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İta y n -Habeş harbının yeni safhası 
H aheşler l\lakalleyi a ldıklarıııı, italyanlar Zecri ıetlbirlere ''°'•ılık 

"~ius,, un d~yazıları 
•• • 

EŞ-DiL "G '' 
l\1akalleden çıkmadıl{larını söylüyorlar İT AL Y A D A Teoris · nin esasları a 

Siil'l lwrmımu tedbir/,•r.i almıyor 

Roma, 27 (A.A.) - Yeni zecri 

tedbirler tatbiki tehlikesi yüzünden 

hasıl olan vaziyet ve bu tehlikenin 

yarattığı beynelmilel endişe dolayısİ· 

le ihtiyatı süel tedbirler alınmıştır. 1-
talyayı ani bir müdafaa halinde bu· 

lundurmak için bir takım asker nak· 
liyatı yapılmıştır. Bu nakliyat ve ha
rekat hakkında çıkan haberleri tet

kika imkan yoktur. Çünkü bu husus· 
ta her türlü haberler kati olarak ya

sak edilmi§tİı'. Bu tahaffuzi tedbirle
rin resmi olduğu kaydedilmektenir. 
lzin almaları mukaJTer yüz bin a sker 

ailah altında alıkonulmuştur. 

k sa b·r bakış 
~~~~~···--~~~~-

''Giiııeş. Dil 1,corisi,, rfürk: dilinin ana kö. 
liiyle radil al J~ö ~ leriııi ve il unlara oııra . 
daıı k~atıl" rak. an anı nüansları yaratan 

eli eriııiıı ro le '"İn· . aı·ilı liaııunlar a 
ortay lioynıal\:tadır 

(V. ı K.) dir [ (V.) vokal, (K.) 
konson demektir.] 

Bu formülün ilk şekli, dilin a~ 
na kökü olan ( a + ğ = ağ) dır. 

ltalyanların Mahalleye girdikleri sırada alınmış bir resim 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter 
Çaııalik:ale vaı,uru

ıı Ull o·eçirdİITT l{aZ~' 

"Güne~ - Dil" T eorisınin türlü 
kelimeler üzerinde tatbikatını gös
teren yazılarımıza bundan önce 
birkaç gün aralık verişimiz, bu te
ori hakkında, yalnız memleket bil
ginlerine değil, asrımızın klasik 
etimoloji mensuplarına da hitap 
eden bazı etütlere yer vermek 
içindi. "Ulus" ta bu sütunlarda çı
kan o yazıları memnuniyetle oku
duk. Gördük ki yazanların hepsi 
de teoride ileri sürülen orijinal 
esasları doğru bulmaktadırlar. 

Not: 1. - Bu "ağ'' ana kökün· 
d~~i vokaller şu vokallerle değişe
bılır: a (ı, e, i, o, ö, u, ü) 

Y.AHANCI ARTiSTLER 
F. R. ATAY 

İstanbul arkadaşlarımız, birkaç 
gündenberi, yabancı artistler me
selesinden bahsetmektedirler. Yal
nız bunlar için konan vergi o ka
dar ağırdır ki, Türkiyede hiç bir 
musiki ve sahne hareketi yapma
ğa imkan yoktur. 

Memleketimizde vergi münaka
şalarının ne kadar nazik olduğu
nu bildiğimizden, vaziyeti uzun 
boylu tetkik ettik. Sonunda anla
dık ki ortada bir vergi davası 
yoktur bir tasnif yanlışlığı vardır· 

oıdırlarımızı sıkmamak için, 
yerli ve yabancı artistler hakkın
daki vergi rakamlarını yazımızın 
sonunda neşrediyoruz. Bundan 
anlatılıyor ki dıtardan, hiç kimse, 
hiç bir sanat adamını veya t~kı
mmı getiremez. Çünkü her bılet 
parasının yüzde 75 ine yakınını 
vergi olarak ödemeğe mecburdur. 
Geriye kalan yüzde 25 ise, ~ol 
parası ücret kira masrafları ıle 
kazan~ karş:lığı olamaz. O vakit 
sovyet ve alman sanatkarla~ın~a 
olduğu gibi, bunlar ancak mı~afır 
olarak gelebilir ve halk da tıyat
roya parasız sokulur. 

Bundan birkaç sene önce yük
sek değil, orta bir sanat değeri ol
mıyan bazı yabancı trupların Bey
oğlu'na yerle§erek, yerli s.ahne .zw8;
rarına, büyük karlar temın ettıgt· 
ni görüyorduk. Sonra bar ve .da~: 
ıingler gene yüksek sanatla ıl~ı~ı 
olmıyan, artistler getirtmekte ~dı
ler. Sanıyoruz ki doğrudan dogru
ya Prohibitif olan bu vergi bu ce
reyanı durdurmak için dü~ünül
müştür: Çünkü o gündenberı, v~r· 
giyi bilmiyenlerden başka, hıç, 
ama hiç bir sahneye yabanc~ sa
natkar çıkarak, devlete vergı ver-
memiştir. 

İmdi biz yalmz birkaç sene de
ğil, uzun seneler yabancı me~le
'tcetlerden musiki ve sahne artıst
leri getirmek zoru altındayız. Gü· 
zel musikiye kulakları alıştırmak, 
iyi sahneye seyirci yetişt~rmek 
için, kendi musikimiz, kendı sa~
nemiz için çalışanlara cani~ ~ır 
mekteb hizmeti gördürınek ıçın, 
Türkiye şehirlerinin hazin bo!l~-
g~ unu sessizliğini ve eğlencesızlı-

' w 
ğini gidermek için bunu yapmaga 
mecburuz. 

Musiki ve sahnede en ileri mem-
leketler bile biribirlerine sanal a
dam ve takımları yollamaktadır~ 
lar. 

Hitlerizm ve fa 1:zm, büyük sa-
(Sonu S. ci saylfada) 

ajansı bildiriyor: 
Devam etmekte olan temizle

me hareketleri ile italyan orduları 
arasında irtibatın tesisi için gÖs· 
terilen çalışmalar şimaldeki kuv· 
vetleri hareketsizliğe uğratmakta· 
dır. 

Habeş haberlerine göre, cenup-
ta general Graziyaninin kuvvetle
ı·ine karşı bir taarruz hazırlan
maktadır. Ancak iki fırkahk olan 
bu kuvvetler, bir kısmı geçen haf
ta ltalyadan hareket etmiş olan 
yardıın uvve eri in ge • ' 
beklemektedir. 

Habeş hükümeti, italyanlarm 
Ogaden'e çekildiklerini söylemek
tedir. İtalyanların Gerbogubi ve 

(Sonu 2 inci aayfada) 

Fabrikalarımızda 
Haberlerini 6. cı !f<tyıfada 

~ ~ 

Çanakkale yalcularmı kurtar''" 
BandarmQ vapuru 

Deniz yolları idaresinin Ça
nakkale vapuru sah günü Boz
caada önlerinde iken uskur taftı 
kırılmıstır. Kaptan bulunduğu ye· 
rin dedtirlemeğe müsait olduğunu 
görmüş ve hemen demir atmıştır. 
Telsizle verdiği haber üzerine, Ça-

(Sonu 5. ci sayıfada) 

Her vakit bu yoldaki yazılara 
yer vermekle beraber, birçok oku
yucuların merakla takip ettikleri 
tatbikat yazılarını da daha fazla 
geciktirmemeği münasip gördük. 

"Ulus" un ilave şeklinde dil me
raklılarına armağan ettiği ''Eti
moloji, morfoloji ve fonetik ba
kımından Türk dili analiz yolları,, 
başlıklı broşür, bu tatbikatı takip 
için gerekli esasları toplamakta
dır. Bununla beraber birçok yer
lerden gelen mektublarda bu esas
ların toplu ve ktsa bir hulasasına 
ihtiyaç gösterilmekte olduğu için, 
burada böyle bir hulasa yapmayı 
ugun bulduk: 

Güneı - Dil 1'eori:tine gifrP 
Kökler ve Ekler 

1. - Türkçede sözün ana kökü 

Fransız Başbakanı B. Lava! diyor ki 

Fransanın alın yazısı perşembe 
gönü belirecektir. 

"l\lemleliet açık: bir durum istiyor. l(aygu yeııiden llaş gö"'tel"i
yor. Finansımızın öldürücü bir mahiyet alması tehlil\:e i var. 

Parlameııto hemen ve çalıul\: l\:arar vermelidir.,, 

8. ı...dıJOl 

Paris, 27 (A.A.) - B. Laval, 
dün akşam radyo ile yayılan bir 
söylevinde şöyle demiştir: 

"-Per§embe günü belirecek olan 
ıey, Fransanm alınyazısıdır. Ta
sarrufların yapılmasına devam e
dilecek ve frank kıymetinin indi-

rilmesinin önüne geçilecektir. E
ğsr parlamento, muhalif bir fikir
de ise, bunu açıkça söylemelidir. 
Zira memleket, açık bir durum i -
temek hakkma maliktir. Parla
mento konuşmalarmm giiç olaca
ğı düıüncesi, ihtimal yalnız başı
na bir çok ziyanlara sebeb olmuş
tur. Kaygı, yeniden baş gösteri
yor. Eğer bu endişe uzayıp gide
cek olursa finansımız için öldürü
cü bir mahiyet almak tehlikesini 
arzedecektir. Süratle bir rey ver
mek lazımdır. Biz parlamentodan 
hemen karar vermesini istiyeceğiz, 
yoksa vaziyet vahimleşecektir.,, 

l'rwı!!m hty1tu•tıi 

B. Laval, frank kıymetinin her 
ne suretle olursa olsun indirilme· 
sine muanzdır. Söylevinde şöyle 
demiştir: 

"- Bir kolaylık yolu olarak 
kabul etmemekte, reddetmekte ol

(Sonu 2 inci sayfada) 

Bugiin 
İç sayfalarımızda 

2. inci Mtyfcmıı::Aa: 
Brezilya i~yanı bastırıldı, 
fimali Çin hôdiseleri, ltal
yan · laabeı laarbı, B. flit· 
lerin söylevi 

. 1. iirıcii :wyfamızcla: 

Yarı sıyasal: Pester 
Loyd'a ce_\ '>··· Tarih 
bahisler': ·~ -:- •anlı sal
tanatında ilk nufus 
sayımı. 

4. ii11cii sayfamızda: 
MESKEN ANKETiMiZE 
GELEN CEV AB .. 

5. inr.ıi ... ay/mtuz,f.tc: 
\'IU tNCl DiL ANKETi 

Not: 2. - Bu (ağ) ana kökün
deki okunmaz (muet) "ğ" konso
nu dahi şöyle değişebilir: 

ğ ( v, y, g, k, h, b, m, p, 1) 

Bunlar birinci derece radikal. 
kökler sayılabilir. 

Not: 3. - Bütün Türk konso0r
ları başında bir vokalle beraber 
ana köke eklendikten onra, ana 
kök düşerse, kalan şekil, onun 
mefhumunu temsil edebilir. Böy~ 
lece: 

Ağ + v. ( •, ş, c, f, z, j, d, ı. "• 
l, n) 

şeklinde, ikinci derece ro.clikal. 
kökler çıkar. 

ti. - Ana kök ve onun yerine 
geçebilen birinci ve ikinci derece
ci eki :radikal kökler, hep kök an
lamrnm mümeuili olurlar. Bu tem
ıilde tereddüt edilirse derhal ana 
kökü başa getirmek ve ondan M>n· 
ra gelip ana kökün anlamını nü
anslarından süfikılere balanllk 
lazımdır. 

ili. - Ana kökün ilk cmlanu,. 
(günq) olduğu ve ondan çıkabi
len başlıca mefhumlar broıürd" 
gösterilmiıtir. 

Bütün bu mefhumlar, ilkin n 
maddi anlamlarında olarak (ağ) 
ana köküyle anlatılmıı, zamanla 
bir yandan mefhumlar ruhi, fikri, 
abstre anlamlara döndüğü gibi, 
öbür yandan da vokaller ve kon· 
sonlar inkiıaf ederek birinci ue 
ikinci derece radikal kökltır vü
cuda gelmiştir. Bütün bu }töklere 
bir takım ıüfiksler de katılar k 
dil kurulmuştur. 

iV. - Güneş - Dil teorisine gö
re Türk ekleri ve onların kelime
deki :rolleri itibariyle kategorileri 
de bro~ürde izah olunmu tur. 

Giim·~ - l>il Teorisine ~iire 
analiz l·ollcırı 

Herhangi bir kelimeyi analiz 
ederken şu yoltardan yürümek l "
zımdır: 

1. - tik önce kelimenin tam ve 
asıl manasını tesbit ederek bilmek 
15nmdır . 

2. - Bir kere bu mana bilindik· 
ten onra, kelimenin elde bulunan 
şekli, onun uzun bir tekamül ne
ticesinde aldığı en son morfolojik 
ve fonetik şekil olduğu düşünüle~ 
rek, kelimeyi ilk etimolojik aslına 
çevirmelidir. 

Bu çevirmede göz önünde tutu
lacak esaslar şunlardır: 

a) Hiç bir kelime kon onla b • 
lamaz. Konsonla. baıtıyan aozle-

- Saytfcı}t ç.e-uİrtntit -



\ iFA 2 

SON DAKiKA 

b e hes·n e 
· " lyaııla .. bir hezimete mi ğramı§lar? 
Adisababa, 27 (A.A.) - Hü

kumet, tebliğ ediyor: 
İtalyanlar, Ogaden cephesinde 

tam bir h zımet 1 alindedirler. Go
rahaiden bildirildiğine göre, İtal
yanların dört tank ve ikisi mitral
yözleri taşıyan altı kamyon kay
betmiş oldukları Anale çarpışma
sı sonucunda somalılilerle İtalyan
lar perişan bir halde geri çekil
mişler, birçok ölü bırakmışlardır. 

Panik, Gorahai ve Guerlogou
bi garnizonlarına da sirayet etmiş 
ve bu garnizonlar yerlerini bıra
karak Ual-Ual ve Vardaireye sı
ğınmıt olup buralardan çıkmamak
tadırlar. 

Habeşler, Gorahai ve Guerl~ 

goubi'yi tekrar işgal etmek için 
tertibat almaktadırlar. 

Şu hale göre İtalyanlar, Oga
den cephesindeki 55 günlük mü
cadelelerinin semeresini kaybet
mişlerdir. 

lwlymı telo:zibi 

Roma, 27 (A.A.) - Stefani a
jansı bildiriyor: Bazı ajansların 
İtalyan askerlerinden bir takımı
nın Mısıra kaçtıklarına, Makalle 
ehalisinin İtalyan kıtalarına karşı 
isyan etmiş olduklarına ve İtalyan
ların yerli ehaliye karşı şiddetli 
muamelelerde bulunduklarına da
ir olan haberlerin asıl ve esası 
yoktur. 

ltalyanlar nereden taarruz edeceklermiş? 
Paris, 27 (A.A.) - Havas a

jansından: Pertinaks Eko dö Pari 
gazetesinde yazıyor: 

"Romadan gelen haberlere gö
re ltalyamn Londra elçisi, İngil
tere dı§ işleri bakanlığına süel ha
reketin yakında T sana istikame-

tinde batlıyacağım bildirmeğe me
mur edilmiştir. 

Bu haberi Deyli Telgraf da te-

yid etmiş ve Mareşal Badoğlio

nun bu bapta kesin emirler almış 
olduğunu söylemiştir. 

İskenderiye üzerinde inoiliz hava 
manevraları 

Londra, 27 ( A.A.) - lngili2 kara ve 
deniz tayyareleri bugün lskenderiye Ü· 

:zerinde büyÜk manevralar yapmışlardır. 
