler • borsalar 
21,50 lstaabul konaenatuvan Şan 

profe5Öf'lcrindcn Nun:ıllah Şav• 
ket tarafından muhtelif vokal 
eserler. Pjyanoda l..aten!ki 

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

ULUS'un romanı: Tefrika: 46 

ırm zı Z nba 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

Kontes Marten, ilk bakışta, bunun baya
ğı ve şüpheli bir resim galerisi oldu~~.u 
anladı. Karanlıkları arasından, atılan bır ~
fek ateşi ile bir zıh ucu ve bir beyaz at sag
nsı belirten Parrocel'in küçücük tablolarının 
kalabalığı içinde hemen sıkıldı. 

Bir uşak getirip bir kart uzattı. 
Prens, J ak Döşartr adını yüksek ~.esle .. o

kudu. Bı.ı sırada arkasını iki kadına donmuş
tü. Yüzü, yalnız Roma imparatorlar~ h~y
kellerinde göriilen kıyasıya memnunı~etsı:z
lik ifadesini aldL Döşartr büyük merdıvenın 
6ahanhğında idi. . 

Prens rahavetli bir gülümseyışle ona 
doğru yürlidü. Daha şimdiden Neron değil, 
Antinuis'di. 

Mis Bel: 
- Mösyö Döşartr'dan Albert.inelli sarayı-

na gelmesini dün ben rica et~~· Bund.a~ 
hoşlanacağınızı biliyordum. Sızın galerıyı 
görmek istiyordu. 

Döşartr'm oı".ada Madam Marten'le bu
Jucımak istemis olduğu doğnı idi. Şimdi, dör-

dü bir arada, Guide'ler ve Albane'Jer arasın
da yürüyorlardı. 

Mis Bel, mavi mantoları hareketsiz bir 
fırtına ile uçuşan bu ihtiyarlar ve bu Mer
yemler hakkında prense güzel sözler cıvıl
dıyordu. Döşartr, rengi uçmuş, sinirli, Tere-
ze yaklaşarak yavaşça: . . 

- Bu galeri, bütün dünya tecimerlerının 
mağazalarındaki artıkları astıkları bir de
podur. Ve Prens burada, yahudilerin sata· 
rnamış oldukları tabloları satmaktadır. 

Sonra Terez'i, yeşil kadifelere sarılı. bir 
şövale'nin önüne götürerek kenarında Mıkel 
Anjelo adını taşıyan bir kutsal ayle tablosu
nu gösterdi. 

- Bunu ben Londra'da, Bal'da ve Pa
ris'te, dükkanlarda gördüm. Oralarda, de· 
ğeri olan yirmi beş altını verecek kimse bu 
lunamadığı için Albertinelli'lerin sonuncu
sunu buna elli bin frank istemeğe memur et
tiler. 

Prens, onların fısıldaştıklann~ v!?~~P ne 
söylediklerini de iyice tahmin ettıgı ıçın za-
rif bir tavurla yaklaştı. .. 

- Bu tablonun, hemen her yerde goste-
rilmiş olan bir benzeri vardır. Bunun da as~l 
olduğunu ileri sünniyonım. Ancak bu, eski
denberi aylemizde bulunmuştur ve envanter
lerimiz ise Mikel Anjelo'nun olarak kaydet-
miştir. 

Bunları söyliyen prens, ilkellerin eserle· 
rini aramakta olan Mis Bel'e döndü. 

Döşartr rahat değildi. Dündenberi hep 
Terez'i düşünüyordu. Bütün gece onun ha
yali ile zihnini yormuştu. Şimdi onu güzel, 
fakat yarı uyku içinde düşündüğünden büs
bütün başka ve çok daha ar.zulanacak gibi, 
daha az hayali ve kaçıcı, eti daha çok canlı, 
çok kuvvetli, çok acı bir lezzette ve aynı za
manda ruhu daha gizli, daha az anlaşılır bu
luyor<lu. Terez hüzünlü idi; ona soğuk ve 
dalgın göründü. Döşartr onunla bir ilgisi ol
madığmı ve kendisinin de gittikçe saygısız
laşmağa ve gülünçleşmeğe başladığını dü
şündü. Surat astı, sinirlendi. Terez'in kula
ğına acı acı fısılcladı: 

- Düşünmüştüm. Gelmemek istiyordum. 
Neye geldim? 

Terez onun ne demek istediğini hemen 
anladı. Şimdi kendisinden çekindiğini, sa
bırsızlandığım, sarsakla tığını gördü. Bu ha
liyle ondan hoşlanıyor ve kendisine verdiği 
heyecandan ve arzudan dolayı ona karşı 
minnet duyuyordu. 

Kalbi çarpmağa başladı. Fakat kötü re
simler için zahmete girmiş olduğuna esef 
ebnekte bulunduğunu sanmış gijrünerek Dö
şartr'a, dediği gibi, bu galeride enteresan 
hiç bir şey görmediğini söyledi. Ona hoş gö-

rünmiyeceğinden korkarak rahatlandı ve ha
kikaten kayıtsız ve dalgın olan Terez'in, de
min ağzından kaçmış olan sözlerdeki şiveyi 
de, manayı da kavnyamamış olduğunu san· 
dı. 

Sözüne devam etti: 
- Evet, enteresan biç bir şey yok. 
İki kadım yemeğe alıkoyan prens, kal

masını Döşartr' dan da rica etti. Dösartr özür 
diledi. Dışarı çıkmak üzere iken bÔş, büyük 
salonda Madam Marten'le karşılaştı. On
dan kaçmağı düşünmüşken şimdi onu tek
rar görmekten başka bir düşüncesi yoktu. 
Ertesi gün Bargello'yu görmeğe gideceğini 
Terez'e hatırlattı. 

- Size arkadaşlık etmeme lütfederek 
izin vermiştiniz. 

Terez, kendisini bugün can sıkıcı ve ters 
bulup bulmamış olduğunu ondan sordu. Oh! 
hayır, onu sıkıcı hiç değil, fakat biraz keder
li bulmuştu. 

- Ne yazık ki, dedi, sizin kcderlerinizi 
de, neşelerinizi de bilmek hakkı benim değil. 

Terez ona çabucak ve hemen . ert sert 
baktı. 

- Sizi kendime sırdaş yapacabrnı um
mazsınız sanırım, değil mi? 