Bu manevralardan maksat, bir havaita· 
arruz takdirinde şehrin ne gibi müdafaa 

vasıtaları ku!lanabileceğinin tetkikidir 

Tayyarelere karşı k.ırulmuş olan batar· 
yalar tayyarelerin çektiği nitangahlara 

kartı ate§ etmişlerdir. 

İtalyan - halıeş savaşı yeni bir afhada 
( B~ı 1. ci sayıfada) 

Gorahai'yi tahliye ettikleri ve U
alual'a doğru çekildikleri söyle
niyor. Adisababada sanıldıgma 
göre birkaç gün sonra cenup cep
hesinde büyük bir muharebe ola
caktır. Asker dolu büyük kamyon 
kolları Harrardan, bir tek italya
,nn kalmadığı söylenen Gerbogu
biye bugün hareket etmişlerdir. 
f-lnbeşlerin Gorahaiyi almış olduk
larına dair olan haberi bitaraf bir 
kaynaktan teyid etmek imkansız 
bulunmaktadır. Bununla beraber 
habeş kuvvetlerinin cenuba doğru 
olan hareketleri son günlerde mü
him bir şekilde genişlemektedir. 

Beş İtalyan uçağı bugün Har-

rin başındaki vokal sonradan düt
müştür. 

b) Sözün başında ana kök, ya
hut onun yerini tutan radikal bir 
kök vardır. Eğer bu kök sözde gö
l'Ünmiyorsa sonradan düşmüş de
mektir. 

c) Hiç bir ek köke doğrudan 
doğruya yapışmaz. A;raya mutlaka 
bir vokal girer. Bu vokal sözde 
görünmiyorsa sonradan düşmüş 
olduğuna hükmetmelidir. 

ç) Hiç bir sonek yalnız vokal
den ibaret olamaz. Eğer sözde yal
nız vokal şeklinde görünüyorsa, 
orada düşmüş bir (ğ) var demek
tir. 

d) Türk sözlerinde yanyana ay
nı cinsten iki konson bulunmaz. 
Eğer böyle iki konsona tesadüf 
olunursa, bunlardan birinin uzat
ma rolünü gören bir (V. ğ) nin 
kaynaşmasiyle yapılmış olduğuna 
hükmetmelidir. 

3. - Kelimeyi böylece bir 
[ (V. + K.) ..ı.. (V. + K.) + 
(V. t K.) ... ] serisi halinde ana
liz ettikten sonra, manasına göre 
baştaki ana veya radikal köke 
.. günq'' aslından gelen türlü an
lamlard n hangisinin en çok ya
kışık alacağım düşünüp bulmak 
lazımdır. 

Burada sırf kalıp üzerinde mi
haniki bir çalışma yerine, bilme
nin ve dücıünmenin esas olduğu 
göz önünde tutulmalıdır. 

4. - Ana veya radikal kökün 
manasını buldu] tan !onra ona ya
pışan eklerin mana:~.ra verdiği nü
aııchrı da tesbit etmek lazımdır. 

rar ilinin bazı köyleri üzerine bom
ba atmışlardır. 

Mısırlı 125 hnbeş, memleket
leri uğrunda harbetinek üzere Di
redua'ya gelmişlerdir. 

Şimal cephesine gelince, ital
yanlar yerlerinden kımıldamıyor
lar. Bir haftadanberi hiç bir ileri 
hareketi bildirilmiyor. Ras Seyum 
ve Kassamn giriştikleri şiddetli 
çete muharebeleri İtalyanların ile
ri hareketini durdurmuşa benzi
yor. Bu iki habeş kumandanı el
hirliğiyle hareket ebnekte ve bas
kın muharebeleri yapmayı bir şe
ref sizlik addeden ikinci derece
deki kumandanları teskine çalış
maktadırlar. 

Burada da sözün kendi manasiy
le ana köke verilen mananın nis
petini daima göz önünde tutmalı-. 
cnr. 

Bu analiz yapıldıktan sonra ye
niden sente:ı.'e dönülerek elimiz
deki kelimenin ilk etimolojik ~e
kilden son morfolojik ve fonetik 
şekle dönüşünü tetkik etmek ve 
kökle eklere verilen manaları bir
leştirerek kelimenin son manasını 
bulmak Jnzımdır. 

Türk dilinde mütekamil foneti
ğin istediği söz şekli şudur: 

"Mana kaybolmamak şarti;,ıle 
kelimenin, •öyliyenin ağzından a
henkli olarak çıkabilecek ve işi
denin kulağında temiz ve düzgün 
bir yanku yapacak §ehilde olma
bı ... ,, 

işte morfoloji ve fonetiğin, 
Türk sözlerinin etimolojik şekil
lerinde yaptıkları değişmelerin 
sebebi, budur. 

"Günef Dil" teorisinin bu esas
larını anlayıp tatbik etmek için, 
her şeyden önce kafamızı klasik 
etimoloji ve gramer görüşlerinden 
ayırmak lazımdır. 

''Ulus" un "Dil yazıları" sütun
larında 2 sonteşrin 1935 tenberi 
çıkan örnekler, "Güneş - Dil'' 
teorisinin tatbikattaki muvaff akı
::,·etini gösterir şahitlerdir. Bu izah
ı ·ı, yalnız yabancı dilden gelme 
~nılan bırçok sözlerin orijinal 
Türk kelimeleri olduğunu göster
mek yolunda değil, Türk dilinin 
ana sözleri üzerinde' de tatbik et
miş bulunuyoruz ve bınıdan sonra 
da bu tatbiklere J~vai'l'I edeceğiz. 

ULUS 28 SON ı t.~RIN 1935 PERŞEMBE 

DIŞ HA 
Yunanistan' da 

Hül{Ümeti ~i d · ·k 
B. (ondilis ida e 

e ecele 
Atina, 27 (A.A.) - B. Kondi

lisin dün kıralla yaptığı mülakat 
iki saat kadar sürmüştür. 

B. Kondilis saraydan çıkarken 
gazetecilere beyanatta bulunarak, 
kırala meclisin dağıtılmasını, se
çimin kuvvetli bir hükümet tara
fından yapılmasını tavsiye ettiği
ni söylemiştir. Kırat kendisine te
şekkür etmiş ve bu hususta da
nışmalardan sonra bir karar ve
rinceye kadar işlerin idaresini ken
disinden rica etmiştir. 

Kıral, bu görüşme esnasında 
B. Kondilise en büyük şeref nişa
nı olarak kurtarıcı nişanının bü
yük haç rütbesini venniştir. 

Atina, 27 (A.A.) - Kıral, da
nışmalarına devam ederek dün sa
at 15 de başbakan muavini 8. Te
otokis'i kabul etmiştir. Mülakat 
soat 17 ye kadar devam etmiştir. 

Krral, B. Çaldarisi bugün saat 
l 0.45 de ve B. Metaksası da saat 
13 de kabul edecektir. 

H. Çuhlt.ıri!fin wvsi)·ewri 
Atina, 27 (A.A.) - Saraydan 

çıkarken gazetecilerle görüıen B. 
Çaldaris, sıyasal vaziyet hakkın
daki görüşlerini kırala bildirdiği
ni "e yeni kabineyi teşkile parla
mento ekseriyetini haiz olan par
tiyi memur etmek tavsiyesinde bu
lunduğunu söylemi tir. 

Kıral B. Çaldarise, Sovör ni
şanın büyük salibini vermiştir. 

llmunıi uf 
Atina, 27 (A.A.) - Kıral, ya

kında umumi af ilan edecektir. Bu 
B. Venizelos'a olduğu gibi bütün 
askerlere ve genernl Plastirasa da 
şamil olacaktır. 

Brez·ı • v 1 r 
-----·----

Hükümet kuvv tlerinin siddetli omha 
' 

• 

dını ııından so ra . ıti a c eler 
teslim oldular 

Londra, 27 (A.A.) - Rio-de
Janeiro' dan Reuter ajansına bil
dirilmektedir: Şiddetli bir bom
bardımandan sonra hükümet kuv
vetlerinin Sao-Joabo kalesini iş
gal ettikleri resmen bildirilmek
tedir. İhtilalciler teslim olmuşlar, 
sükun tesis edilmiştir. 

Berlin, 27 ( A.A.) - "Graf 
Zeppelin'' de bulunan yüzbatı 
Behman telsiz telgrafla bildiriyor: 

"Seyahatimize akşama doğru 
ba~ladık. Bathurt•da posta tevzia· 
tını yaptık. Amerikaya doğru git
mekte olduğumuz pazar sabahı, 
Rasif hadiseleri hakkında ilk ha
berleri aldık. Rio gaz fabrika,. he
nüz inşa edilmekte, ve şimali şar-

ki rüzgarları Sevilla seyahatini 
güçleştirdiğinden, benzın ekono
misi yapmak için derhal süratimi
zi azaltmaya ve böylelikle hiç ol
mazsa sekiz gün havada kalmnyı 
temin etmeye karar verdik. 

Rasif açıklarında iken bu şeh
rin limanı ile daimi bir irtibat te
sis ettik. Uçak meydanı civarında 
çarpışmalar yapılmakta olduğunu, 
fakat karışıklıkların en geç hafta 
sonunda biteceğini telsiz telgrafla 
haber aldık. 

ihtilalciler dün akşam teslim 
oldular. Bugün güneş batarken 
karaya inecek ve seyahat esnasın
da 120 saat havada kalını§ olaca
ğız. 

Şirr ali Çin de 
Jaı>onlar l)ütiindenıiryolJarını 

ellerine geçirdiler 
Jnpo"lur bir m(•t ki cloluı 

i§gal ettiler. 
Pekin, 27 ( A.A.) - Japon kıtaları, 

Pckin'e 5 kilometre mesafede bulunan 
ve demiryollarının muhiın bir birleşme 

noktası olan Fentgai•yi işgal etmişlerdir. 
Pekin, 27 ( A.A.) - J pon kuvvetle· 

ri şimali Çin demiryollannı i çal etmiş

ler ve cenubla olan münak tatı tamam· Y· 
le durdurmuşlardır. Şimali ve merkezi 
Çin demiryollan tamnmiyle japonların 

elinde bulunmaktadır. 

Pekin, 27 ( A.A ) - Japon müfreze
leri demiryolunun birçok noktalanru it 
gal etmek suretiyle Pekin - Mukden, Pe
kin - Hankov ve Pekin • Suignan hat • 
larmı kontrolhırı altına a1mışlard11". Ja
ponlar bu tedbirleri vagon ve lokomo• 
tin ı İn cenuba knçınlmasına mani ol • 
mak İçin alındığını aöylemrktedir . 

P kin, 27 (AA.) - Bu ay.n 24 un
dc şimali Çin'de muhtıır hukürnct ilan 
eden Ying-yu.keng h. klunda cu i tcd -
birler alınncaktrr. 

• La val d ·yor ki: 
B. litleı·iıı sözleri 

Bertin, 27 ( A.A.) - Hitlcr, bir mü • 
ı;tlmt csnasındct, Almanya'nın iç va.dye. 
ti bakımından alman ve yahudi ırkları 

araaınJa bir Cark koymaya lüzum görül
düğünü ve bu baptaki kanunların yalıu
Jılcri halkın taıkınlıklarından da koru. 
makta oldugunu söylemiştir. 

l~raıısaııın ınukadderatı perşemht 

günü belli olacak 
(Baıı 1. ci saydada) 

duğum frank kıymetinin indiril
mesi keyfiyetinin yükünü, ağırlı
ğını küçük tasarruf erbabı çeke
cektir. Parlamento seçimleri ari
fesinde olduğumuzdan dolayı 
frank kıymetinin indirilmesi key
fiyeti çok daha ziyade tehlikeli
dir. Finansal mesele halledilir e
dilmez birlikler meselesine temas 
edeceğim. 

Son luuföwlcr tekerriir edcmwz 

Hükümet, vatandaşların nizam 
ve emniyetinden mcsuldür. Ve 
cumuriyet müesseselerinin muha
fazasını üzerine almıştır. Hiç bir 
grup, kendi otoritesini devlet oto
ritesi yerine koymak hakkına ma
lik değildir. Brest ve Tulon hadi
seleri ve son günlerde Limogda 
vukua gelen hadiseler, cumuriyet 
rejiminin temin etmiş olduğu hür
riyetleri tehlikeye düşürmeksizin 
tekerrür edcme:ı. Kanunlar kafi 
değilse, bunlar ikmal edilecektir. 

ltulyan - lwbeş scn·aşı 

B. Laval, Fransanm İtalyan -
habeş anlaşmazlığında tuttuğu yo
lu lmpalı göstermeğe çalışarak şu 
sözleri ilave etmiştir: 

"- Biz, Cenevre paktının za
ruri neticesi olan teahhütlere gi
riştik. Bu pakt, bizim emniyetimi
zin başlıca unsurlarından biridir. 
Jngiltere ile ynp:nakta olduğumuz 
devamlı çalışma birliğinde daima 
anlaşmazlığı mevzii kılmak· ka·y
gusu ile hareket ettik. Ve bu anJ 

laşmazlığın etrafa bulnşmaması i
çin elimizden geleni yaptlk. 

Daha başlangıçtan beri her 
türlü süel zecri tedbirlerle bir de
niz ablokasma sevkedecek olan 
her nevi tedbirlerin önüne geç
mek hususunda mutabık kaldık. 

Süven kanalının kapatılması hiç 
bir zaman düşünülmemiştir. Vazi
fem güçtü. İtalya ile olan dost
luk bağlarımızı muhafaza etmek
le beraber İngiltere ile olan dost
ça çalıtmalar birliğimizi korumak 
ve Fransanm milletler cemiyetine 
olan sadakatini göstermek mecbu
riyetinde idim. Bu suretle hareket 
etmekle gerek memleketimin mcn
f aatlerine ve gerek sulha hizmet 
etmiş olduğum kanaatindeyim. 

lngUU!re ile çalı~11uı birliği 

lngiltere ile F ransanın ~hşma 
birliği her zamandan arkı olmalı 

ve itimat esasına dayanmahdlr. 
iki memleket, müşterek gaye olan 
sulhu elde etmek hususunda aynı 
karşılıklı anlaşma ile sebat etme
lidirler. Umarım ki vakti gelince 
B. Musolininin uzlaşma temayülü
ne müracaat etmek beyhude olnu
yacaktır. Milletler cemiyeti paktı· 
nm prensipleriyle ltalyanın men
faatlerini uzlaştıracak şerefli ve 
f-d:lane bir hal sureti bulmak la
zımdır. Dünyada mesuliyet yükü 
taşıyan herkesin düşuncesi budur. 
İtalyan bükümeti başkanının mem-

Hitlcr komünizm hakkında Alman· 
yanın kendi bünyesine uynııyao bu sos· 

yal akickye karşı mücadelesine devam e
deceğine işaret eylemittir. 

Almanya'nın müıellah kudretine ge
lince, Hitler bir kaç milyon a lıcrlik 914 

ordusuna muadil bir ordu teıkilirün an. 
cak yeni bir harb tehlikesi kar\ısında ı.lü· 
ıünlilebileceğini ve bunun ise Almanya 
için ezici bir yük olacağmı söylemiştir. 

Nihayet Almanya'nın müı;temleke el· 
de etınek hususundaki projeleri halel. ~

da da ''Almanya bu projelerden ula vaz 
geçmiyecektir .. demiştir. 

leketine Avrupa ııulhunun düzen
lenmesi emrindeka hissin; vermek 
azminde olduğunu biliyorum. O 
zaman Stresada başlanıış olan işi 
veniden ele alacağız. 