Ve birdenbire dönüp nzakl~ t1. 
(Sonı \ : 
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z· aat Bankası cı ça 
1 ş yı ı he ahını ver 

Tüze tayiııleri 
Ordu hukuk hakimliğine Sı

binkarahisar miiddeiumumisi BB. 
Hasan Fehmi, Sibinkarahısar 
müddeiumumiliğin; Erzurum 
müddeiumumisi Kadri, Gelibolu 
müddeiumumiliğine Artvin reisi 
Hasbi, Gire:>un azalığına Sam
sun azası Ali Rıza, Erzurum müd
deiumumiliğine Gelibolu müddei
umumisi Necati, Bilecik azalığına 
Burdur azası İzzet, Mersin azalı
ğına Eskişehir müddeiumumi mu
avini Basri, Bayramiç hakimliği
ne Pertek hakmi Şevket. Kayseri 
ceza hakimliğine Boldan muddei
umumisi Ali, Refahiye hakimli
ğine Yenişehir hukuk hakimi Mus
tafa, Beyşehir hukuk hakimliği
ne İstanbul sulh hakimlerinden 
Abdurrahman, Ulukışla hakimli
ğine Kırkağaç müddeiumumisi Or
han, Adana sulh hakimliğine, Mu
cur müddeiumumisi Abdürrezak, 
Salihli hukuk hakimliğine Edirne 
aza muavini Rifat, Nevşehir müd
deiumumi muavinliğine Ergani 
Osmaniye hakimi Hüseyin, Diyar
bekir aza muavinliğine Mar
din ceza hakimi Ferid Gönen 
aza muavinliğine Elbistan a
za muavini Bahadır, Karaköse a 
zalığına Sürmene müddeiumumi
si Tevfik, Balıkesir aza muavinli
ğine hukuk mezunlarından Ke
mal, Manisa sorgu hakim vekilli
ğine Kastamonu sorgu hakim ve
kili Behcet, Manisa aza muavinli
ğine hukuk mezunlarından Hüse
yin. Gole sulh hakimliğine Sıırı
kamı! müddeiumumisi Hamdi, 
Ağrt aza muavinliğine hukuk me
zunlarmdan Ekrem, Edirne aza 
muavinliğine hukuk mezunların
dan bdülkadir, Kastamonu sor
gu hakim veki.lligine Bozcaada 
sorgu hakim vekili Mustafa, Ava
no.:ı sorgu hakim vekilliğine Ge 
diz sorgu hakim vekili Mehmed 
Reşid, !Bandırma sorgu hakim ve
killiğine Gönen sorgu hakim ve
ki!i Bahadır, Seyhan merkez ka
dastn komüyonu hakimliğine 
Aydm merkez kadastro komisyo
nu hakimi Cevdet tayin edilmiş· 
lerdir. 

Genel güvenlik direktör
lüğünde aylıkları 

yükselenler 

CAGRIL t 
.> 

Kamutay Memurlar Kanunu 
Muvakkat Komisyonu bugün he~ 
yeti umumiye içtimaından sonra 
toplanacaktır. (BaF 1. ci sayıfad;ı) 

maddelerde çiftçi lehine görülen fark • 
larrn. köylümüzün hayatında yarattığı 
genişlik ve refahın geçen yılın bariz bir 
vasfr olarak ele alınabileceği kaydedil • 
mekte, buğday fiatlarının alınan tedbiı·· 
lerin müsbet bir neticesi olarak yükseldi· 
ği, drş tecimimizin her gün geliştiği, ta
kas sisteminin ekonomimiz ve tecim mu
vazenemiz Üzerindeki büyük tesirleri, 
934 Ün endi.ıstrile!me tarihimizde bir ye. 
ri olduğu inh edilmektedir. Hayırlı 

sonuçlarını sevinçle gösterdiğimiz ulu • 
sal ekonomimizin bu kalkınma hareke • 
tinde devlet büdçesinin açıksız ve tama
men denkleştrilmiş olarak yürümesinin 
ve milli paramızın daima işlenen koru • 
ma tedbirleriyle durluğu ve :;ağlamlaşan 
kıymetinin büyük tesirlerine de işaret 

edilmektedir. 

B<mlaa i~leri: 
İdare meclisi raporunda Bankada, ca· 

ri hesabların iıleklik bakımından bir ön
ceki yıla göre 55 milyon lira bir hareket 
fulalığı olduğu, banka tevdiatının 934 
ydında 933 çe göre 3 milyon lira fazla
siyle 56 milyon liraya çıktığı; zirai boı·ç· 
ların köylüyü ağır yük altında ezmiye -
cek §ekilde taksitlendirildiği. satış koo
peratifleri kanununun kabul edilmesiy
le b.nkanın bu sahada da daha geniş öl
çüde faydalı olabileceği anlatılmakta ve 
bankanın tevdiatın durmadan artışından 
dolayı bir Önceki yıla ıöre 130 bin lira 
kadar fazla faiz vermiş ve masraflar 103 
bin lira aı-tmış ise de, bankanın 934 yılı 
kim, 933 den 1.240.308 lira fazlasiyle 
5.776.997 liraya çıktığı anlatılarak, 

797.420.63 liralık bir kaı· elde edildiği 
bildirilmekte idi. 

Bu safi karın statünün 98 inci mad • 
desine göre: 

% 75 şi olan 598.065.48 lirasının set·· 
mayeye, % 15 i olan 119.613,09 lirası -
mn ihtiyat akçasına ilaveıi ve % 10 u 
olan 79.742,06 lirasının da statünün 101 
inci maddesi hükümlerine göre dağıtıl
ması İcab eylemekte ise de: 

339.523.61 lira zararla kapanan 1933 
bilançosunun bu zararı, ihtiyat akçasın
dan mahsup edlidiği cihetle statünün 99 
uncu maddeıine göre bunu gene aynı 

heıaba iade etmek üzere bu sene kardan 
asıl sermayeye aynlması geı·eken kısım
dan aynı miktarın ihtiyat akçasına ay 
rılmasana ve netice itibariyle karın: 

258.541,87 lirasının asıl seramycye, 
459.136,70 lirasının ihtiyat akçasma ili-

• 
vesini ve 79.742,06 lirasının dağıtılması 
teklif edilmekte idi. 

Manisa dclgesi Refik 1 nce, önceki 
fevkalade heyetin, adi umumi heyetin 
toplantı tarihine aid tadilatın niçin tat
bik edilmediğini, buğday işleri hakkın
da Bankanın müstehlk lehine ne gibi 
tedbirler aldığını, lstanbal'da yapıldığı 
gazetelerde okunan buğday suiistimali· 
nin mahiyetinin ne old~ğanu sordu ve 
banka karının dağıtılma şeklinin kanu • 
nun hükümlerine göre nisbet itibariyle 
tadil edilmesi lazım geldiğini söyledi. 

Banka Genel direktörü Kemal Zaim 
Sunel bu suallere kaı·!il fevkalade heyet 
kararının hükümetçe tasdik edilmedikçe 
tatbik edilemiyeceği, buğday İ§lerinde 

bankanın mutavassıt vazitesini gördüğü, 

ve hükümetten aldığı direktifleri tatbik 
et~ekte olduğu, Ziraat Bakanının gaze

telerde çıkan beyanatı veçhile müsteh
likler lehine tedbirler alınmı:ı bulunduğu 
ve bu arada Ankara, htanbul, 1zmir d..: 
ekmek fiatlarının hükümetçe kararlı 
hadlerde tutulmasının temin edileceğ; 
ni, İstanbul'daki suiistimale gelince, va · 

ki olan ihbar Üzerine tahkikat yapıldığı
nı ve bu tahkikat neticesinde şimdiye ka
dar ihba~ edilen suçlardan bir kısmının 
tahakkuk etmediğini ve bir kısmının 

devleti ve müesse:.eyi hiç zarara sokma 

dığını ve bundan dolayı bir suiistim<AI 
mevcud olmadığını, ancak devlet şu sı 

nın karaı·ı mucibince ba.ı:ı noktaların ay
dınlanması için tahkik heyetinin bun • 
tarla uğraştıgını, banka memurları için 
teı-fi ve sigorta hükümlerini taşıyan ta· 
limatnamelerin haLrrlanmakta olduğunu 
söyledi. 

Netice olarak karın statünün 98 in . 
ci maddesine gÖl'e dağıtılmasına, karu 
:.ıarar hesablarının tasdiki ile idare mec _ 
lisi azalarının ibrasına, idare mecilsi 
sının banliaya mevduat ve havale verebil
melerine karar verildi. Murakibliğe UB. 
lskendet· Artun ve Ziya Arkant'ın ıeçil
meleı·i, Atatürk, ismet İnönü ve Abdül
ha':k Renda'ya :.aygı telgrafları gönde -
rilmesi birlikle kabul edilerek toplantı • 
ya son verildi. 

----···-·-----
İki tayin Yeni Zonguldak 

~ar bayı 

Bulundukları derecede kanuni 
müddetlerini dolduran genel gü
venlik direktörlüğü beşinci şube 
direktörlüğü işyarlarından B. Sab
ri Muhaç 30 lira aylıklı ikinci şu-
be şefliğine atanmış ve Ankara 
sivil komiserlerinden B. Şeref Ün
lüsoy'un beşinci şube katibi B. Fa
zılın, evrak ve tahrirat bürosun
da B. İbrahim Bireciğin aylıkları 
22 liraya; Ankara polislerinden 
B. Zeki ile B. Mustafanın ve be
şinci şubede B. Hüseyinin aylıkla
rı 17.5 liraya yükseltilmiştir. Al
tıncı şubede açık bulunan 25 lira
lık işe Ankara hukukundan çıkını~ 
bulunan B. İhsan ve beşinci şube
lleki 14 lira aylıklı ödeve Bayan 
Zehra atanmışlardır. 

Yeni hazırlanan imtihan 
talimatnamesi 

Kültür Bakanlığında, kültür karulu 
tarafından hazırlanmakta olduğunu yaz
dığımız yeni İmtihan talimatnamesinin 

bütün esasları tesbit edilmiştir, Ancak 
bu esaslar alakalı okul direktörlerine 

bildirilecek ve onlardan alınacak fikir • 
lere göre talimatname kati şeklini ala • 
caktır. Yeni hazırlanmış olan imtihan 
talimatnamesinin esası yazdığımız gibi 
eski imtihan ~ckillerine çok yakındır. 

Ankara Palasta 
Ulusal kıyafet Balosu 

Çocuk Esirgeme Kurumu men
faatine 7 Birinci k.inun 1935 cu
martesi günü akşamı Ankarapalu 
salonlarında verilecek ulusal kı-
yafet balosu için ayrılan seçkin bir 
tertip heyeti dün Çocuk Sarayın

da ilk toplantısını yaparak balo
nun mükemmel olması esaslarını 
görüşmü~lerdir. Komite ikinci top
lantısını 28 birinci kanun perşem- ' 
be günü saat 15 de yapacaktır. Ba
lonun geçen yıllardan daha cazip 
olacağı şüphesiz görülmektedir. 

Ankara Geneler birliği spor 
kulübünden: • 

Kulübümüzü-ı senelik mutat 
kongresi 8.12.1935 pazar günü 
öğleden önce saat onda Ankara 
J::lalkevi salonunda yapılacakhr. 
Uyelerin içtimaa gelmeleri rica o
lunur. 

Boks maçları 
Buıün ak~am saat 21 de Hal evin.d-s 

boks maçları yapılacakhr. Aak.sra'da ilt..: 
defa ve geniş mikyasta yapı ae&k olan. 
boks bulübünün bu maçl•nın• ırinaek 
Üzere birçok boksörler adle.nn' yaı:dır .. 
mı,lardır. 

Radyestezi hakkcnda 
konferans 

Veteriner fakültesi i~ bastaldd n 
enstitüsü doçenti B. S. Apay cumar. 

tesi günü saat 1 S de Halkevinde, bir 

çok memleketlerde yalnız bilginleri 
değil, halk tabakasını da ilgilendi .. 
ren radyasyon meseleleri hakkında 

bir konferans verecektir. Konferan .. 

sın programı şudur: 

1 - Raydestezinin tarihi. 

2 - Radyestezi hakkındaki teo • 
riler. 

3 - Ağaçlar ve zirai mahıulatın 
Ü7.erinde radyo mevcelerinin tesiri. 

Hususi ara§lırmalar 

4 - Radyestezinin hekimlikte tat• 

bikatı konferansçı tarafından (yeni 

icad edilen alet ile tethis tecrübeleri, 

Gebelik te!hisi ve beraber yatıyan 

ağaçların tayini). 

5 - Radyestezinin psikolojiye 

tatbikatı, radyasyon ile ahlakın ta • 
yin i. 

6 - Projeksiyon ve muhtelif rai• 
yo aletleri ile tecrübeler. 

Mazotlardan istihlak 

--!!911!'!!!!~--.................. ~ .................. ___ ~~!"""!-~ ...... ~-...... _"""!""_ .......................... ~_ -_ ..... _ .... _ .................. """'!""!'!""--........ - .... ~----------------~-~-...... -~---------------

k~tif 

Cümhuriyet l\lerl{ez Bank~asıuın 

23 Teşrinisani 1935 vaziyeti 

Kasa: 
Altın : sa fi kilogram 16.517-543 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 

Türk lira ı 

Hariçteki muhabirler: 

Altın: safi kilogram 4.401-275 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 

Hazine tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 

Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı 

f
Deruhte edilen evıakı nak. 

A - iyenin karşılığı esham ve 
ahvilat (itibari kıymetle) 

B - Srebest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissed rlaı·: 
Muhtelif: 

Lira Lira 
23.233.295,69 

6.814.137,-
S6S.690.Z2 30.613. l22.9! 

224.043.34 224.043,34 

6.190. 763,()9 ~ 

6.902.188,67 13.092.951,ifı 

158. 748.563,-

10.750.980,- 141 '!fı7 .583.-

l.821.000,-
20.986.884.45 22.807 .884,45 

32.001.104, 73 
4.429.135,75 36.430.240,4~ 

34.303,53 
4.899.961,41 4.934.264,9~ 

Yekun 

4.S00.000,-
1428l.i06,4' 

274.881.697,3.; 
-~ . 

Sermaye: 

İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar 

De.~uhte edilen evarkı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri. 
ne tevfikan hazine taraftndan 
vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktive 
bakiyesi · 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavi.ile va7.edilen 

Türk lirası mevduatı: 

Vadesi?. 
Vadeli 

Döviz mevduatı: 

Vadesi:r 
Vadeli 

Muhtetif: 

. 