f'ranM: • souycı ıxıkıı. 
Fransıı - Sovyet paktı lıiç bir 

memleket aleyhine degıldir Fran
sanm Berlin elcisi, 8. Hitlere bu 
hususta teminat vrrmiştir. Dost
luldarrmızm hiç birinden vazgeç

miyoruz. Butün teahhüdlerimi2e 
riayet ediyoru:z.. Avrupa sulhunun 
~ğlanması işine devam eder ten 
bütün yardımları arıyoruz ve Al
manya ile iyi l·omşuluk ve k r ı

lıklı takdir münasebeti ri vücuda 
getirmeği ve bu münasebetleri ;n
kişafa doğru götürmeği samimi 
sur~tte temenni ediyoruz. 

Kuvv~tli, uyanık ve sulhu se
:ver Frapsanm korkacağı hiç bir 
şey yoktur.,, 
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Pe~tcr Lloyda cevaıJ 
Memie#letinıiz hahhındaki yaban

ı:ı neşriyat, son zamanlarda hem ka· 
lite hem de kantite bakımından çok 
clüzelmi~tir. Bu dt?ğİ~me daha beş yıl 
kadar .)Urerse, Türkiye hakkında her 
avrııpalının "doğ,.uya yakın,, bir ma
lumatı olacaktır ( 1 ). Artık '·haremli
kafesli, p\.çeli • odalıklı, nargileli
şalvariı tevekkülcü ve poligam" Tür· 
kiye, gene Avrupa nesillerinin de ka· 
fasından gittikçe silinmektedir. 

Bunun en büyük sebebı, Atatürk'· 
ün her yere yayılmış olan ünü ve dev· 
rimlerimizin madde sahasında yük

.elen batanlarıdır. 
Böyle olmakla buaber, bazen bi· 

~ gücendiren yazılara da rastfryo· 

rtu:. Meselııi: 
Geçenlerde Pester Lloyd'de bize 

aid birkaç satır okuduk ki herhangi 
bir mü:unin bodrumundan çıkarılmış 
gibi kül kokuyordu. Peşte'de alman· 
ca çıkan bu ağır başlı macar gazete· 
•i, •on haftalarda Polonya ile Maca· 
rutan ar1Uında yapılan ''kültür an· 
IQfması" nı anlatmak ve övmek i~in 
bcutığı bir yazıda, polonyalılar ıle 
macarların tarihi misyonlarından ba• 
hiş açarak. macarların geçen asırlar· 
da nasıl A11ruap'yı türklerden kurtar· 
dıkları bir hakikat ise, şimdi de Po· 
lonya'nın doğudan gelen istibdadla· 
ra karşı Avrupa namına karşı durdu
ğunu birer kültür hizmeti olarak te· 

barüz; ettirmektedir. 
Eğer yapılan anla§ma, bir kültür 

anlaşması ise, onu överken böyle kül· 
türsüz: sözlere ne lüzum var? 

a) Macarlarla türkler aynı ırktan 
iseler ve bir macar • türk kardeşliği, 
hal"iciye nazırlarının ellerine hareket 
istasyonlarında tutuşturulan bir çiçek 
demetinden ibaı·et değilse, Kemalist 
Türkiye'nin bugünkü kültür misyonu 
macar kardeşlerimizin hıristiyanlık 
uğruna yaptıkları mücadele kadar 
önemli ve şeı-efli değil midir·? 

b) Siebenbürgen macarları kadar 
taksime uğrayan Polonya yurdsever· 
feri de şahidlik edebilirler ki türlıle
rin dostluğu, eskidir ve sağlamdır. 

c) "Doğudan gelen istibdadlar' a 
kar~ı Avrupayı korumalı ne demek
tir? Avrupa kültürünü hala Ortaau
rupa'nın ötesine gidemez sanmalı ve 
gidememiş bilmek kadar hazin bir 
iddia olamaz:. Avrupa kültürü çoktan 
evrensel olmuştur. Bu müjdeyi Pester 

Lloyd'e biz verelim. 
Hem şunu ilave edelim, memle· 

ketler artık bu gibi hizmetleri pek 

önemli görmiyorlar: 
a) Hitler Almanyası, ilk günün· 

denberi, Aurupayı komünizmden kur· 
tardıiını ileri sürüyor. - Fransa buna 
rağmen St>vyet Rusycı ile anlaşmıştır. 

b) ltalya, genel savaştaki hizmet· 
lerinden bahsetti. lngiltere ve Fran· 
sa, bana rağmen sanksyonlcırı tatbik 

ettiriyorlar. 

Adama soruyorlar: 
- Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi ne 

yapabilirsin? 

Onun için, biı- millet ile küllür Ü· 

zerinde olsun ne üzerinde olursa ol· 
sun bir anlaşma yapmış olmaya .se· 
vinirken bunu bir alay diğer milletle 
bozuşmaya vesile saymak, kısa gÖ· 

rü1lülükten ibarettir. 
Pester Lloyd T iirkiyeye dair öne 

sürdüğü mütaleaları, müzelerin bod
rumundan değil de içinde yaşadığı
mu: realitelerden alırsa, hem mem· 
leketine hem de Tiirk · Macar dost· 
luğuna çok daha büyük hizmet et· 

mi~ olur. 
Burhan BELGE 

( /) "Doğruya yakın" diyoruz. çiin· 
kü bir yabancı memlekete dair "doğru'' 
malumat hiç bir memleketin lıalk yı. 
ğrnlaruıda yoktur. 

İspanyanın sa tın alacağı 
yumurtalar 

İspanya hükiimeti İspanyaya 
girecek olan yumurta mikdarım 
yeni kontenjan listesinde 37900 
ton olarak tesbit etmiştir. Ekono
tni bakanhğ1 keyfiyeti yumurta ih
raca.tile ui7rasan -t~imeruere bii-

o • • 
clit·mek ü-z:ere i1gili ye~·\:ere bır ' ge-
nelo;e ctöndermişt1r · 

.. 

iSTANBUL TELEFONLAR!: 

Buğday ve eli-nıel\. 
fiatları 

Narhrn 14 kuruş olması -
na rağmen piyasada ek -

mek 13 kuruşa 

sa trlmaktadır. 
Istanbul, 27 -- Bugün lstan

bula 107 ton buğday geldi. Yumu
şak buğdaylar 8, 15-8,20, sertler 
7,10-7,20 arasında muamele gör
dü. Bugün birinci nevi ekmek 
narhımn 14 kuruş olmasına rağ
men şehirde yüzden fazla f ırmda 
birinci nevi ekmek 13 kuruşa sa· 
tılmaktadır. Vaziyeti tetkik eden 
gazetecilere birçok fırıncılar ad
reslerini dahi saklamağa lüzum 
görmeden buhran günündenberi 
işin yalnız değirmencileri tatmin 
eden bir şekilde inkişaf ettiğini 
ve belediyenin işi icab ettiği gibi 
kavrayamadığmı söylemektedir
ler. Buhranın baı;ladığr günden 
bugüne kadar buğday kiloda yüz 
para düşmüştür. Bıirinci nevi unun 
çuvab 885 kuruştur. 

Caııı ye sise f ahriliası ' ., 
acılıyor 

J • 

İstanbul, 27 - Öbürgün Paşa· 
bahçede cam ve şişe fabrikasmm 
açılma tör.eni Başbakan ve Ekono
mi 'bakanı hmmnı He yapılacaktır. 

Yunanistanda bloke 
kalan paralar 

İstanbul, 27 - Tür kof is aym 
yirmi a~tmaıa kadar Yunanistanda 
bloke kalan paraları tetkika baş
laclr. 

İlk mekteplerde 
bayrak merasimi 

İstanbul, 27 - Uk mektepler
de haftada iki gün öğretmenlerin 
de iştirakiyle bayrak çekme mera
simi yapılması mekteplere tebliğ 
edilmiştir. 

Belediyenin yaptrracağr 
asri mezarlık 

İstanbul, 27 - Belediyenin yap
tıracağı asri mezarlık belediye 
bankasından alınacak borç para 
ile yapılacaktır. 

Eski liman şirketinin 
mallan 

İstanbul, 27 ·- Eski liman şir
ketinin malları satılığa çıkarıldı. 
Bu mallardan binalara 140, möb
lelere 50, liman vesaitine 750 bin 
lira kıymet konmuştur. Bina ve ve
saitin şimdilik liman idaresinden 
başka alıcısı yoktur. 

Belediye ve evkaf 
anlaşmazlığı 

İstanbul, 27 - Belediye ve ev
kaf ihtilafını tetkik eden hakem 
heyeti huzurunda bugün iki taraf 
avukatları müdafaalarım yaptılar. 
Yarın bir toplantı daha yapılack 
sonra heyet kararını hükümete bil
dirmek üzere Ankraya dönecek
tir. 

::: İstanbul elektrik şirketindeki 
elektrik saatlerinin ayar dayresi 
Ekonomi bakanlığı emriyle kapa
tıldı. 

Acıklı bir ölüm 
Yüksek Tarım enstitüsü Vete

riner fakültesi birinci sınıf talebe
lerinden B. Sa\t yakalandığı has
taiıktan kurtulamıyarak ölmüş ve 
cenazesi dün arkadaşlarının göz 
yaşları arasmda, törenle Cebeci 
mezarlığına gömüimü.ştüır. Ayle.si
ne ve arka c.b .. şh.rm-1 bas salla ede
rız. 

UlUS 

MUDANYADA 
M ii ta re henin imzalandığı 

konak nıiize ofocak 
Buı·sa, 27 ( A.A) - Ba§bakan 

İsmet İnönü saat tam 17.30 da 
Mudanyaya geldi. Bursa valisi Şe • 
fik Soyer, şarbay, kumandanlar ve 
kalabalık bir halk kütlesi tarafın· 

dan karşılandı. Başbakan Bursaya 
hareketten eve[ 922 de mütareke • 
yi imzaladığı ve şimdi Parti binası 
olarak kulanılan binayı gezdi. ls . 
met lnönü yanındakilere bu müza

kerelerin cereyanına ait hatıraları-~ 
nı naklettiler ve en küçük teferrÜ· 
atı bile hatırladılar. Bu bina müta• 
rekenin imzası zamanındaki eıyala· 
rı da toplanarak bir müze haline 
konulacak, etrafı açılarak 

bir anıt dikilecektir. Saat 18 de 
Bursaya hareket eden BQ§bakan 

E
eceyi orada geçirecek ve yarın sa
t 11 de Merinos fabrikasının te • 

mel atma törenini yapacaktır. 

-"A 

l{amutayın dünk:ü 
toplantısı 

Kamutay dün B. Fikret Sıla
ym başkanlığında toplanarak de
nizaltı botlarında kullanılan ge
dikli ve mükellef küçük subaylar
la efrada seferde, manevralarda, 
tatbikatlarda hazır yiyecek veril
mesi ve deniz mensuplarına mah
sus yemek bedeli hakkmdaki ka
nun layihalariyle, imalatı harbiye 
fabrikalarındaki mütehassıs su
baylara verilecek gündeliğe aid 
kanun layihalarının ikinci müza
kereleri yapılmış ve kabul edilmiş
tir. 

Kamutay yaran toplanacaktır. 

Sigara paketlerinde 
} erıicedeıı başl~asına il.· rami.ve 

Jwnmıyacak 

İstanbul, 27 (A.A.) - İnhisar
lar umum müdürlüğünden tebliğ 
edilmiştir: 

·· · "Yenice paketlerinden başka, 
serkldoryan ve diğer paketlere de, 
ikramiye konulacağı hakkında ga
zetelerde görülen haberler doğru 
olmadığı gibi, idaremizin böyle 
bir tasavvuru da yoktur. 

Çekirge kongresindeki 
delegelerimiz 

Tarım Bakanlığı Ziraat Genel direk
törü B. Abidin yanında bakanlık fen 
müşaviri B. Aziz olduğu halde Suriye'· 
ye gitmiştir. BB. Abidin ile Aziz, birin
cikanunun ikinci günü Berut'ta topla • 
nacak ve bir hafta sürecek olan çekirge 
kongresinde hükümetimizi temsil ede. 
ceklerdir. Kongreye Türkiye, Suriye, 
Lübnan, Irak hüküınetleri iştirak ede • 
cekler ve kongrede çekirge imhasına kar· 
şı çekirgelerin bir sınırdan öteki sınn·a 
geçmesini önlemek için alınacak tedbir-

ler görüşülecektİl'. BB. Abidinle Aziz, 
kongı·eden sonra Suriye içinde bazı zirai 
tetkikler yapacaklardır. Seyahatled 20 
gün devam edecektir. 

Tokat çevresinde pamuk 
yetiştirmek için 

Tarım Bakanlığı pamukçuluk seksi . 
yonu şefi B. Seyfi ve pamukçuluk mü • 
tehassısı Bayo Tokad ve havalisinde bir 
tetkik seyahatine çıkmışlaı·du·. Bu hava
lide pamuk yetiştiril\p yetiştil'ilemiye -

ceği etrafında tetkikatta bulunacaklar 
ve bazı tatbikat yapacaklardu·. Seyahat· 
leri 10 gün sürecektir . 

İdman bölgesinin 
toplantrsr 

Ankar~ idman bölgesi Başkanlığın

dan: Görülen lü"Jum Ü'Z:e1·İ.ne böl~mi z 
ydbk kongl'e~n 15 ilkkanun pan•· günii· 
mı bu·aı.ulmı~tıır. 

İzmir şarllayı 
Moslwv<ldct telkikleri11e 

devam ediyo,.. 
Moskova, 27 (A.A.) - İzmir 

Şarbayı B. Behçet Uz, Leningrad 
Sovyet başkanı B. Kodatzkiyi zi
yaret etmiştir. B. Kodatzki B. Uz 
şerefine bir akşam yemeği vermiş
tir. 

B. Uz süel tıp akademisi, has
tahaneleri, deniz müzesini ve li
manı gezmiş ve Leningrad süel 
dairesi kıtaları kumandam B. Şa
poşnikofu ziyaret etmiştir. 

Krzılayın çok hayırlı 
bir işi 

Kızılay cemiyeti göçmenler i
çin lstanbulda iki aşhane v~ göç· 
menlerin yerle}tirileceği muhte
lif yerlerde beş, on, on be~, ya.tak· 
lı olmak üzere hepsi yüz yataklı 
seyyar hastahaneler açmaya ka
rar vermiş ve işe ba_!lamıştır. 

İç Bakanlıkta teşkilat 
değişikliği 

İç Bakanlık, merkez teşkilatın
da bazı değişiklikler yapmak ü
zere bir kanun projesi hazırla
maktadır. Bu proje esaslarına gÖ· 
re mahalli idareler ve vilayetler 
idaresi genel direktörlüklerinde 
değişiklikler yapılacak, ve bugün 
vilayetler idaresi üçüncü şubesi o
larak i daı e edilmekte olan evrak 
ve levazı:n için ayrı ayrı iki direk
törlük ı~nrulacaktır. Evrak direk
törlüğü yeni değişikliklere göre 
doğrudan doğruya müsteşarlık 
makamına bağlı o1acaktır. 

B. M umi ttinin şehrimiz -
deki temasları 

İstanbul valisi B. Muhittin Üs
tündağ şehrimizdeki temaslarına 
devam etmektedir. İc bakan B. 
Şükrü Kayayı ve Tarı~ bakam B. 
Muhlis Erkmeni ziyaret etmiştir. 
B. Muhittin Üstündağ Tarım ba~ 
kanına lıtanbul ekmek vaziyeti 
hakkında izahat vermi.s ve bakan
lrktan lazım gelen dir~ktifleri .,.(. 
mıttrr. 