1 

Pa~if 

Lira 

1 
Lira 

15.000.000,-
1.026.7.56,67 

J58.748.5f\3 -

10.750.91:111.-

l47.997.5".i3,-

13.000.000.- 160.997.583,-

14.711.Hl,39 
--.-

12.611.665.0() 
219.402.28 

Yelcun 

14.711.141,39 

12.83 l.067,34 
1 

70.3l5.l48,93-

I 

-..... . 
274 ôbt o-J; ,33

1 

. 

1 

1 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satrn Almel Komisyonu ilanları 

100() Ton Elektrolıt bakır 
1000 .. Elektrolıt tütyıı 

500 ., Pılatinen saç 
50 .. Bohçallk saç 
iO ,ı Fosforlu Lıakır 
lO .. Manganedi b~kır 

520 .. Saf kurşun 
50 .. Kalay 

Tahmin edilen bed~eli (821400) lira olan yukarda miktarı v.e cin i. 
y~zdı malzeme Ask:rı Fabrikalar Umum Mudı.irlugü satınalma k:o. 
mısy?nu.nca lO/~. kanun/ 935 tarihinde cuma giınü .. aat IS te kapalt 
zarf .ıle ıhale edılecektir. Şartname (41) lira (7) kuruş mukabilin<Je 
komı.syo~da1n .verilir. Taliplerin muvakkat tı..'fllinat olan (36606) li
rayı havı te0<lı.f mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komi • 
r.on~ vermelerı. ve k~ndile:ınin de 2490 numaralı kanunun z ve 3 
uncu mc1.dclelerındekı vesaıkle mezkur giin ve saatte k · l 
meJcri (3429 ) · omısyona ge ~ 

. 1-5335 

2 Ton Ferro kron 
1 ton ferro vanadyuıu 

50 ton elektrolit tutya 
1,5 ton nikel 

15 ton fcrro mangan 
3 ton aleminyom 

500 ton hamatir. 

Şaı tnamesinde de~i~iklik ya
pılan ve tahmin edilen bedeli 
(142000) lira olan yukarda mik. 
darı ve cinsi yazılı malzeme as. 
keri fabrikalar umum müdürlü. 
ğü satrn alma komisyonunca 8. 
ikinci kanun 1936 tarihinde çar
şamba günii saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Sartname 
(yedi) lira (10) kurus · mukabi
linde komisyondan v~rilir. Ta. 
tiplerin muvakkat teminat olan 
(8350) lirayı havi teklif mektup
larını mezklır günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 

Fransızca ders 
Muktedir muallim en istifa~ 

deli ve pratik usul ile fransızc.ı 
lisanr kolayca ve çobuk öğret. 
~e.kt-ediı. Ucuz fiat • Eve gide. 
bılır. · Fransızca öğrenmek ve
ya ilerletmek istiyenler müraca... 
at etsinler. 

Posta caddesi, çeşme !>evinç 
sokak, No. 8 1-5351 

l(ASTA DiVA 
Pek yakında Yeni Sinemada 

Kiralık dükkan 

ı 
1 

kendilerinin de 2490 numarilh 

hk:onto haddi % 5ı;2 - Altın üzerine avans % 4 ,1~ . kanunun ?· ve 3. maddelerindeki 
r-..-;;;;;;.;:;;;;;;:;:;:;;;;;;,;,.-..,-;.__..-.... ,ıiiiiiii-..--...,;;;;;;;;;;;-...-.-:----•--.-........ _..-., __ -~....,iiiiıiii-....:~-...-. .... ...--...-..... -~ .... ,.. ........ -.~.~---~~--..-·-=••-,--...-...:.:..~ .. ~.;;·~ ,' vesaikle mezkur giin ve saatte 

2 Mart 1933 tari.hinrleu ıtfüar-en: 

Müdafaai hukuk (Çankırı) 
caddesinde polis dördüncü şube 
hiti~iğinde dört }'Ol üzerinde kö • 
şe basında ~eyaz boyalı, came. 
kanlı. yazihane ve her iş için el~ 
verişli dükkan kiralıktır. 

-- - -- komisyona lnüracaatlar:. 
(3416> 1-5304 

İhtiyacı ol.anların ü:r.eri•ıdeki 
eve müracutlacı. 1-534<' 
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Avrupaya talebe 
gönderiliyor:. 

Madcıı 1"'etkik ve arama Enstı-

ı - Maden Mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya 
müs~baka ile 27 talebe gönderilecektir. İstiyenlerin aşağıda
ki şartları haiz olması lazımdır. 

a) Türk olmak h 
b) Maden ocaklarında csalışabilecck kabiliyette ve sıh a. 

ti tnm olmak, (sıhhi muayene Ankarada yaptırıla~~ktır.)1 . 11 . f 1 nca ingıhzce c ı e-c) Lıse mezunu olup ransızca, ama · 
rindcn birisini okuyup yazabilmek: 

d) Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı '>•mamak; .... 
2. - Müsabaka imtihanı An karada M. T.A. Enstıtusunk 

de 4 ikincikanun 1936 cumartesi günii yapılacaktır. -~çıla~a 
müsabaka imtihanında kazanmış olmakla beraber gonderılc
cek talebelerin ihraz ettikleri derece itib, rile 27 arasında bu-

h.ınmaları gereklidir. 
t "h h hcndes ' cebır, mihanik, fizik ve 3. - mt1 an: esap. · d 

kimya ve vukarda yazılı ecnebi lisanlardan birisın en yapı-
lacaktır. . ''dd 

• •• • 1 ı ı1eride tahsıl mu et. 4. - Tahsıle gonderılecek o an ar, 
!eri kadar mecburi hizmete tabi olduk!arından_ bu hususta 

. . . . k .. e bır teahhudname vere. 
mükellefıyctlerını tevsık etme uzer ki a· 
cekler ve bunun için de muteber kefil göstereceh .. er . .1hr.l 

ı . 1 . N .. f h'"v"yet cu'"•danı usnu a va. 5. - stıyen erın: u us u ı .. • . . 
. b tarın tasdıklı suret· 

rakası, mektep şehadetnamesı ve~a. un . . .. _ 
Jeti. 4 kıta fotoğraf ve diJekçeJerını 2 fkı~c~. ~anun 19~~ g~ 
nü akşamına kadar Ankarada M.T.A. Enstı~us.~ Gen~l ıre • 
törl\iğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma gunu sıhhı muaye 
neleri yaptırılmak üzere öğleden evel B~y Hasan a~~~ı1~; nınclaki l:nstitü dairesinde bulunmaları :ıan olunur. · 

l)t'niz Levazım Sahnalrna komis

yonundan: 
Tahmin bedeli 26268 lira 97 kuruş olan 67933 kilo sıgır, 5000 

kilo koyun, 12171 kilo kuzu eti 9 birinci kanun 1935 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 14 de Kasımpaıada deniz matbaası kar
şısındaki komisyon binasında kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko. 
nacaktır. Koyun etinin tahmin edilen fiatı 34, aı~ır etinin 29, ve 
ılcu:zu etinin 40 kuruştur. istekliler hergün komisyonda prtnameyi 
görebilirler ve 131 kuruş vererek alabilirler. Muvalııkat teminat 
1970 lira 17 kuruıtur. Eksiltmeye gireceklerin teklif ~ktuplari_Y
le kanuni belgelerini muayyen saattan bir saat eve! komısyon reıs.. 
1iğine vermeleri. (7260) 1-5292 

Ankara Def terdarlı~ndan: 
Senesi 
934 

İsmi 
Sollar Yanoş 

Vergi matrahı 
Lira K. 
500 00 

Sanatı Ticaret yeri 
Marangoz Kurt rum kilisesi 

Vergisi 
Lira K. 
35 00 

8 05 

sokak No. 9 

5 25 
48 30 

Yukarda adı yaıılı Yeğen bey ıubesi ın~k~l~çfleri~den S.ol.lar 
Yanoşun terki ticaret ederek Macaristana gıttığınde~ ılan .tarıhın
den itibaren 30 gün ~arfmda itiraz hakkı olmak ııartıyle ihbarna
mesi tebliğ makamına kaim olmak Uzere ilan olunur, (3328.) .. 

1-5122 

ULUS 

Ankara Levazım Anıırliğı Satın 

i Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
1 - Aşagıda cins ve mikdar, teslimyeri. muhanvnen bedeli, mu

vakkat teinatı ve ihale tarih gün ve saati yazılı iki kalem arpaya 
ihale günü talip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Şartnamesi hergiin Ankara ve lstanbul levazım amirliklerı 
satın alma komisyonunda ve Tekirdag .ıskeri satın alma komisyo
nunda gorülebilir. 

3 - Eksiltmesi Tekirdagında tümen inasında askeri tın al-
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı oldukla. 
rını ve ehliyeti ticariyelerini gösterir 935 s~nesinde ticaret odasın
dan aldıkları vesikayı ve vekil gönderenler bunlarla b1;raber veka
letnamelerini komisyona gôstermeye mecburdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatinden ır sa .. t eve! komiı;yon re
ısliğine verilecektir. (3458) 

"' c 
u 

Arpa noooo 
Arpa 360000 

o 1 ai 
~ :ı 

:i E ı:: 
" ti § F. 

.c: s: E 
"' :ı cı: 
lll "' .c: 

kuruş san. 
'fekirdag 6 00 
Malkara 7 00 

I.ır 

3240 9.12.1935 pazartesi 14.30 
1~90 9.12.19:15 pazartesi 16, 

1-5299 

1 LAN 

l - İzmit için 160 ton ve Darıca için 100 ton ekmeklik un 9/ 
1. kanun 1935 pazartesi gimü saat 16 kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kapalı zarflar her iki yer için r.ııat 14 de makbuz karşılığı 
komisyon başkanlıgına verilecektir. 

3 - İzmit ununun tutan 27200 ve Darıca ununun 1275 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı İzmit icin 2040. Darıca ununun 1275 Ji. 

radır. 
5 - İsteklilerin hcrgiin şartnamevı komisyonda görebilirler. 
6 - İstekliler belli gün ve saatindr kanunun istediği belgelerle 

İzmitte tiimen satın alma komisyonuna gelmeleri. (3457) 1-5298 

İLAN 

ı - Kigızman garni4onundaki :;Üvari alaylarının senelik ihti
yaçları olan 800,000 kilo arpası yedi yüz bin kilo odunu ve altı yiiz 
bin kilo kuru otu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Arpanın muhammen bedeli 32,000 lira, iJk teminatı 2400 Ji. 
radır. Odunun muhammen bedeli 17500 lira ilk teminatı 1312 lira 
50 kuruştur. Kuru otun muhammen bedeli 18150 lira ilk teminatı 
1361 lira 25 kuruştur. 

3 - Şartnamelerini görmek istiyenler Karakösede tümen satın 
alma komisyonundan alıp görebilirler. 

4 - Eksiıtme Karakösede tiimen binasınd;ı satın alma komis. 
yonunda yapılacaktır. 

5 - Arpanın ih&lesi 10.12.1935 salı ı.;linü saat onda odunun 10. 
12.1935 salı günü saat 15 de kuru otun iha1csi 11.12.1935 çarşamba 

girnü saat ondadır. İsteklilerin belli gün ve s::ıattan bir saat evetine 
Jrndzır teklif mektuplarmı komisyonumuza \ crmi bulunacaklardır. 

(3448) 1-5295 

İLAN 

Konyadaki kurumların ihtiyacı için 26600 kilo sade yagı kapah 
.zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 23940 Jiradır. 

2 - Şartnamesi konyada kor Ankara ve İstanbul levazım amir
likleri satın alma komısyonlarında ist klilere okutturulur. 

3 - Eksiltmesi 16-12.935 günü saat 10,30 da Konyada kor satın 
alma komisyonunda olacaktır. 

4 - İsteklilerin 1796 liralık ilk teminat ve teklif mektuplarını 

0 gün saat 9,30 da kor satın n1ma komisyonuna vermis olmaları 

lazımdır. (3489) t-5359 

İLAN 

1 _ Manisa merkezindeki kıtaat ihtiyacı için 290 ton un kflpa
lı zarfla müru&kasaya konulmuıtur. 

2 _ Şartnamesi 239 kuruş mukabilinde Maniııa tüm .atın alma 

komisyonundan alınabilir. 
3 _ Unun ihalesi 12-1. Kanun - 935 perşembe günü 5aat ıı dedir. 
4 _ Unun bir kilosunun muhammen bedeli 16 kuruı ve mecmu 

tutarı 46400 lira olup muvakkat teminatı 3480 liradır. 
s _ İsteklilerin teminatı muvakkate makbuzları ve vesikaları 

ile birlikte belli gün ve saatten bir saat eve] tilin satın alma komiı· 
yonıına m .acaatları. (3488) 1-5358 

lLAN 
ı - Garnizon kltaat ve müc!I· 

sesatın senelik ihtiyacı için 
50,000 kilo bulgur kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 3/1. kinun/ 93S 
tarihine müsadif sah ı;:ünü saat 15 
tedir. 

3 - Bulgurun tutan 7500 li
ra olup muvakkat teminatı 562 
lira 50 kuru~tur. 

4 - Şartnameyi paraıu: olarak 
Ankara levazım amirliği satın al
ma komisyonunda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye i§tirak ede • 
cekler 2490 numaralı kanunun 
2. 3. üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla teminatı muvakkate 
mektup veya banka mektuplan 
birlikte teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat evet An· 
kara levazım Amirliği satın alma 

komisyonuna vermeleri. (3400) 
l-5231 

fLAN 
1 - Bolu askeri ihtiyncı için 

alınacak olan 94998 kilo un ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 30.11.1935 cumar
tesi günü saat 14 de askeri karar. 
gah binasında yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 
15199 lira 68 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminatı 1140 
liradır. 

S - Şartnamesi hcrgiın ko
misyonda J:Örülebilir. 