İnhisarlar Bakanlığının 
merkez teşkilatc 

Gümrük ve inhisarlar bakan
lığı yeni teşkilat kanununa göre 
merkez teşkilat kadrosunu tesbit 
etmiştir. 

Nufus yazııııı 
1321 yılındanberi genel bir nu

fus yazımı yapılmadığından dola
y1 m.ı.fus dairelerinde mevcud nu
fus kütükleri yıpranmış ve bir kıs
mr kullamlamıyacak hale gelmis
tir. Ölüm, doğum ve evlenme gibi 
vakalarm bu defterler üzerinde 
işlenmiş olması kütüklerdeki nu
fus kayıtlarının yeni defterlere ge
çirilmesi işini, uzun zamanda bile 
başarılmaz bir hale koymuştur. iç 
hakanlığı bu vazyieti göz önüne 
almış hem defterlerin yenilenme
sini ve hem de ahvali şahsiye üze
rine sicillerin tesisini temin için 
1937 yılı içinde yeni bir nı..ıfus ya
zımı yapılmasr için lazrm gelen 
tetkikatı yapmış ve bu hususta bir 
kanun prc jesi bazırlamağa başla
mıştır. İç bakanlık nufus yazımı
nın genel nufus sayımında olduğu 
gibi bir günde bitirilmesi ve be
yanname usulünün tatbik edilmesi
kararındadır. 

B. Faik Kurdoğlu gitti 

ı 
EkQnomi Bakanlığl yönetkeri B. F ,, 

ik Kurdoğ.lu dün akşam Madrid'e git· 
mek üzere htanb11l'a hare"et etmiş ve 

l bakanlık ileti gelenle.-~ ile dostfaq·ı tau-

1 fından 11ğurlan•lllıbr. . 

SAYIFA: -
Ta,.ih bahisleri: 

Osınaııh ~ahaııatı 

da ilk. ııuf us sayııııı 
• 

Tarihte. U.rnımılı .'\ultcmuımın 
biitii.rı Rumeli ı1e An<tdolu vi .. 
Wyctlerindelli t'rlwk nu/usu 
valnı~ 5.000 ,000 idi. 

O~manlı saltanatında ilk nufus 
sayımı Sultan Mahmud zamanın
da arabi 1246 ( 1832) senesinde 
yapılmıştır . Vakanüvislerin yaz
dığına göre memleketin nufusu 
yazılmak ötedenberi düşünülmek 
te idi. fakat biri biri üstüne ge
len harblar yüzünden iş geriye ka· 
lıyordu. Rus muharebesi ve Yuna
nistan topraklarının ayrahşı bit· 
tikten sonra, sayım yapılmağa ka.· 
rar verilmiştir. 

tık sayım yalmz Anadolu \"! 

Rumeli vilayet, sancak ve kazahı
rmda yapılmıştır. Üç mühim not: 
Sayımda yalnız erkek m .. fus ya.· 
zılmıştır. Kadın ismi ve saym sor
mak kimin haddi? Bundan başka 
her ta.rafa İstanbul' dan memur 
yollandığı halde, Edirne'ye gön· 
derilmemiştir. Lutfi tarihi diyot' 
ki: ''Çermen sancağı mutaıarnfı 
Hüseyin pa§aya riayel olmak üze· 
re, Edirne'ye Jstanbul'clan mürfll·· 
kil tahrir memuru gönderilmeyip 
irade ile Edirne'nin tahriri Hüsı!·· 
yin paşaya bırakılmıştır." 

Uçüncü nokta da kaydedilme
ğe değer: O vakte kadar nufus 
sayımı yapılmadrğı ve buna ah
şılmadığı için, halka çirkin görün
memek üzere, vazife seriat me
murlarına verilmiştir. Hatta lstan
bulda karantine yapıldığı vakit, ilk 
memur olanlar, Abdülhak ve E:;-. d 
hocalar idi. Sayım hududu bir 
taraftan Amavudluk, bir taraftan 
Sof ya, bir taraftan garb, şark ve ce
nub Anadolusudur. 

Eskiden tahrir yapıldığı için, ls
tanbul sayılmamıştır. Bu is icin ls
tanbul' da bir nazırlık k~r~lmus . . . ·' 
ısmıne cerıde nazırlığı denmiştir. 
Tahrir işi bittikten sonra, memur4 

lar defterleri getirdiler. Asker ıve 
kadmlar müstesna olmak üzere 
müslüman ve hıristiyan bütün er~ 
kek nufos 5,000,000 a. yakm çık
mıştır. 

Şimdi Lutfi tarihinin bir notun~ 
dikkat edelim. Biliyoruz ki bizde 
ilk sayım yapıldığı zaman, halk 
arasında, vergi rivayetleri çıkmtt
tı. Başvekil !bu ıseferki saynnda 
~u. i~in hiç lb!r sıuretle vergi iti il~ 
dgıh olmadıgmı ıöylemek zarure-
tinde !kalmııtı. Meğer halkm bir 
ağız yanığı varmı,. Lutfi tarihi 
bunu f(iyle anlabyor: O zaman
lar devlet ağır ma.sraflarmı karşı·· 
lıyacak yeni :varidat arıyordu. 
Defteı·e yazılan nufos için şahı• 
şahıs vergi ta.h:>isi tasavvur olun-· 
duğu sırada, işardan başka bütün 
vergiler dit.bil olarak. nufus baş•
na senede 150 kuruş vergi tarli 
olunsa, mura.fh.r karşılandıktan 
ha ka 980.000 altm lira ıpadiıalı 
emrine artacağı vükela. a:ra.smda 
konusuimus tıua· ! 
De~ek ki s.a.lbnatta. 

yalnız vergi mak~a.ch 
mıştı. 

ilk sayllu 
ile yaptl-

Esnaf Bankası 
yolsuzluğu 

lstanbal esnaf bar.kuı yo>lauzluğr.ı. 
hakkındaki dosya ü2crinde Devlet Şura· 
sı deavi dairesince yapılmakta olan ia .. 
celemeler bitmiştir, Deavi dairesi lıtaa. 
bul valisi B. Muhittin O stündağ, Koca .. 
ili valisi B. Hamid ve diğer dosyada 

isimleri geçenlerin müdafaalaranı tam.ı , 
men almlştır. Esnaf bankası yol111uzlağt1 
işinin önümüzdeki hafta içeri&tnde Dev~ 

let Şurası umumi heyetince müzakere"\ 
yapılarak bu iş bir karara bağlarumş O• 

lacaktır. 

Yumurta 
Devlet 

nizamnamesi 
Şurasında 

Maddeleri eht!miyt!tli surett ! 
deği~tirilen y~murta ni~amn~ıtt'ı=-si 

clev1et ş-Uumıa gel;.ni~ v~ uz ır T.· 

de inc~iemeler yapılma~ hnş .. ~n
mıŞ,liır. 

• 



SAYIFA 4 

Ulusun Mesken anketi 

• 

Mo ern m · ari · Aparbman mı ev mi ? -
Ev. memurun mülkü olmalı -Yapı koo -

peratifleri ·işçi evleri 
Bugiin de anketimize Al nuınyadan cevab göndcrmi.ş olmı 
B. E. Asım'ın yazısını rw.liirediyorıız: 

(Utua'un Anketi) adiyle Ankara ev· vasıta ile bağlı birkaç büyük, küçük u -
ıeri hakkında açbğıruz sütun için büyük çak alanı yapmak ve onları, ulusu kcn -
bir ehemiyetle aşağıdnhl yazıyı yazıyor dine bağlıyacak §Cki!de gazino ve eğ • 
ve dü,üncelerimi çıkça söylüyorum lence yerleriyle süslemek lazımdır. 
Liman, İstasyonlar, alışveriş yerleri, Tabiatta her ıey organiktir ve in • 
bankalar ve nihayet üniversite, mekteb- sanla tabiat arasında sıkı bir bağ olduğu 
1er ve devlet mahallesi bir şehrin ancalc için ynptıiı her fCY organik olmalıdır, 
mahdut mahalle ve semtlerini teıkil e- aksi takdirde "g yri tabiidir. Tabii bir 
der; geri kalan bölüm, bu eleman ve ıekilde te§ckkül etmiı eski bir ıehri tet 
ailelerin banndığı ev ve yuvalardır. Şu kik edersek, resimsiz, plansız ve dolayı. 
halde uluorta yapısına meydan verme • sile gayri muntazam lnkat ibtiy cına ce· 
elen çok evvel dÜ!Ünülmesi ve bir metod· vnb verece vaziyette ve bilhassa bulun· 
1 takip edilmesi icabeden şehir işlerin • duğu mevhün manzarnsını parçalruna-
den biri de budur. Bu itibarla Ulus'un dan, bir kelime ile organik olnrnk ku • 

Bloklar arasındaki bahçeler parçahn:ınaaan ye§illen<lirllerek park ghn 
mahalleler teşkil edilebilir. 

bu hayırh iıe Önayak olduğunu burada rulmu§ oldugunu görürüz. Bunu yaşa 
t ekkürle anmak isterim. mak için böyle bir §ehire girip, çıkalım: 

Ankete cevab vermeden evvel ufak Evvela bot bir arazi, yavaı yavaş 
bir baılangıç yapacağım. Asırları dev bahçeler ve tek tük evler, gitgide evler 
admılariyle atlayarak geçen türk devri- bahçeler sıkhlıır, gürültü artar, bitiıik 

mi ve o devrimin adamları yalnız ıon evler yükselir, ve nihııyet ıehrin en bü. 
aan ve onun varlıklannı kendine gaye yük ve resmi binalım ile merkezdeyiz . 
.tarak almamıştır. O, yntndığı asrın için· Aynı sırayı aksi tarnftan takip ederek 
den ıeJecek yüzyılı gören, yaıadığı asır· şehri terkederiz.. Bu organik bir ıehir • 
da gelecek yüzyıl için ça!ışan bir varlık- dir ve ıehırlerin ilk kuruluıundan bugÜ· 
tır. Bugün, ıehirlerin yalnız baş yüksek- ncdek daiına ardakalmışbr ve kalacaktır 

liğinden güzel görünmesi yetmez; bu • 
gün o, aynı :zamanda havadan uçakla 
gelen bir misafire kendini güzel göster· 
mek mecburiyetindedir. Şu halde biz §e

hircilerin bugünkü vazifesi yalnız kafi 
aoknkların açılması, evlerin aağlık ve 
ekonomi durumu değil, ayru zamanda ba· 
lon • perspektifindeki estetiği ve cazi • 

besidir. Huıuıiyle düz ova • ıehirlerin· 
de bugüıı ev kümelerinden motifler yap. 
mnk ve bu uretle gehre bayat ve canb
Lk vermek ıehircinin baş düıüncelcrin
den birini teşkil eder. Uçak tekniğinin 

Uerleyiıi, bize bu bava vasıtaları için 
"yannın otomobili,, diyecek kadar cüret 
verebilir; bundan ötürü bugünden uçak 
caddeleri yapalım demek gülünç olursa· 
da, her bade sehre en kolay ve seri bir 

Modem bir şehir 

MODA VE MODERN Mll'vlARJ: 

Bu e s hiçbir znman moda ile ilgili 
değildir. Moda; gelip gepci ve belki kJ. 
sa bir zaman sonra taınamile çirkin gö
rülebilen bir şeydir. Modern ise; daha 
başka, tamruniyle bulunduğu zam n 

ilmini, tekniğini ve zevkini içeri ine 
alan ve ~ın en ilerisini, en fevkala
desini gösteren bir vasıftır. Moda ile mo 

dcrni kanşbrmamnlı l"zımdır; mesela nr· 
ıitektürde: kübizm modadır, bugütj :.n 
yerleşmekte olan mimarisi i e modern • 
dir. Moda bildiğimiz gibi çabuk gevi'er, 
modernin değipnesi ise ağır ve hıı.nlc • 
ıiz olur. 

• Yukarda ~birler için söylediğim or
ganik va.ah ise,*' moda ne do modern. 

JLUS 

dir; o, tabiat kanuniyle birlikte yaşayan 
canlı bir varlıktır. Nitekim bugün şc 
bircilik, 18 inci, 19 uncu asırların m 11 • 

sulü ohm anti organik mustntill~dcn 

mürekkep istilinden çok ıükür çıkını§ 

tabii, organik yoluna girmiştir. Nev . 
york, Berlin v. s. gibi şehirlerin pÜın • 
lan bugün nrbk eskimiş vaziyettedir. 

Modern şehircilikte tek bir ev değil 
kütle, tekmil bir blok, baştan bnşa bir 
~emt ve bütün bir şehir esastır. Bir '•· 
re yaklaşırken görgü sırası: Evvela bü
tün şehir, sonra onun bir kısmı, daha 
sonra, görgü çerçevesi daralacağından 
bir semt, bir blok, bir evdir. O halde şe
hircilikte bu sırnya önem vermek lazım· 
dır: Evvela tekmil planın ahengi, genel 
esaslar, sırayı takiben en sonra da evle· 
rin dctnylnrı gelmelidir. • lstanbul'un 
son nsır yapılarında bunun tıınuuniyfo 

aks.ini etüd edebiliriz: Teker teker yapı· 
lara verilen chemiyet ve emek, genel bir 
ahenksizlik· Bu nokta çok önemlidir; ve 
bu aebebtcn pek çok nrşitekti birlikte Çll· 

lıştırnn büyük yapı • bürolanıun bizde 
de teessüaünü ve geniş ölçüdeki inş a 
bn tek bir atelycden çılonasıru ebemi • 
yetlc dileyenlerdenim. Ancak bu urctle 
şehirlerimiz mektebi bitiren her genç 
arşitekt'in ilk tecrübe tahtası olmaktan 
kurtu1abilir ... 

APARTIMAN MI EV Ml? 

Okurlnrımı böylece hazırladıktan 

sonrn "ankete,, cevap vcriyonım. Çok 
şuki.ır yerimiz bol olduğu için gayrı eıh

hi yollara sapıp yüksek npartımanlar 

yapmak mecburiyetinde değiliz • Burada 
İstanbul ve diğer birkaç büyük §Chı-" • 
miz.deki bazı amerikan mukallitlerinin 
yaptıktan ve güzel bulduldan npartı • 
manları istisna olarak kabul ediyor ve 
mevzuumı. kabnıyonım • Türkiye bir 
çiftçi memleketidir, her türk toprağ& 

bağlıdır ve saadetini onda rar; ve loji~ 
olan sıbhi şekil de budur. işinden ' 
nen ve tarasa veya balkonunda kahv . 
sini içen her türk ailesi, topri\ğtndaki en 
ufak yeşilliğin bile temizlediği havayı 

ciğerlerine doldurabilmeli, yorgun kafa 
aını dinlendircbilmelidir. Şu halde ben; 
umumiyetle bir, iki, nihayet üç katlryn 
kndar ve yalnn bahçeli evleri şc.hirl" 

rimiz için doğru bulurwn; ondan fa:ı1n· 
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Perspektivde görüldüğU gibi sade olan memur evleri biribirine 
bitiştirilerek güzel, yek nsak bloklar yapılabilir. 

Köşk sistemi (ayrı bahçeler içinde ay. 
n evler) §Üphesiz bahçeli evlerin ideali
dir. Fnknt fazla pahalıya malolmnsı ve 
ıehir • al"§İtektürü görüşünden dağınık 
bulunmsaı dolnyısiyle hususi zengin ev· 
leri meyanında §ehrin dıı çerçevesini le§• 
kil eder (organik). Bu şekil memur ev· 
lcri olnrak katiyen üstün tutmam ve dün
yanın hiç bir yerincle memur evleri ola. 
rnk yapılmruruştır. Bahçeli bitişik evler 

r 

sınıfını ev snhibi y pacak sosyetelerden 

biridir. Sermaye fcrtlerclen toplanacağı 

gibi devlet veya bir banka vasıtnaiylc d 

aym gayeye varılabilir. Evlerin böyle 

bir sosyete tarafından senelik program

lar ve büyük genci plaal&rla İn§aSJ ikin

ci bir tercih noktasıdır, ve ancak tchri 
üs!eyen evler böyle elcle edilebilir. 