6 - İsteklilerin kanuni ika
metgah vesikalarını da koymuş 
oldukları halde usulüne göre 
yapacakları kapalı zarfları ihale 
günü saat ona kadar komisyona 
vermeleri. (3369) 1-5184 

JLAN 
Pınar hisar topcu alayının 21.000 liralık yulah kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. !Jk pe~i 1617 lıradır. İhalesi 3. birincika
nun 1935 sah günü saat 15 dedır. İsteklılcrin vize satın alma ko-
misyonuna ~etmeleri (3402) 1-5235 

Toplıanrtle: ll!lıanbul Le,·azım AmirJiği • a. AJ. 
Komisyonu llanları 

İstanbul Levazım amirliğine baglı kıtatıt için ıoo ton kuru fa. 
sulya 10.12.1935 aah günü saat 15 de kapalı zarfla alınacaktır. Tah· 
min bedeli 15000 liradır. İlk teminatı 1125 liradır. Şartnamesi ko
misyonda göriilebilir. isteklilerin kanun( vesikalab ile birlikte 
teminat mektup veya makbuzlarını ihale saatinden bir saat eve] 
Tophanede satın alma -komisyonuna vermeleri. (7298) 1-5293 

SAYIFA 1 
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: Satılık bina ~ 
- Ziraa~ Bankası Merkez : 
- l\1ütliir!iii!iiıul(~n: = - -- ~ 
- Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan. Ankara- S==-
- da Anafartalar caddesinde Memurlar Kooperatifi na-
- mile maruf bina kapalı zarf urnliyle satılığa çıkarıl- 2 
= mıstır. ~ 

E Bina, 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa edil- :E = miş olup bodrum katı, zemin katı, birinci, ikinci, ü- ~ = çüncü kat olmak üzere beş kattan ibarettir. ~ 
- Bodrum katında kalorifer dairesi ile kömür mah- ~ 
_ zeni, dört büyük anbar. := 
- Zemin katında bir büyük mağaza ve bir Müdürlük § = odası. birinci katta beş oda. bir büyük salon, koridor, 5 

halalar, -===-==-İkinci ve üçüncü katların beherinde sekizer oda 
- ve birer büyük salon, koridor, halalar vardır. 
- Binanın yüksekliği 19,50 metrodur. Bina badanalı == 
- ve boyalıdır. Zemin katındaki dükkanın döşemesi 

Karo Mozayik ve bütün katlar dösemeleri linolyom- ---=5 
- dur. 

Binanın her tarafında lambalarla techiz edılmiş -
elektrik ve kalörifer tesisatı vardır. ;; 

_ Satış 29 ikinci teşrin 935 cuma günü saat on altı- = = da Ziraat Bankası Merkez Müdür1üğiinde yçıpılacak = 
= ~ -= İsteklilerin beş bin liralık depozito akçelerile bir- -
E likte tekliflerini havi zarflarını bu tarihe kadar Mer- § 

_===;;=== kez Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve satıs sartnamesi- ~===-ni tedarik etmek veya binayı gezmek istiyenlerin 
Merke.z Müdürlüğü Muhasebesine müracaat eyleme 
leri ilan olunur. 1-4908 

- 5 
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Devlet Demiryolları ve '~ manian Umum 
Müdürlüği.i ilanları 

İLAN 
Aşağıda, isim, mikdar, muhammen bedel ve muvakkat temin.ılı 

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

Bu eksiltmclerden herhangi birisine ~ırmek istiyenlerin buna 
aid teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini k. 
siltme günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri ll
ıımdır. 

Bu işe ait şartname Ankarada malzerne dairesinden Haydac. 
paşada teseJJüm müdürJtifünden parasız olarak teorik olunabılir. 

İsmi 
1) Sürat kontrol 
saati yedeği 
2) lleiatz sisteıni 
sofaj fBntası 

Muhmnmen Muvakkat Eksiltme 
bede1i teminatı tarihi 

Mikdarı lira lira 

59 kalem 1150 86,25 24.12.935 

165 adet 825 61,88 25.12.935 
l-5274 

İLAN 
Muhammen bedeli 70000 lira olan lokomotif bakır ocaklaıı, ocak 

aksamı ve sair bakır malzeme 9 ikinci kinun 1936 per§Cmbe ıünli 
aaat 15,30 da kapalı n.rf uıulü ile Ankara'da idare binasında satııi 
hnacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettifi vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon ttiıHfine .ermeleri 1hımdır. 

Bu işe ait prtnameler S50 kurut mukabiJinck Ankara ve Hay • 
darpqa ve.melerinde atılmaktadır. (3399) 1--5334 

iLAN 
Muhammen bedelleri ,ek6nu (108000) lira tutan üç gnaptan 

mürekkep Si ... atelyeeine ait bir kıaun teagih, kapab aad .....ıtı 
ile apğıda yuılı tarih •e saatlerde Ankara idare binaamda ihale edi. 
leceıktir. 

Muhammen Muvakkat Ebiltme Şartname 
Grup bedeli teminat rftn ve saati f"ı.atı 

ı 58000 Ura 4150 Lira 10. l. 36 saat 10 290 kurut 
il 15000 ,, 1125 ,, 10. 1. 36 ,, ı 5 parasız 

III 35000 ,~ 2625 ., 11. 1. 36 ,, 10 175 kuruı 
Bu iıe girmek iatiyenltriıı her grup için ayrı muvakkat teminat 

ik kanunun tayin ettiği VH;kalar, kanunun dördUncü maddeai mu· 
cibince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanna
me ve tekUflerini eksiltme için tayin olunan saatten bir saat neli· 
sine kadar ~r dairesi comisyon reisliğine vermeleri llzımdlT. 

Bu ite ait prtnameJer yukarda yuıh bedeller mulrabilinde An. 
kara ve HaYcJarpaıa veznelerinden almabilr. (3444) l-5337 

İLAN 
Muhammen bedeli 5620 lira olan 19000 kilo muhtelif ebatta 

çinko levha 23 birinci klnun 1935 puarteai günil saat 15,30 da An. 
karada idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 421,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları n tekliflerini aynı gün saat 14,s(J 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lizmıdır. 

Bu işe aid tutnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire• 
ainden ve Haydarpapda tesellüm ve sevk müdürlüğUnden dağı• 
tılmaktadlT. (3419) 1-5275 

Jandarma genel komutanlığı 

Ankara sabnalmakomisyon1ından 
1 - Aşağıda çeşit ve sayısı yazılı iki ayakkabı kapalı zarf usulu 

ile eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Satın alınacak (3875) çizmenin çiftine bin ve (4062) yeme. 

ninin çiftine de (214) kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 
3 - Çizme eksiltmesi 28.11.935 perşembe günü saat (10) da ve 

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

4 - Çizmenın ilk teminatı (2906) lira (25) kuruş ve şartname 
bedeli (194) kuruş, Yemeninin (651) lira (96) kuruş ve şartnamesi 
parasız olarak komisyonumuzdan alınabilir. 

~ - Eksiltmeye girm k istiyenlerin kanun ve şartnamede vazı
h belgeleri muhtevi teklif mektuplarını Eksiltme vaktmdan bir 
saat evel komisyona vı1ormis olmaları. (3330) t -5129 
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J{EKL_- I\IA iNA IAYIN 
ALANLARA SORUN 

EN KOLAY, EN PARLAK, EN SÜREKLİ YA NAN 
KÖMÜR TÜRK ANTRASİTİDİR 

l{f~KlJAl\IA ir ANl\IA YI r 

Al.1ANLARA SORU 

EN COK ISITAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN 
ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖMÜR 

Türk Antrasiti dir 
ItEKlh~~IA İ 1A1 IA YIN 

ALA1'1LARA SOR u T 

HER SOBADA veMALTİZDA YANAN, FİRA VERMEYEN, 

EN HAFİF ve EN UCUZ KÖMÜR 

Türk Antrasiti dir 
Satış Yerleri: 

• 

YENtCAl\ft iSllA 1 ~f ADEN Köl\tüR·o iSJ"'ERi 
~ ~ 

T. A. S. GALATA iS BANKASI SUBESi 
' ' ' 

Ankarada: Bomontide Türk antrasit deposu: Adapazarı T. 
Ticaret Bankası ve Memuı,lar Kooperatif Şirketi. 

Pazarlık ilanr 

J\ılaliye Vekaletinden: 
1 - Pazarlğa konulan iş (Maliye Vekaleti Hesabat Müdüıiye. 

tinde defteri kabir ile evrak kalemlerinin ikiye ayrclmak üzere böl
me camekan isi) 

2 - Keşif be
0

deli 207 lira 90 kuruştur 
3 - Bu ise ait evrak şunlardır .. 
a) Plan 
b) Şartname 

c) Keşif evrak' (istiyenler bu evrak' Milli Emlak müdürlüğün. 
. de görebilirler.) 

4 - Pazarlık 11 bCrind kanun 1935 çarşamba günü saat on be~te 
Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 

S - Eksiltme pazarlıkla yapılacaktlr. 
6 - Pazarlığa girebilmek için 15 lira 60 kuruş muvakkat temi. -

nat vermesi ve Ankara Nafıa müdürlilğünden verilmiş ehliyet ve • 
sikasını haiz bulunması lazımdtr. (3477) 1-5341 

Biga şarhaylığı odan: 
Belediyemiz alım ve satım komisyonluğunca 1800 lira bedeli 

muharnmene ve kapah zarf usulü ile 15 beygir kuvvetinde bir adet 
MOTOPOMP alınma&ı keyfiyeti 15-11.935 tarihinden itibaren 25 
gün müddetle münakasaµ çıkarılmışttr. Taliplerin ';(, 7,5 teminat, 
ikametgah ve ticaret odasrna mukayyet bulunarak hali faaliyette 
olduklarına dair vesaikini havi teklifnamelerinin ihale gün 10.12-
935 sah günü saat 14 e kadar ismi geçen komisyona göndermi~ bu
lunmaları ve bedelsiz verilecek şartnamelerin k~misyonumuzdan 
veya İstanbul yeni Aydın Oteli Müdürü Bay Osmana müracatla 
istenmesi ve ihalenin Biga belediyesi alım satım komisyonu huzu. 
ru ile yapılacağı ilan olunur. (3338) 1-5144 

P.T.T. Başmüdürlüğünden: 
İdare vesaiti nakliyesi için pazarhkla 735/740 sikleti izafiyeli 

1800 litre benzin satın alınacaktır. 
Muhammen bedel litresi yirmi yedi kuruştur. 
Muvakkat teminat otuz altı lira kırk beş kuruştur. 
İhale 10 • 12 - 935 sah günü saat on beşte Başmüdürlük Encü • 

meninde yapılacaktır. Pazarlığa gireceklerin ihale saatinden bir sa
at evvel teminatlarını Başmüdürlük veznesine yatırmalarr ilan olu. 
nur. (3476) 1-5340 

inıar l\iiidürlüğüııden : 
Kimden istimlak Muhammen bedeli 

edildigi Mahallesi Sokağı Ada No. Parsel No. Lira 
Ali S yit Hatuniye Bagçe 184 30 150 

Yukarda kaydı çıkarılan evin enkazı 6. 1 inci kanun. 935 c.uma 
gün s at on beşde bilmüzayede satılacağından taliplerin İmar 
·v'lüdurlü imdeki 1 omisyona miıracaatları. (3468) 1-5322 

A11l ara va1iliğiııdeıı: 
İstasyonda 8 kapı 50 metruke No. lu anbarın aylık bes lira be

deli icarı muhammen üzerinden açık artırma suretiyle ihalesi 
10-12.935 salı günü saat 15 de icra edilecektir. İsteklilerin dört ll
ra elli kurusluk depozito makbuzu ile yevmi mezkfırda defterdar. 
Irkta lrnrulan komisyona m\iracaatlarr. (3449) 1-5312 

l\lilli l\liidaf aa VekiJeti 
Satmalnıa Komis}'onu ~~ 

ilanları J.~ 
~ 

1 - Dizel motorına ait 64 ka
lem malzeme kapalı zarfla eksilt. 
meye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
5300 ve ilk inanç parası 398 lira· 
dır. 

3 - İhalesi 16-12-935 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 
• 4 - Evsaf ve şartnamesini gör. 
meok üzere her gün saat 15 den 
16 ya kadar Komisyona milra· 
caatları. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 ilncü 
maddelerinde istenilen belgeler· 
ile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evvel M. M. V. Sa. Al. ko
misyona vermeleri. (3146) 

1-4888 
BİL İT 

1 - Hepsinin biçilen ederi 
4165 lira olan beş bin kilo ase
ton müteahhid nam ve hesabına 
açık eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılr kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde yazılı bilgelerile 
ve 312 lira 50 kurusluk kanuni 
ilk inançlarile birlikte M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelme-
leri. (3334) 1-5132 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 

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

2 - Şartnamesini parasız al
mak istiyenlerin her gün ve ek • 
siltmesine ~ireceklerin ihale günü. 
olan 2 - 12 • 935 pazartesi günii 
saat 11 de kanuni 126.83 liralık 
ilk inancları ile M .M. V. Sa. Al. 
Ko. na ğelmeleri. (3398) 

r 
~~ 

lmtıyaı sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri .MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddtsi cfrarınd;ı 

U/110 B"'mtvind• brnlnuş- J 
t1;ı•, 

1 Saçlaı·ı 

r.lökiilenler 1 

KOMOJEN KANZUK 

SacEksiri 
-> 

Saçların dökülmesine ve ke
pcklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen. 
dirir ve besler. Komojen saçla· 
rm gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelel'le ıtriyat mağazala
nnda bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

Doktor ~1 
Hilmi Kosa; ~ :~ 

' ~ Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ~~ 
Zührevi hastalıklar ~ 

Mütehassı .. ~ 
Bahkpazarmda Polis nokta ... ~ 

'- sı karşrsmda, Çrkrrkçılar yo· J. 

kuşu alt başındaki evinde, J.~ 
Hastalarını her gün öğleden ~ 

~ sonra kabul eder. ~~ 
~ Telefon: 3506 ~ 
~~- .. l' 

Doktor 
Ali l\laruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE BELSO. 
ÔUKLUÔU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında Al. 

tınta~ sokak No. 17. Hastalarını 
hergün 9. 13 ve ıs_ 20 ye kadar 
kabul eder. Telefon: 1298 

Zayis gözlükleri perivi.st çer· 
çevelerinin Ankara acentesi mu. 
tedil fiatla reçeteye uygun her 
gözlük yapıhr. Riza Tevfik Ban· 
dcalar caddesi. 1-5352 

Kiralık apartıman 

dairesi 
İtfaiye meydanında yeni ya. 

pdan Ahmet Soysal apartrma. 
nının 6 odalı ve çok kullanıslr 
bir dairesi kiralıktır. 