··-...... .. 
Bitişik evlerden mürekkep gil7cl bir cadde 

sistemi ise gere diğerine naznran ucuz. 

•uğu ve gerekse te kil ettiği nrşitektürcı 

müsait geniş snthı itibıı.riylc memur • ev 

itti olmağa ı· yıktD". Bu üslubun aynı za 

manda diğer iyi bir tarnfı da ikametgah· 
lann :lahiJi hararetinin iyi korunması v~ 
nz dışarı çıkmasıdır ki, memur aileleri 
için mühim bir vasıftır. Bu sistemin iki 
türlü bahçesi olabilir; 

1) Her evin hususi bahçesi olması 

- ORGANİK -

iŞÇi EVLERr 

1 şçileri üç kısma nyırabilirız: 
işçiler, bekfır iıçiler ve mevsim i 
Birincisi için yukarda saydığım memur 
evlerinin biraz daha basiti idealdir; yal' 
ruz ilaveten kan koca birlikte çııhşan 

ailelerin çocuklanna bakacak ''çocuk bo. 
kını evleri çamaşır evi,, v. s. gibi koafo. 
ru ilave etmek icabeder. Bekir işçiler 

için ucuz kantin tarzındaki lokantalan, 

Hava ve güneşi bol, mone rn iki nuhtclif ''bitişik ev'' bl..>k1an planı - Modern mahalleler. 

sı gürbüz türk çocuğunun bol günet al· 
tında bahçesinde oynamnsına ngel olur 

BAHÇELi VE BlTIŞIK EVLER 

Memur meskenleri bahçeli • T 

halinde ynpılmalıdir. Bunlar npartnnnn 
lardan her zaman daha sıhhi ve daha gü
zeldirler. 

,, ,, 

O~. ,, ,, 
\\ 

şekli ki, bir • raya g erek tekmil bir ev 
blokunun bahçesini te§kil eder. Bu tarz 
bence, ckscriyn karma karışık ıekild, 

ye~illendirildiği için estetik itibariyle çir 
kin ve §Clyaru tavsiye değildir. 

il) Umumi bahçe tarzı ki, tek bir 1 • 
den yeşillendirileceği ve idart. edilece 
ğinden, ve dolayışiyle yeknasak görü • 
neceğinden güzeldir; tercih oedilmelid: .. 
Bu genel bahçeler park gibi geniı çimea 
sahalariyle süsl~nir ve münasip C' 

ne çocuk kum havuzları, kanapcler; halı 
silkme yerleriyle çöp kulübeleri ve ge 
ncl çamaşırlık ve saire yerleştirilebilir. 

Bunlar modern ıehirciliğin ihmal edil· 
miyecek konforu, sıhhi sosyal ve este • 
tik cihetleridjr. 

EV MEMURUN MOLKO OLMALI: 

Bene evler memurlara temlik edil • 
rueliruı. Bunun tekmil bir ev blokunun 
müşterek tamiri bakımından cu;lüj;u 
varsa da hnllolunabilir (sosyeteler tara· 
lınd=ın idare). Evler makama bırakılırsn 
evvela çabuk tahrip olur, sonra aile Üze· 
rinde istenilen yerli izini yapmnz; y ı 

memur kendini daimn yersiz yartsu2 
göçebe psikolojisinden kurtaramaz; da· 
ha sonra ve en mühimi, memur ailen· n 
ev/atlarına bir ev bırakabilmesi gnycsid.ı 
ki, şüphesiz onun tanınmaya Jeğer hak· 
lanndan biridir. Kira ile oturmnk isti • 
yenlere aynı zamanda bu evler ucuzca 
kiralanabilmelidir. 

YAPI KOOPERATiFi.ERi 
Yapı kopcratifleri, aylığı az memur 

radyolu genel istirahat salonlnnnı, kü • 
tüpbaneleri, kültür fitimleıini gö terebi
lecek sinema, müsamere ve konferan 
salonlarını havi bir nevi basit "pnna.,. JO. 

tarzındaki evler çok muvafıktır; bir d 
iıçi borıaıı bu\unmalıdır. Bu auretle bu 
tabaka vatnnda§larımıza sıhhi tartlar 
içind8 aıhhatli dinç ve her uman kolay· 
lılda tenvir edilebilir bir aoıyal hayat 
temini kabildir; ve mahalli idarenin )'al'• 
dımiyle bu hayat ucuzlatılabilir. 

Berlin, E. Asım 

- ANTİORGANlK -
Demode §thirlerdcn bir mahalle .. 
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Türk antrasitinin Ekonomi ba
kanlığınca; fiatınm tesbit. e~ile~~~ 
vilayetlere telgrafla bıl~ırdıg~ 
hakkında dünkü gazetemızdekı 
yazının birinci fıkrası sonundaki 
(verilmiş idi) kelimesi yanlışlık
la ( verilmistir) şeklinde çıkmış
tır. Bütün Yw-ddaşları yakından 
ilgilendiren bu haberin gereği gi
bi anlaşılması için bakanlığın va· 
)iliklere, Zonguldak kömür havza
lar müdürlüğüne ve lstanb~l m~
dcn kömürü türk an~mim şırketı
ne gönderdiği tamimin bir sureti-
ni koyuyoruz: . . .. 

1) Maden Kömür ışlen Turk 
Anonim Şirketinin Zongul~afıta
ki labrikcuında Türk Antrasıti na
mile imal edilmekte olan Sömiko
k.un satışa arzed ile bileceği fiyat 
hakkında Vekaletçe yapılmakta 
olan incelemeler sonucuna kadar 
muvakkaten lstanbulda dep.oda_ 
vasıta üzerinde teslim tonu yır~t 
dört buçuk liraya satılmasına ve ı
leride tesbit olunacak fiY_a~a gö~e 
farkın alıcılarına iadesını temın 
İçin şirketçe her alıcıya bu yol~a 
makbuz verilmesine karar verıl-
miş idi. . 

2) Yapılan incelemeler nett: 
cesinde Türk Antrasitinin kuvvet 

ÇanalIB.ale vapuru
n un geçirdiği kaza 

( Ba§ı 1. ci sayıla~a) 
nakkalede bulunan gemı kurt~~
ma sosyetesinin istasyoner gemısı, 
"Hara hadiseden 3-4 saat sonra 
Çanakkale vap~n~. imdadına 
gelmiş ve gemiyı yedegıne alarak 
dün sabah saat dörtte Çanakkale
ye kadar getirmi.ştir. ~iğer taraf
tan deniz yolları ıdaresı de İstanbul 
dan Bandırma vapurunu Çanak
kaleye gönderdiğinden Çanakka
le vapuru yolculanru Bandırmaya 
aktarma etmiştir. Yolcular lstan
bula hareket etmişlerdir. 
Derıi::. lwz<ıl.cın lıakkında B. Cefol 

Bavarırı söyledikleri. 
Burs~, 27 (A.A.) - So~ za

manlarda tekerrür eden denı~ ka
zaları münasebetiyle Ekonomı Ba
kanı B. Celal Bayar, şu beyanatta 
bulunmuştur: . . 

' '- İnebolu vapuru hadısesı ~t-
rafında adliye tahkikatının netı-

. . . d. rum Çanak~ cesme ınhzar e ıyo · . d' v• kaza kale vapmunun geçır ıgı 

hakkında derhal tahkikat ya~nl
masmı icab edenlere emrettım. 
Tekerrür eden bu kabil hadisel~r
de mesuliyeti görülenler ve denız
cilik şerefini korumıyanl.ar ha~
kında ıiddetli hareket edıl.ecektır. 
Vekaletçe deniz işletmelerınde ça
lıştırılmak üzere mütehassıslar g~
tirilmesi tekarrür etmiştir· Bu g.~
bi işlerde mütehassıs olan ha§ mu
ta viri tetkikat yapmaya memur 
ettim . ., 

s t ş fiatı 
haruriye itibarile lstanbul Gazha
ne kokuna nazaran onda dört, Al
man kokuna nazaran onda iki yük
sek olduğu lstanbul lktısad Veka
leti tahlilatı tüccariye labora.tuarı 
yoluyla yaptırılan resmi tahliller
den anlaşılml§ ve maliyet eleman
ları üzerinde de yapılan incele
meler sonunda beher tonunun 1/ 
ilkteşrin/1936 da tekrar yapJ.acak 
tetkikat neticeıine kadar aşağıda
ki liatlara satılması tekarrur et
miştir: 

Zonguldakta fabrikada tes
lim fiyatı 16 lira 80 Kş. 
Zonguldak F. O. 8. fiyatı 18 
lira 10 Kş. 
lstanbulda depoda vasıta ü
zerinde teslim fiatı 21 lira 

Bu fiyatlarda satıcıya ait 
olan muamele vergisi dahil
dir. 
3) Yukardaki fıkralar escula

rına nazaran muamele ifasının te
mini ricasile, Zonguldak, İstanbul 
Valiliklerine ve Havza Müdürlü
ğüne ve maliimat için bütün Vali
liklere ve Kömür işleri §İrketine 
Maden Umum Müdürlüğünün ... 
numarasile. 

lktısat Vekili 
Celal Bayar 

______ .....,......,""!!!!!~----~ 

'"f ürltlye Genel irim · 
yakerler Kıırumu 
Merkezi Ankarada olarak, ve her şu

beden yetişmİ§ bulunan türk kimyaker· 
terini bir araya toplayarak, kimya ilmi· 
ni ana yurdumuzda elbirliği ile yükselt
mek ülküsüyle, iki yıl evvel «Türkiye U
mum K.imyakcr1er Cemiyefü adiyle bir 
meslek birliği kurulmuştu. Bu kur n 
geçenlerde Ankarada topladığı yıllık ku
rultayında ismini türkçeleştirmiş, ve iki 
yılda kazandığı tecrübelerle esas nizam· 

namesini genişJebnigtir. Bu yıl için hay
siyet divanına Ankara'dan saylav Ah .. 
met Vefik Uluçay ile Arzuman Nurettin, 
fstanbul'dan Prof. Nurettin Mün~i, Be
lediye Kimyahanesi Müdürü Mustafa 
Muhlis, Eltoonmi Bakan!ığı Kimyak~ 
ri Mehmet Halit; Merkez idare Heyeti· 
ne de Ankaradan Belediye Kimyakeri 
Vahyi Özarar, Yüksek Ziraat Enstiti1 -

aünden İsfendiyar Esat, Dr. Bedii Tok· 
tay, Kerim Ömer Çağlar, Levaz,mdan 
Yarbay Niyazi, Yüzbaşı Tevfik, Fen ve 
sanattan Binbaşı Hayrullah; Murakipli 
ğe Y. Z. E. nden Hamdi Ömer seçilmiş • 
tir. Genel Ba~kan Vahyi, Genel Sekreter 
İsfendiyar Esat, Muhasip - Veznedar 
Tevfik olmu§lardır. 

• 
Refik Feomen'in 

Türkiyenin 
Elektrifikasxonu 

atlı resimli kitabı çıktı. 
(40 Kr.) 

8W}bcıke 

YABANCI ARTiSTLER 

(Başı 1. ci sayı/ada) 
nattan vergi almadıktan başka, 
bunlara prim vermektedir. Onla
rın sanat terbiyesine ihtiyacı biz
den daha azdır. 

Yerli artistlerin rakibliği davası 
bizde henüz münakaşa bile edile
mez: Çünkü hepsini temelinden 
ve yeni kuruyoruz; hazır hiç bir 
şeyimiz yoktur. O kadar ki bütün 
Türkiyede, ve uzmanca değerde, 
bir tek, ama bir tek yerli dans or
kestrası toplamak henüz imkan
sızdır. Yüksek musiki takımı ola
rak da yalnız Cuınur Reisliği or
kestramız vardır: Kültür Bakanı
mız bu orkestrayı daha düzeltme
ğe ve tamamlamağa başlamı~tır. 

Ankara ve İstanbul sahneleri, 
mevsiminde, boş kalmamahdır. 
Opera, operet, konser, yüksek 
dans, ruhu ve zevki yükselten, ha
yatı manalaştıran, şevk ve heyeca
nı tazelendiren ve canlandıran 
her sanata ... kapımızı açmalıyız. 
Vergi hususunda bunlan, bugün 
olmıyan, yahut henüz doğan, yer
li sanattan ayırmamalıyız. Hatta 
bazılarını, imkan varsa, sübvansi
yon vererek memleketimize getir
meliyiz. 

F.R.ATAY 

Vergiler hakkındaki tetkiklerimi
zin hulanın ~udur: 

Konser, temsil, oyun veren yerli ı>• 
yabancı sanatkôı-lar kazanç vercisine 

tabidirler ve bu vergiler birbirinden 
farklıdır. 

Yerliler: 
Yerli sanatkôı-lan çalıştıran mü • 

esseseler, bunların ücretlerini verir
ken: 

Yüz lfraya kadar olan lum1ındcın 

% 1, 

Yüz liradan yüksek olan kısmın· 
dan % 9 lıazanç vergisi ve, 

Yüz elli üraya kadar olan kısmın· 
dan % JO, 

J 51 • 350 liraya kadar olan kıs • 
mından % 12, 

351 • 600 liraya kad'"' olan kıs -
mından % 16, 

601 liradan yukarı kısım için % 24 
ihtısadi buhran vergisi. 

Bunlardan başka % 1 O muvcuene 
vergisi; kesecek ve bunlan bir bor • 
Jro ile mali.yeye verecektir. Arıcak: 

Nulusu 20 bine hadar olan tehir
lerde artistlerin günlük ücretleri (iki) 

Ve 20 binden yukarı olan ~hir • 
ferde Je (dört) liradan a1aic ola • 
mıu. Şarkı söyliyenler ve çalgı ça -
lanlarm gündelikleri de, bulunduk • 
lan tehrin nulusa gÖ;ı önünde bu -
lundıırularak artistler için gösterilen 

giindeliklerin 1-3 ünden a~ağı gös -

terilemez. 

Bu he~aba gö.-e: Ganddiği (4) li
ra olan bir yerli arlist: (Bir ay otu.z 

gün heşabiyle yekrin 120 liradan) 
Yü;r.de 7 hazanç vergisi 8.80 

lktıcadi buhran vergisi 8.12 
Muvazene vergisi 10.30 ki 
Biı· ayda verci olarak 27.22 
kuruş verir. 

Bu şekil, artist ve sanatkarların 

müstahdem olduldarrna göredir. Pat
ron olurlarsa beyanname ve karine 

usuliyle kazanç vergisine talJidirler. 
Yabancdar: 
Yabancı aancıtkcirlar bilet bedelle

rinin damga resmi ve dariilaceu his
sesi çılıanldrktan aonra kalan mik • 
darın yüme 50 si nisbetinde kazanç 

vergisine ve; 
Bu vercinin 1-5 §i nisbetinde de 

iktısadi buhran zammına tabidirler. 
Bilet kallanılmaz&a tema§a yerin

de her mevki ücreti 200 kuruı hesa
biyle tayin ve% 10 zamla alınır. Bu 
vergiler sanatkarı getiren müeuese 
sahibinden alınır. 

Gerek yerli ve gerek yabancı .sa
natkarlardan aym nnbet dahilinde 
damga ve tayyare resimleri de alınır. 

Damga resmi: Tiyatro, sinema, 
konser, sirk, stadyum ve emsali mü
esseselerden bir kaMJ§tan Q§ağı ol • 
mamak Üzere bilet bedelinin yüzde 
beşi. 

Balo, dansing ve sair eğlence yer

lerinden be§ kuru1tan aıağı olma
mak üz.ere bilet bedelinin yüzde on 
be§i. 

Tayyare re.mi: Tiyatro, ainema, 
konser, sirk ve plajlardaki kullanı • 
lan biletlere mahaua ue münhaaırdır. 
Ve beher bilet bedelinin yü:de onun
dan ibarettir. 

Eski kanunda yerli &Je ecnebi aa .. 
natkarlardan % 1 ve % 9 nisbetinde 
vergi alınırdı. Ve bugünkü hükümler 
yoktu. Ancak, sinema, konse.-, tiyat
ro gibi duhuliye ile girilmesi mutad 
olan temQfO ve eğlence yerlerindeki 
bilet bedellerinin yüzde onu eğlen • 
ce ve i.atihlak reamj olarak aluurdı. 

Sıyasal lırkal.ann, hususi kanun • 
lorla teıeklıül etmif husun müessese• 
lerin v. menalii umumİye.)19 hadim 
veya mesleki cemiyetlerin nam ve he· 
sablna oeril.en miiaamerelere ait ha.. 
sılat kazonç verginnden mualhr. Di· 
ğer vergiler için hiç bir muafiyet ha· 
bul edilmemi§tiT. 

Orman direktörleri 
arasında 

Çankrrı orman direktörü BB. 
Fuad Muğla orman direktörlüğü
ne, Muğla orman direktörü Ekrem 
Çankın orman direktörlüğüne. A
dana birinci sınıf orman mühen
disi Azmi Burdur birinci ımıf or
man mühendisliğine, Burdur birin
ci sınıf orman mühendisi Ahmed 
Ali Adana birinci sınıf orman 
mühendisliğine, Afyon orman mü
hendisi Eniı Üsküdar orman mü
hendisliğine tayin edilmi,lerdir. 

Dil hakk nda 
Etimolojik ve Morfolojik 

VIII inci Anket 

1-Dur 
2-Tur 
3-Dar 
4-Dağ 

5-Dal · 
6-Damar 

1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl te,ekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teıkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmu!tur? 

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

lü hakkında bir kaide ÇJ· 

karmak mümkün müdür? 
Yukardaki sekizinci dil anketi

mize okurlarımızın verecekleri ce
vablar, gazetemiz yazı işleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye haclar aldığımı~ 
cevabları smısiyle koyduğumuz 
gibi bundan böyle de koyacağl.z. 

Ulusal Kıyaf e 
Balosu 

Ankara Palastc 
7 birincikanun cumartesi 

günü akşamı veriliyor 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

merkezi tarafından her yıl verilmek
te olan Ulusal Kıyafet Balosu bu yıl 
da 7 birincikanun cumartesi günü ak· 
ıamı Ankara Palas aalonlarmda veri· 
lecektir. 

Mevsimin ilk balosun~n parlak ol
ması için seçkin komite Ö-.ıenle çahı • 
maktadır. 

Balo gecesi uhasal oyunlar oynana • 
cak, kıyafet birincileri ıeçilecektir. Bi • 
rincilik kazananlara kıymetli hediyeler 
verilecektir. Aynca zengin bir de piyan• 
go çekilecektir. 

Bu baloya demiryolu üzerindeki vİ .. 
!ayetlerden do Baylarm ulusal mahalli 
loyafeterilyle gelecekleri duyulmu~tll1'. 

Mersinde pamuk tohu · 
mundan alman liman 

ücreti 
Mersin liman sosyetesinin yük· 

leme ve bosaltma ücreti olarak pa. 
muk tohumunun behel' tonundan 
almakta oldllğu 100 lruruş, Ekono
mi bakanlığı tarafından, eskiden 
olduğu gihi, 50 kuruşa indirilmiş 
ve yerine bu yolda emir verilmit
tir. 

6_12_1935 de çekilecek olan Türk Maarif Cemiyeti eşya piyangosuna ait biletler bütün banka gişeleriyle İstanbul eczanesinde, 

Y.. . 1· ki~ a.centalannda ve Cemiyetin Anafartc> lar caddesindeki genel mPrkezinde satılmaktadır. Tanesi 1 liradır. 
unış, pe ~ 

ULU S'un romanı: 
Tefrika: 46 lardan başka şeyler de bulunduğunu hiç dü

şünmiyordu. Döşartr, Mis Bel için, balmu-

z b k mundan küçük bir Beatris maketi yapmıştı. 

K rmlzl an a Vi':Yan n:elek resimleri çiziyordu. Onun ü
zerıne dogru, kalçalarını tostoparlak me~
dana çıkararak iğilmiş olan prens Albertı
nelli sakalını okşıyor ve dört yanma orospu 

Yazan : Anatol FRANS 
Türkçeye çeVlren: Nasuhı BAYDAR 

Akşam yemeğinden sonra, ça.nl~r ve~:; 
ıraklarla dolu salonda, uzun el.~ı ?.ıyen . -

;emlerini hafifçe aydınlatan buyuk ~?~J~r
lu lambalar altında, Madam Marme, ızın e 
bir beyaz kedi ile sobada ısıruy?rdu. Akş:m 
serindi. Gözleri bala hafif hava ıle, mor agaç 

. 1 .. ·· de ı-arpuk çurpuk dal-tepelerıy le, yo ustun ~ . . 1 
lannı biribirine dolayan ıhtıyar yım~: 
larla dolu olan Madam Marten mut u ır 

lukla gülümsiyordu. Mis Bel, Madam yorgun ş .. ·· 
D.. tr ve Madam Marme ile Ema artrozu-
neoı;t~mişti. Ve şimdi, gördüğ~ g~.zel .. şey
lerin tatlı sarhoşluğu için~e, bır gun once
ki kaygılarım, münasebetsız .mektublan, u
zaklardan gelen serzinişlerı unutuyor ve 
dünyada, oymalı ve boyalı, avl~}an kuyulu 

1 ·ı eterden kırmızı damlı koylerden ve 
çe u g ' . b . v. d al 
iizerlerinde okşayıcı sözlerın eş.~gı~. v ~. s -
!anarak ilkbaharın fışkırdığını gordugu yol-

bakışları saçıyordu. 
Vivyan Bel'in evlenme ve sevda hakkın

da bir sualine cevab vererek-
- Bir kadının iki şeyden birini ~eçme~i 

lazımdır dedi. Kadın kadınlarca sevılen hır ' , . . 
erkekle rahat olamaz. Kadınlarca sevılmı· 
yen bir erkekle de bahtiyar değildir. 

Mis Bel sordu: 
- Darling, sevdiğiniz bir arkadaşınız 

için bunlardan hangisini dilersiniz. . 
- Dilerim ki Vivyan, arkadaşım bahti

yar olsun. Aynı zamanda dilerim ki rahat da 
olsun. İhanetten, küçültücü şüphelerden, al
çakça çekingenliklerden iğrendiği için onun 
böyle olması rn.zmıdır. . . 

- Fakat darling madem kı prens bır 
kadının hem bahtiyar, hem de rahat ol~: 
yacağını söyliyor, arkadaşınızın hangısını 
seçmesi gerektir, söyleyiniz, haydi söyleyi
niz darling. 

- Bu seçilmez Vivyan, bu seçilmez. Ev
lenme hakkındaki düşüncelerimi bana söy
letmeyiniz. 

Bu sırada, Şulet, küçük şehirlerin kapı
larını şereflendiren dilencilerin haşmetli ha
liyle göründü. Fiezole meyhanelerinden bi
rinde köylülerle briskola oynamaktan dönü
yordu. 

Mis Bel: 
- İşte Mösyö Şulet, dedi. evlenme hak

kında ne diişünmemiz lazmıgeldiğini bize o 
öğretecektir. Ben onu bir kahin gibi dinle
meğe hazırım. O bizim gördüğümüzü gör
mez, bizim görmediğimizi görür. Mösyö Şu
let evlenme hakkında ne düşünüyorswnız? 

Şulet oturdu ve parmağını Sokrat gibi 
kaldırarak: 

- Madmazel, kadınla erkeğin resmiğ 
birleşişinden mi bahsediyorsunuz? Bu an
lamda evlenme diniğ bir törendir. Ve sonucu 
baknnmdan da, hemen her vakit dine haka
rettir. Sivil evlenmeye gelince bu bir şekil 
meselesidir. Bizim cemiyetimizde buna veri
len ehemiyet, eski rejim kadınlarını çok 
güldürecek olan bir abdalhktır. Biz bu hu-
rafeyi, daha niceleri gibi, İhtilal d~nilen ve 

sayesinde yaşıyanlara hayran olunacak bir 
şey gibi görünen şu burjuvalar kabanşına, 
şu vergi verenler ve adliye memurlan atılr
şma borçluyuz. O beyinsizliklerin çok ~o
cuklu anasıdır. Bir asırdanberi onun üç renk
li etekliğinden yeni yeni iğrençlikler çıkma
dadır. Sivil evlenme, hakikatte, daha birc;ok
ları gibi, devletçe, şahıslann sosyal halleri 
öğrenilmek için yapılan bir kayıttan ibaret
tir: çiinkü düzenli bir devlette herkesin bir 
fişi bulunmak gerektiı. Ve İsaya göre biitiln 
bu fişlerin değeri birdir. Büyük bir deftere 
kaydolunmanm, ahlak bakımından, bir kadı .. 
m aşık edinmeğe sürükliyecek bir fazileti 
bile yoktur. Bir şarbaym karsısında içilmiş 
andı bozup bozmamacrı düşünen mi vardır? 
Zinanın zevkini çıkarmak için insan dindar 
olmak lazımdır. 

Terez: 
- Fakat efendim biz. kilisede evlenmiş

tik, dedi. 
Sonra samimi bir tavurla ilave etti: 
- Bir erkeğin de, bir kadının da, yap

tıklarını bildikleri ya~ta evlenmek ~ılgınlı
ğını yapabileceklerine bir türlii ino:ın::ımam. 

(~onıı ,·:ır) 
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aef yıllık endüstri progra.ıı.nın 

bi~e neler ka~ndırdıiı ve daha ü -
çüncü yılı doldurmadan nelerin bafa• 
rıldıiını anlamak için tabloya bakı
nıs: Büyük bafarılarımızla övünebi-

liriz. 

ikinci teşrin 935. mutlu ve ıavı
lt bir ay olarak türk endüstrileıme 
tarihine geçmektedir. 8Qfbakan is
met lnönü ötey gün, bq yıllık en
Jüstrileıme planımızın bq büyük 
eserinden, biten üçünü gezmek l)e 
açmak; ikiıinin temelini atmak 
için Ankara' dan ayrıldı. Ekono
mik kalkcnma planımızın bo§ ana 
temelinin iş kapasiteıi ve memle
kette yaratacağı hareketi, okurla
rımı ra kısaca aunuyoruz: 

11eıneli atılaıı ve isleıneye baslıyan ht~s fa hrik:an1ız endüstri 
' .. ' ' ' 

Jllanıinızııı ve ek~onomH\: k.all{ınma ınızııı eıı ınühim 
},ir lus mıııı gerçekleştirm t:ak:teo ir 

yünleri alınacak ve bu yünün mikda
rı fabrikanın sarfettiği yünün yüzde 
sekseni derecesine çıkacaktır. Geri
de kalan yüzde yirmi, çok ince Me
rinos yÜnüdür ki, bunun memleketi
mizde yetiştirilmesi Tarım Bakanlığı 
tarafından ikinci bir planda düşünü
lecektir. 

lznıil kağıd /abrika:;ı 
Avrupada bile e§İ a:ı; olan ve te

şiaatında en yeni teknik ilerlemeler 
tatbik edilen fabrikanın iymalah se
nede vasati 11 bin ton kağıddır. ly
mal kapasitesi, icabında, on beş bin 
tona çıkmaya müsaiddir. lymal olu
nacak ki.ğıdlar, yazı kağıdı (adi ve 
iyi) matbaa kağıdı (adi ve iyi) ve 
ambalaj kağıdlariyle, karton kağıd· 
larmm her nevidir. 

Senelik kağıd iymalatı, Türkiye 
umum kağıd iıtihlakinin yarıaıru teı • 
kil edecektir. Yalnız sayılan bu ka· 

eyhilüne kadar bitecek ve işlemiye 
başhyacaktır. Memleketin sun-ipek 
ihtiyacı tamamen karşılanacaktır. ly
malat yılda 300 bin kilo sun-ipektir. 
Ham madde sellülozdur. Üç ekipten 
mürekkeb 200 işçi ile çalışacaktır. 
Türkiyenin bugünkü sun-ipek sarfi
yatı ancak fabrikanın iymalatı kadar· 

BASB . .t\KANll\IIZ 
'I 

/;z;mit, 21 ( A.A) - Bafbakan 
fşmet lnönü beraberinde Ekrmomi 

Bakanı B. Celal Bayar, Cumuriyet 
if &ankalart di • 

"' olduğu halde 9,45 de 
Ankara poJtasına bağlanan husq
si bir vagonla buraya gelmitlerdir. 

Vali B. Hamit, Parti Başkanı Zon
guldak aaylauı B. Halil Başbakanı 

vilayet hududunda kClrfıladda .- . lkı 

utasyonda da büyük bir kalabalık 

bulunuyordu. 

donanma kumandanı Amiral Şük
rı.i, üssübahri kumandanı ve birçok 
zatlar bulunuyorlardı. Başbakan 

doğruca inşaatı ue montajı tama -
men bitmiş olan kağıt fabrikasına 
gitmi~, fabrikayı büyük bir dikkat
le incelemiştir. Fabrika direktörü 
B. Mehmed Ali Başbakana fahri -
ka hakkında izahat vermi§tir. Fab
rika ü.ç buçuk milyon türk lirasına 

1 kincikcinun içinde 

İ§letmeye açılacaktır. 

ağıt ihtiyacımızın 

karfılıyabi.leceği anlaşılmaktadır. 

ismet lnönü. refakatindekilerlf'! 
birlikte ıaat 12,30 da Ertuğrul ycı 
tiyle Mudanyaya hareket etmiştir. 

ve bunun için yılda 50.000 gündelik 
mikdarında İ~çi çalıştıracaktır. F ah· 
rika bugüne kadar tekitler yönetge· 
si için 50 ,ıantilitrelik 250 bin, 25 san 

tilitrelik 200 bin, 15 santilitrelik 218 
bin ve piyasaya da rakı şişesi olarak 
38 bin on santilitrelik, 139 bin on bet 
santilitrelik, 7 bin 30 santilitrelik su 
şişesi ve 15 bin aded de yarım galon 
150 santilitrelik §&rap şişesi olarak 
917.000 ,i§e fabrikanın otomatik kıs
mında yapılmıştır. 

Bir yılda yapılacak şişelere ait a· 
~agıdaki programa göre 2670 ton 
ağrrlığmda 12.160.000 fı~e yapıla· 

caktır. 

Yarım otomatik §İ§e kısmında he
nüz yapıma baılanmamıştır. Bir yıl· 
hk yapınt programı grup halinde şu
dur: 

340 CI lik büyük ıarap 
galonu 30.000 1 
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Bu koyun; kıvırcık koyunu ile macar 
tarak yapağı koyununun birlepne .. 
.sinden husule gelen yanmkan Meri· 
nostur. Yeni Fabrika ile Merinoeçulult 
türk köylüsü için yeni bir gelir kay• 

naiı olacaktır. 