Kiralık hane 
Işıklar caddesinde Mimar Ne

cati Mektebi bitişiğinde Müsta. 
kil 4 odah ev kiralıktır. Talip. 
lerin Bankalar caddesinde 25 nu
maralı mağazada Bay Nurettin 
Bakiye müracaatları. 1-5360 

Kiralık apartıman 
Çankaya caddesinde Sarıkösk 

kar!iısında yeni yapılan altış;r 
odalı apartımanın üç katı da ı. 
kanun başından kiraltıktır. Saat 
15 den sonra Belediye karşısm
da Mermerci zade hanında dok· 
tor Bay Hikmete müracaat . 

1 Ankara Bt·lediye Reisliği 1 
İlanları 

Ramazan pideleri yumurtalı 
yumurtasız beheri üç yüz gram 

olmak üzere beş kuruştur. 
(:\'19~) 1-.5361 

ANKARA ASUYE BİRİNCl HUKUK MAHKEME· 
SiNDEN: 

Ankaranrn Ru tem mahalle.sinde Numara 12 evde N.ıccar Vefi. 
yeddin: 

Bidcışet seferberlikte askere ~.vkolunara.k :\ledinede divtnr 
harp y<U:ıcısı bkcn Medineııin b:nulı.luğunda gaip olup şh.ıdıye k.ı.. 
dar hayat ve mematından dolayı kardasını7. Naccar oglu Etem ta
rafıııdan gaipliğinize hOıkfün ver.lm-eııi ıçin m:thkcmeye açtıgı d • 
vanın muhakemesinde: geiı·liği istenen Vell\·eddının tarı hı ilan
dan ıtibarcn altı ay ıarfında hayat ve tl\("rt\.atından habo:rdar olJn
ların Ankara Asliye Birinci hukuk mahkemesine haber vermeleri 
lfümmuna mahkemece arar verilmiştir. Muhakemenin bırakıldı •r 
18 mayıs 1936 pazartesi güniı saat H olduğunrlan bu tarıhc kad M' 

mahkemeye haberdar etmclert ilan olunur. 1-5357 

i ~tanlnıl sılılıi mües~cler artır111a 

eksiltnıe k:onıisvonundan: 
azı çoğl: Muvakkat garar,.f 

:ı\kliye ve asabiye ha tanesine 500-600 Ton Kok 877,50 [.. 
Şi~li Çocuk hastanesine 200.JOO 438,75 C... 

Kuduz tedavi Müessesesine 5.5- 15 ., ., 109.69 L. 
Y.ukarda. yaLrl.ı sıhhi müe seselerır. ko~ komilrltrirv lcapalr 

z~r.f ıle ver~len fıatlar fazla görüldüğünden aynı ,art ve vasıf da.o 
hılındf' yenıden kapalr zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Müesseseleı in bir veya bir kaçına veya tamamına fiat tek
lif olunabilir. 

w2 - Eksiltme 4 Birincikanun 935 çarşamba günü saat 15,3ı> da 
Cagaloğlunda Sıhhat ·Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılil .. 
caktır. 

3 - Mikta.r _ve. muvakkat garantileri hizalarında yazılmıştrr. 
4 - Tahmım fıat beher tona 19,5 liradır. 
5 - İstekliler şartnameleri parasız olarak komisyondan alabılir~ 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret odasr vesıkasiJ.e 2490 

sayılı kanund~ yazılı belge ve muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektuplarıyle usulü dairesindeki teklif mektuplarını havi zarf
ların yuka~d~ yazılı e~siltme saatından bir saat önceye kadar mak-
buz mukabılınde koınısvona vermeleri. (7195) t 5244 

Anl{ara valiliğindeıı: 
. İstasyonda 8/1 kapı v.e 49 metruke No. lu Anbarm aylık ye U 

lır~ bedeli İcarı muhammen üzerinden açık artırma suretiyle ih,ı.. 
lesı 10-12.935 salı günü saat 15 de icra edilecektir. İsteklilerin aite 
lira otuz kuru~luk dipozito makbuzu ile yevmi mezkfırda deftıe!' .. 
darlıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (3451) 1-SJL 4 

Anl{ara valiliğiudeıı: 
Sokağı Cinsi Umum Metruke Müştemilatr 

No. No. 
Vattarin ibanik oğlu ev 15/257 144 lki oda mutbah heli 

ve saire 
Yukarda yazılı evin icarı mukaddema talibine ayda on yıedı U. 

ra 25 kuruş bedelle ihale edilmis ise ele teahhüdatın ifa edilmeme·• 
sinden ihalesi fesh edilerek evif; icarı yeniden müzayedeye konul~ 
muştur. 

İhale 10-12-935 sah günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
şerait öğrenmek ve pey sürmek üzere dokuT. liralrk depozito mak., 
buzile yevmi mezkurda defterdarlrkta kurulan satış komisyonuna 
müracaatları. (3450) 1-5313 

Edirne Tarım direktörlüğüııdeı~: 
Edirne Fidanlığından fidan dağrlma zamanr yaklaştığından fi. 

dan alacakların hemen müracaatlan bildirilir. (3454) 1-5316 

Deniz Levazını satınalma komi-.. 

yonundaıı: 
Tahmin bedeli 58480 lira 25 kuruş olan 408667 6:.ilo ebnelı: U 

bidııci kanun 935 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de Kuun. .. 
paşada Deniz Matbaası ıkarşısındaki komisyon binasında kapalc 
zarf usuliyle ekıiltmeyt konacaktır. Ekmeğin tahmini fiatı 14 ku. 
ruş 31 santimdir. İstekliler her.gün Komisyonda şartnameyi göııew 
bilirler ve 292 kuruş vererek alabilirler. Muvakkat tıcminat 4174 lirt 
1 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerin teklif meıktuplarile kanuni het .. 
gelerini muayyen saattan bir saat evel komisyon rdsliğine verme-
leri. (7471) l-S356 

Kuru/. 

SİNEMALAR 
-' ____ _.I BUGÜN BU GECE 

Uun)'a kadın artistleri arasında bi
rinciliği kazanan Paula Vessely ve 
Villy F orst tarafından temsil edilen 

BiR AŞK BÖYLE BfTTt 
Almanca sölzü harikulade 

bir şaheser 

BUGUN BU GECE 
Meşhur macera ve sergüzeşt yıldı· 

zı BELA LUGOSI taraf mda.n 
oynanan: 

ŞANDU SİHİRLİ AOAOA 
Heyecan - Macera - Korku 

sergüzeıt 