Kaim bardak (sucu, bozacı 
bira) 31.004 
Komposto tabağı, yemişlik 
kulplu bardaklar, sigara 
tablası 42.000 
Çay, limonata ve türlü bardaklar, 

655.000 olarak 1.004.000 düzine •• 
361 bin adet sürahi kavanoz •e da
macana ile 743 ton cam itlenmit ola
caktır. Fabrikanın malları piyaaada 
umudun üstünde bir beğeni görmelr.
ted\r. 

Zongulda~taki sömi kok Fabrikamızın ucuz, ekonomik, sıhhi bir halk yaka
cağı olan türk antrasiti, devletçiliğimizin yeni bir zaleridir. RHmİmiz, par• 
lak bir geleceği olan ve binlerce yurddaşa iş temin eden fabrikayı gösteriyor 

Memleketi yükseltici ve relaha 
götürücü her iıte olduğu gibi mil· 
li endüstrinin kuruluf ve geniıle 
yiıinde de yakın ve yüksek ilgisini 

lzmıt kağıt labrikamız Avrupadaki ben;z;erleri ara.tında son teknik esaslard 

göre yapılan enstalasyoniyle en ileri bir aanat eseridir. 
1

Resimde karton ma
kine.inin perdah ue kurutma üatüvanelerini görüyorsunu;z;. 

Merinos Jcıbrikası 
Be4 senelik endüstri programının 

mensucat kısmında pamukludan aon• 
ra Merinos fabrikası gelir. Buraa'da 
kurulacak olan Merinos fabrikasının 
iğ ıttff"di 16.340; büküm İğ adedi 

ğıd cinsleri hesaba katılırıa, iymalat 
ithalatın vasati olarak yÜzde altmıı 
dokuzunu bulacaktır. 

Fabrika; lif maddelerinden odun, 
sellüloz, eski kiğıd kullanacaktır ki, 
eellüloz ıimdilik, fabrika yaprlın .:ı" a 

. -

göstermif olan Atatürk, Süme 
Banlı tarafından Buraada kurula • 
cak ue temelleri yarın Batbakan 
ismet lnönü taralından atılacak o

labrikaiyle Gemlik • 
t• yapılacak •un ipelı labrikcuına 

ad Clermeh •uretiyfe yeni v• muti 
bir teveccüh göstermiflerdir •. Bur 
sacla lıurulacak fabrikanın aclı turk 

lıölıüntlen geldiği sabit olan ''Me • 
rinos., ue Gemtilıte kurulacak fab • 
rikanm odc 4a ıene türk kökünden 
geldiği ilmen iz.ah edilmif olan 

Kaoul, zamk, mürekkep 

titeleri 1.400.000 
Türlü buyda İliç tİ§eleri 1.200.000 
Kolonya ve lüayon titeleri 600,000 
Çeıidli boyda kavanozlar 250.000 
Yun dura boya ıişeleri ve 

Tiirk <ıntrasiti: Sömikok 
fabri 1'·aflr 

Kurulacak kimya aanayiinin nüved 

olan bu endüstri kolu, ilk hamlede yur -

da, drşardan relen yabancı mah antn -

._.amış, kurulduktan sonra yurdun iste diği fİfe ve cam işlerini kendiı, 
yapıyoruz. 

dır. Sarfiyatın az olması, .sun ·ipe~in 
pahalılığındandır. Gümrük resmi de 
dahil olduğu halde bir kilo sun · ipek 
4 liraya gelmektedir. Fabrika çalış
maya batlayınca elveritli fiatlar3a Sil· 

tıt yapacağından ıun-ipek arfiyatr 
artacak ;e fabrikanın iymalatı arta

caktır. 

..... w, .. .,.ın içinden her köşe, rtı11yonel ç.ılışmanın t.)'ılijini ue faydalarını 

anlatacak güzel belgelerdir. 

(çift bükme) 6.790 dır. Ham madde 
sarfiyatı 3 milyon kilo yapağıdır. 

Bundan iymal olunacak yün ipliği 

1.100.000 kilodur. Merinos fabrikası 
kurulduktan sonra, yerli yünlü fabri
kaları, yün ipliği ihtiyaçlarım çok in
ce iplikler müstesna olmak Üzere 
içerden temin edeceklerdir. 

JlerirwM:ulu I.·. 
Bu fabrikanın l\ayvanlarımızı ıs

lah için oynıyacağı büyük rolün üze
rinde durulacak kadar ehemmiyeti 
vardır: Memlekette pamuklu sanayi
inin kurulması üzerine yerli pamuk 
cinslerinin ı :slahına başlandığı gibi, 
iyi cins yün almak maksadiyle tarım 
bakanlığı tanıfından koyunların ıs

lahı için bir de Üretme ve ıslah pro
gramı hazırlanmış ve tatbika bıışlan
rnıştır. Bugün Türkiyede mevcud Me
rinos koyunu 14.-000 baştır. Bandır
ma, Mudanya, Bıı.lıkesir, Trakya ha
valisinde m~\·cud 750 bin baş koyun 
r~forinos cinsiyle tar.alüb ettiril.erek 
yerli ıhayvanlardan A-B :kafüelercn· 
de: i\1erinos ve yarım kan M~tnos 

1 

kadar dışardan gelecektir. Tali mad
deler, kaolin, 9ap, reçine boyalarıdır 
ki bunların hepsi yerlidir. 

Su11-ipek fllbrilw~ı 

Başbakanın temelini atacağı Gem -
lik Sun - İpek fabrikasının makinaJ,, 
rı h l\dce ı smarlanmı§tır. ln§aat 1936 

Cam i;i ftıbrilw. ·ı. 
Açılması ile bef yıllık planın bir 

kolu gerçekleştirilmiş olan Paşabahçe 

cam fabrikası, iş Bankasının 11on yıl
da en muvaffak bir eseridir. fabrika 
yılda dört bin ile dört bin beş yüz 
ton mikdarında cam ve §İ§• yapacak 

diger boyalar 100.000 

ki 3.550.000 sayıda 378 tonu bulmak

tadır. 

Bir yıllık züccaciye progı·amı şudur: 

Her türlü lamba şitesi 

Lamba depoları 

Düzine 

243.000 

.::-: f'H)O 

c:n.:.ucat fabrikalarımız, kendilerine çok geniı ~elişim imkcinlarıı verecek olan Merinr1s tabriluısuııtt )'un-ıpu . . 
rini beklemektedirler. FaıP,riluzılan a(.a-cağtmu 1.100.000 hilo )'Ün İplik sayesinde drıha 1ıı;,. çok bacaların tüttt.it:unü 

göreceği:. 

ıitle yabancr kok ithalatının öni.me ge-c-
nıeyi hedef tutmuştur. Fabrikanın iıtih

ıalatı günde 150 • 155 tondur. 

Türk antrasiti yalnız odun ve odtıQ 
kömürü yerine !konomik ve srhhi bir 
yakacak maddeı;İ olarak piyasaya çıkar
ken kendi istihsal şartlarının mütemmi
mi olan iki yabancı mala da milli hüvi -
yet vermektedir. Bunlaı·dnn hiri benzin. 
ıkincisi yol ki\tranıdır. Türk antra iti • 
nin istihsali çoğaldıkça benzin ve y >l 
katı·anı, Klorüzo gibi dışardan gelen 
mühim idhal maddelerimizi içcrde ve 
antraıitimiz vasıtasiylc dahilde İstı1u.ll 

gibi Önemli bir avantajımız da olReaktır. 

Bu itibarla türk antrasiti: 
Odun ve odun kômurünün yerine 

sıhhi, temiz, ucuz ck'>nomik bir yl'lk ı-=a' 
getirmiş. 

Ormanları harab olma tan korumu . 
Benzin ve yol k tranı gibı ik' mü1:: !A 

idlıal maddesine bir iç i t J.as ! huvİl' •i 

vermiş. 

Kömüt" havza E."Jm ist!hufat .,. ve 
faaliyetini geni'iEetmL; 

· Nihayet Tüdu3ıe'1:1~n mh:.ılıı:ild ,,. 

ya sanayilnil!t nÜ•Heım:rı te~ :ı;~ etmi;t• L. 



Türk Hava Kuruınunun 

Büyük pivangosu 
ŞİMDiYE KADAR BİNLERCE KiŞİYİ 

ZENGİN ETMİST!R 
2. ci keşide 11. 1. ci kanun 1935 tedir. 

Büyük ikramiye 30.000 
T.ıiradır 

A, rıca: 15.1 tOO, 12.000, 10. 000 liralık 
ikr~nıhe)erle 20.000 liral k hir m·ikafat 'arclır. 

" 

Ankara ilhaylığından : 
9-12-935 pazartesi günü saat ıs de vilayet en~ümeni ~aimi oda-

d k · "h ı · apılacak olan (1104) lira keşıf bedelı Stadyum 
sın ı:. e~ın ı ;. esı yf""rmator binası inşaatı açık eksiltmeğe konul. 
ve ıpoMrom '-kratnst·~inatı (83) liradır. istekliler teminat makbu. 
muştur. uvar.; a .. .. d ·· · d · · 
zu veya banka kefalet mektubu ile aynı gun e encumenı aımıye 

gelmeleri ·· N f M··ı·· r· ·· 
B · · rt eyi görmek için her gun a ıa u ur ugune 

una aıt şa naJ? ı-5327 
miıracaat eylemelerı. (3462) 

Ankara Evkaf Müdiirlüğündeıı : 
Muhammen Bedeli Teminatı 

Lira Kurut Cinsi Lira Kr. 
15 oo Otomobil demirleri . . 1 • 25 

Yukarda cinsi ve kıymeti yazı lan otomobıl demı.r .ve agaçları 
satılmak üzere artırmağa konulmuştur. İhalesi birıncı klnunun 

9 rtesi günü saat on beşde yapılacağından almak ve ma
ha~~~~ep~:rmek iatiyenlerin Ankara Evkaf Müdürlüğüne gelme. 
teri. (3470) l-

5323 

Ank:•ra müstakil jandarma 
taburu kumandanlı~ından 

1 _ J andanna müstakil taburu hayvanlarının bir yıl.tık1 ihthiy~. 
· · k ünak•• ... ya konulan saman mikdarı ve tutarıy e ta mın 

c.ı ıçın açı m - . k ·ı - .. d 
bedeJi ikinci maddeye yazılıdır. lstekhlerın e sı tme. gunun e y~-
zılı saatmdan bir saat evvel teklif mektuplarını komısyona vcrmış 
bulunacaklardır. Şartnamesi parasız olarak tabur krargahından 
alınacaktır. • 

2 _ Satın aJınacak samanın mikdarı azamı 80000 asgarı 60000 
kılo ilk teminat 255 liradır. (3350) 1-5148 
.............. la"!lllllllllllllllGS'!~~~Zlllllll~~ı.N~~~ımc~~~111111~r11N~ 

KLEOPATRA 
Claud tte Colbert 

11 1 .......... 
l\1armara Üssü Bahrikomutanlığı 

satın alına komisyonu reisliğinden 
Miktarı Tahmin edilen M. Teminatı Ek.6iltme Eksiltme 

Cın i bedeli şekli 
Kilo Lira kuruş Un Ku. gilnü V<' saati 

Ekmek 350 ooo 45500 00 3412 50 kapalı zarf 9.12-935 11 
Yukarda y~ıh erzakın eksiltmesi İzmitte Tersane kapıs~ndaki 

komisyonumuzda yapılacakıtır. Şart.nameler İstanbulda ~nız ~
vazım satmalma komisyonu ve komısyonu_muzdan bed!lıız ahnabı. 
lir. Teklif mektuplarını ihale saatından hır saat evvelıne kadar re-
isligimi e verilmesi ilan olunur. (3453) 1-5315 

Ankara ticaret odası intibah he·· 
yeti riyasetinden: 

A k T . t Sanayi Odası meclim için yeniden otuz aza 
n ara ıcare ve . b'b" • .. imi yapılacağ 

seçilecektir. Bunun için attınıt müntıe ı ı sanı leır • m. 
dan K belediye cinrında asılı defterlerde iumleri 

oyunpazan ve b' · • kinun 1935 ça...,..,,_ 
yazılı olan tüccar ve sanatkirlarm 25 ırıncı -ro-
ba günü saat g dan akşam saat 17 ye kadar Kınacı zadeler banmm 

b. · · L. t da 11 umarada Ticaret ve sanayi odasına gelerek 
ınncı a;a ın n . ı-5348 

ıreylerini istimal etmeleri ılan olunur. _ 

'fDl/fO"/Z~'f l 

TURKTif#lq 8ANK4SI 

lfll/'OlfLll 

va Jel,:"""'"•' 

ULUS 

1"okat l\'lemleket hastanesi direk
törlüğünden: 

Tokat memleket hastahan~ nın mutf k levazımatı ve çamaşır
hane tesisatı, vilayet sıhhat miıdkrlu unde mevcut k ifname mu
cibince açıık eksiltmeye konarak 27.11.1935 çarşamba gunu saat 15 
de en muvafık fiat ve şart dermeyan edenl re ihale olunacagınd n 
daha fazla malUmat almak istiyenlerin ve kc · fnameyi görmek ıs. 
tiyenlerin Ankara, İstahbul sıhhat ve içtim i mu venet müdü luk
lerine ve Tokat memleket hastanesi ba t babctinc mur ca t et· 
meleri ilan olunur. {3445) 1-5 91 ------

Sıhhat ve İçtimai l\1ı1avenet Ve -
ia etinden: 

Ankara merkez hıfzıssıhha muess i ın 1 O lira ucr th 
atiplik ve muha "blik mütemetli i munhaldir. 

Yük k veya lise tahsilini bitirmi olm ve kerlikle alak ı 
bulunmamak v ecnebi lisanlardan birisine bihakkın v kıf olmak 
üzere alm n dilini bilenler tercih olunur Mü abaka yapılac ktır. 

Talıplerin vesikalarile birlikte 1.12.19~5 ·"' ine kadar v ka et 
müraca t etmeleri. (3447) 5294 

Belediye reis]iğinclen: 
1 - Köpekleri olanlar ve köpek b skm k istiyenler köpekleri

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

cirli, tasmalı ve ağızlıklı olarak gezdirilebilir. 
3 - Zincirsiz. tasmasız ve ağızlıksız köpekler num.,rası dahi ol· 

sa öldürülilr. (3459) 1-5302 

Maliye Vekaletinden: 
ı - Eksihmeye konulan iş • on bin metre kaneviçedir. 
2 - ihale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin altı yüz liradır. 
4 - Eksiltme 29.11.935 cuma günü ııaat (15) de Vek let leva. 

um müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı yüz yirmi lira olup merkez muhasebe. 

ciliği veznesine teslim edilecektir. Alınacak makbuzile birlikte 
komisyona müracaat edilecektir. 

6 - Şartnamesi levazım Müdürlügünde ve lstanbulda dolma. 
bahçede vckilet evrakı matbua anbarında görülebilir. (3296) 

t-5134 

ANKARA iCRA DAiRESi GAYRI MENKUL SATIŞ 
MEMURLUCUNDAN: 

l - Ankaranın Hamam önü Hamidiye sokagında oturan Hati. 
cenin Ulucanlarda Helvacı sokağında oturan İbrahim kızı Ganıme 
ve Aslanhanede Halil İbrahim oğlu Ahmed ve Hüseyin kızı Nadi. 
re ve Memed oğlu Mustafa ile şayian mutasarrıf bulunan satılarak 
şüyuun izalesinoe karar verilen Ankaranın Yalçınkaya mahalluin
de meydan önü sokağında 45 umum 99 kiıtük 112 pafta 644 ada bes 
parsel numaralı beher metresi iki lira degerli ı 11 metre murabbaı 

arsa ile Arslanhane mahallesinde 48 umum, 288 esas, 92 pafta. 958 
ada. 1 parsel No. h ve 904 lira degerli hımıştan yapılmıs bir çatı altın
da iki kısma ayrılmış birinci kısımda yukarda bir oda ve bir kö
mürlük ve ikinci kısmında bir büyük oda ve bır ktlçiık oda ve so· 
fa ve mutbah aşağıda yazılı şartl r daire ınde atı a çıkarılmı t r. 

3 - Satış pe in para ile olm k ü ere .12.935 tarihine m dif 
perşembe günü saat 14..16 ya kadar ıc a ayri menkul 
satış memurlufunda yaprlacalrtrr 

4 - Talipler takdir edılmiş o n ard kı hammcn k y-
metin yüzde 7,5 u nisbetind p y akçesi vel a m ili bır b n · nın 
teminat mektubu ile kanunen temin t olarak bul edilen t 

tahvilleri getireceklerdir 
5 - Satış günü artırma bed lı takdu r.lılen kıy t n 

75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirı1dik en sonra mezk ır 
16 mcı saatinde en çok artıran talibine 1haJe olunac ktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edılen bedı-1 muh r 
kıymetin yilzde 75 ini bulmadığı takdirde 14 1-935 tarıhine m s dif 
sah günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ıkıncı artırmada •n jo\( 
artıran talibine ihale olunacalrtır (Keza Muhammen kıymetin yuz. 
de 75 ini bulmak şartile en çok artıran talibine ıhale olunacak ve 
bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numaralı kanun ahklmrna 
tevfikan ıborç bet tene müddetle tecik tabi tutulacaktır : 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea
kip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi 6zerine iha. 
le tarihinden itibaren kendisine bedeli \haleyi teslimi ıırezne eyle· 
meıi için yedi gün kadar mehil verileuktir. işba müddet ıarfnı. 
da da ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale boıulacak ve bu 
tarihten ene) en yilkack teklifte bulunan talibe teklifi nçhile aJ. 
mağa razı olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağı 
ruı ise ihale farln birinci talipten tahsil edilmek Usere bu talibe 
ihale edilecektir. Teklifi veçbile almağa ruı olmazu gayri men.. 
kul yeniden on bet gtkıl6k ikinci artırmaya çılranlarak en çok 
artıran talibine ihale edil~ktir 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildiık
te tapu barcile dellaliye remü müfteriye ve ihale tarihine kadar 
olan milterakim vergi ve relim ise borçluya aittir. 

9 - BorçJu ve alacaklılarl~ d!ğer al&.kadarlann bu gayri men
kul Uzerindeld haklarını ve buausıyle fai, ve masrafa dair olan id. 
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün ic\nde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu aicilliyle sabit olmadıkça sa. 
trş bedelinin payla9tırılmasından hariç tutulacaldardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler her gün tarihinde 935/110 nu. 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açrlr bulundurulan prtna-
meınizi okuyabilirler. 1-5366 

Jandarma genel kumandanlığı 
Ankara SabnalmaKoınisyonundan 

1 - Mevcut eV1afma uygun (2942) lırahk kok kömürü açık ek. 
siltme ile J. Genel Kumar.danhğı Satınalma Komisyonunca 
9.12.935 pazartesi saat 10 da satın alınacaktır. 

2 - Bir tonuna (32) lin biçilmiı ve ilk teminatı (220) lira 
(65) kuruştan ibarettir. 

3 - lıtokliler panau prtnamesinı komisyondan alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girmek iatiyenlertn teminat makbuzu veya 

banka mektuplarını eksiltme aaatından bir saat evveline kad r ko-
mısvona vermis oJmahdır. (3463) 1-5328 

R EVU Esaatı 
ao aenellk bir tecrObe mahsulüdür. 

Her nevi kol ve cep saatleri 

Kont6rler, Kronoaraflar 

Spor aaatlerl Otvra!vti un yerde, 
Her ay1-n tJe"~i,,de 

Par•"'" laiz/nl ali 
· ı RfZA Tl!VPIK. Saat Tloareeha""'-. Ankara. Bankalar Cad. 8 

...... satcilerde ....... . 

SAYIFA 7 

Maliye Vekiletinden 
30.5.1935 ve 23.12.1934 tarihli ve 2463 ve 2614 numara

lı kanunlar mucibince hasılı Sıvas - Erzurwn hattı inşası
na tahsis edilmek üezre yapılması kararla tırıfan 30 mil
yc,n liralık istikrazın 4,5 milyon liralık ikinci t rtibinin 
kayıt muamelesine 20 te rinisani 1935 tarihinde hn lan
mış olup 5 kanunuevvel 1935 a .. samı bit cektir. 

1. - İstikrazın bu ikin ibi beherı 20 r l'ralı iti-
bari kıymette 100.000 ve b... eri b e iız r ral ~ itibari 
kıymette 5000 a let hamiline m a r r tal ·ı r e t m il 
olunacaktır. 

Yirmi er lira itıbari kıymetteki tahvillerin ıhraç fıatı 
19 ve 500 liralık tahvillerin ihrac fiatı da 4 5 lira olarak 
tesbit olunmuştur. 

2. - Bu istikrazın senevi faizi yüzde 7 dir. Her tahvi
le 20 adet senelik kupon merbuttur. Bu tertıbin ilk kupo
nu 5 kanununevvel 1936 da ödenecektir. 

3. - Bu istikraz tahvil ve kuponları ile tediyelerine 
müteallik evrak ve senetler, faiz ve diger muameleler ıs
tikrazm tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resim
den muaftır. 

4. - Bu istikraz tahvilleri, umumi ve mülhak biıtçe
lerle idare olunan daire ve müessestlerce, vilayet hususi 
idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede, münaka
sa ve mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri Ü· 
zerinden basabaş kabul edilir. Bundan başka hazinece sa
tılmış ve satılacak olan milli emlak bedelleı:inin tediye. 
sinde dahi bac;abaş kabul olunur. 

TabviHer Türkiye Cümhuriyet .M,erkcz. A.dapa~ 
Türk Ticaret, Emlak ve Eytam, Türkiye İs, Sümer, T""m
kiye Ziraat ve Osmanlı Bankaları tara~ncl-ın satılmakta-
dır. t-5301 

Çifteler harası direktörlüğünden: 
. 1 - ~~sa!>lık ~larak beslenen iki öküt ıile 16 baş boz ve kan 
ınek 4 birmcı teşrın 935 çarşamba günü p;parhkla Eskişehir bay. 
van pazarında satılacaktır. bteklilerin o giln pazarda bulunmalan. 
. 2 ~ 2.4 ba, .d~mr.zl~k boz inek ve düve de ayrıca •tılacağmda 
ısteklılerın 6 bmncıkanun 935 tarihinit .. n sonra Mahmudiyede Ha-
ra Direktörlüaüne mürar:ıı:ııtları 173(2) 1-5318 

Jandarma genel Komutanlığı An· 
kara satın alma Komi yonundan: 

1 - Mevcut nümune ve ömegine uygun (54788) çift pamuk ip. 
li i çorap kapalı zarf usulü ile Ankara Jandarma Genel kurağm.. 
daki komisyonca eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bir çift çoraba yirmi kuruş fiat bicsılmiş ve ilk teminatı 
( 21) lira (82) kuruştan ibaret bulunmuştur Şartname parasız o. 
1 r k komi yondan hnabilir. 

3 - Eksiltme 3 12.1935 sah günü sa t (1.>) de yaprlncagmdan 
teklilerın teklif mektuplarını en az bir s t evet komi yona ver. 

miş olm rı. (33 0) 1-5238 

Anl'"ara Evkaf müdürlüğünden: 
Muham en bedeli 

ima· 
cak temın 
Lira Kr Muhammen bed 1 No sı M vkıi 

107 SO 15 O 9G 7 At pazarı 
36 50 7 O 134 Hacı arap 
6..> 75 850 132 Sara~lar 
71 25 950 133 

107 50 1500 130 
75 lOCO 125 

n 

" .. 
33 75 450 124 .. 
48 75 650 123 .. 
60 800 144 
97 50 1300 145 .. 

135 1800 147 .. 

Cınıi 
Dükkan 

saraçlar ,. 

.. .. 
•• .. 
,. 

.. 
66 50 900 146 ,, " 
78 75 1050 149 • .. 

131 25 1750 148 •• .. 
Yukarda cina ve mevkilerile muhammen brdc)i ve muvakkat te. 

mınatları yazılı akaratm mülkiyeti aç1k artırma usuliyle ve pe1in 
p;'lra ile artırmaya konmuıtur. İhalesi kinun .. evthn 9 pazartesi gL 
nü aut on befte Ankara E•kaf MüdUrliiğünde yapılacaktır. ba
hat almak ıstiyenkrin ~r giln Anbra E•bf Mddürlüğiine mL 
racaatları. (3432) 1-5303 

Jandarma genel Komutanlığı b 
kara sabo alma Komisyonundan: 

1 - Mevcut .~~saf ve nilmunesine uygQO (6000) liralık plrln.ç 
ka~h zarf uıulu ıle J. genel komutanlığı kurağında satın alma 
komısyonunca 4.12.1935 çarşamba günü saat JO da satın alınacak· 
tır. 

2 - Bir kilo pirinç için 18 kuru9 SO sanhm fiat biçilmiş ve ilk 
teminatı ( 450) liradan ibaret bulunmU§tm.. 

3 - lstekliter parasız olarak şartnamesinı hergun komisyon
dan alabilirler. 

4 - Ebiltmeye girmek iıtiyenlerin teminat makbuzu YCY• 
banka mektuplarını ekıiltme saatindtn bir saat eveline kadar ko. 
misyona •ermi, olmalan. (3381) 1-5237 

Ankara llhaylıtınff an: 
Bedeli muhammene•i 727 lira 67 kuruştan ibaret bulunaa Em

niyet Abidesinde yapılacak olan baraka açı~ eksiltmeye konul
muştur. 2.12 1935 pazartesi günü saat 15 le kesim ihalesi yapıla.. 
caktır. İsteklilerin 55 liralık muvakkat teminat makbuzu 
veya bank.a mektubu ile aynı günde encümem daimiye gelmeleri 
ve buna aıd şartnameyi görmek için hergün Nafıa Mudürlüğüne 
müracaat edılm leri Wn olunur (3372) 1-5186 

Ankara Evkaf l\iüdürlüğünden : 
İkinci ~akıf apa:t~m":"ın ikinci kapısı 2 numaralı dairesi kıraya 

verılmek uzere 22 ıkincı ~e rfo 93S d n itibaren on g ın milddrtle 
açrk artırmaya konmuştur. B rinci kanunun 4 tinciı çarşamba (lunü 
!a t on bcşdc kat'i ihale ı yapılacaktır. 

.. Kiralamak ve görmek istiycnle in Ankara Evk f Müdürlı une 
muracaatları. (3471) 1-5324 



• 

SAYIFA S 

Devlet Demıryolları ve L mantarı Umwn 
Müdürlüğii ilanları 

Muhammen bedeli 70000 lira olan lokomotif bakır ocaklaı ı, ocak 
ak amı ve saır bakır malzeme 9 ikinci kanun 1936 perşembe gunü 
eaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankaıa'da idare binasında satın 
lınacaktır. 

Bu ışe gi mek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı giın saat 14.30 a 
kadaı komısyon reisligine vermeleri liizımdır. 

Bu i e ait şartnameler 350 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay -
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. (3399) 1-5334 

İLAN 

Her gun Ankara _ Haydarpa
ıra - Ankara arasında işlemekte 

olan ANADOLU SÜR'AT ka
tarlarına 1.12.1935 gününden iti. 
baren üçüncü sınıf yolcularının 
da kabul edileceği muhterem 
halka ilan olunur. 

Kiralık apartıman 

dairesi 
İtfaiye meydanında yeni ya -

pılan Ahmet Soysal apartıma

nmın 6 odalı ve çok kullanı 1ı bir 
dairesi kiralıktır. 

l\fali \Te Vek.aletindeıı 
.1 

1 - Bir, yarını, çeyrek .kiloluk olmak üzere ceman "2300" şışe 
yazıldıktan sonra siyah olan, yerli mamuliitı mürekkep kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Satın alınacak malın bedeli i260 lira tahmin olunmuştur. 
3 - Şartnamesi merkezde kırtasiye müdiırlügunden, İstanbulda 

Dolmabahce kırtasiye deposu baş memurlugundan .ılınacaktır. 
4 - İs~teklilerin 544 lira 50 kuruşluk t<:minat mektupları ile 

birlıkt:e 14-12-935 günlemecine tesadüf eden cumartesi güni.ı saat 
lO da Maliye Vekaleti kırtasiye müdürlugunde mlite ekkil komis. 
ğ'ona miıracaatl rı. (3475) 1-5363 

Ankar~t i111a) lığından: 
Ankaranın Delilertepesi mevkiınde kam tarafları baba dayı ve 

Sait ve Hiıseyın ve dere ile mahdut eski sekiz yeni ceman 22 do. 
nüm miktarının 4 umum 2656 hususi 11e 107, 109, ve 77 vergi k.apı 
numarası altında maliyece dönenin Bekir adına yazılı uç parça 
gayri menkule bu kere mumaileyh vercs si karısı Fatma ile oğlu 
Şükrü ve kızı Sıdıka tarafından senetsiz tasarrufdan muamele yap
mak suretıyle Tapu istediklerinden 1515 No. lu kanun icabı 11-12· 
935 giınünde mahallinde tahkikat yapılacaktır. 

. Sözü geçen gayri menkuller üzerinde hakkım var diyenler bel
gelerile beraber Tapu Direktörlügune ve tahkikat mahallinde bu. 
lunacak memura müracaatları lüzumu ilan olunur. (3499) 

1-5368 ------
Aııliara Belediye. i Su işleri di

rektörlüğüııde11: 
Ankara Belediyesi Su İsleri için alınacak olan 3 takım Voltm n 

Kombıne su sayıcısı, Vana ve boruları eksiltmeye konmustur. Bun. 
ların oranlanmış degerleri tüm tutarı 786 lira 82 kuruş ve et>reti 
teminat 59 lira 79 kuruştur. İstekliler şartnamesini Belediye Su 
İşleri Dircktorlügünde görebilirler. Eksiltme Ankara Belediye Su 
İşleri Direktorlugü Artırma • Ek iltme ve ihale komisyonunda 
2-12-935 gunlemeci pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

(3505) 1-5369 

i--taııhu1 Gedilipaşada Jaııdarnıa 

atın alma komi··yonundaıı: .. 
Jandarma kıtaatı ihtiyacı için mevcut evsaf namesi ne uygun ol

mak şartile yerli fabrikalar mamulatı beş bin 5000 kilim kapalı zarf 
eksiltmesi ile satın alınacak ve eksiltmesi 13-12-935 cuma günü sa. 
at onbeşte Gedikpaşada Jandarma Dikim evi binasındaki komisyo. 
numuzda yapılacaktır. Beş bin kilimin tasarlanan bedeli on beş bin 
yediyüz elli lira olup ilk güvenmesi bin yüz seksen bir lira yirmi 
beş kuruştur. Şart ve evsaf kağıtları her gün komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin ilk güvenme mal sandığı makbuzu veya muteber 
banka kefalet mektubu ve iki bin dört yüz doksan sayılı artırma 
ve eksiltme ve ihale kanununda ve şart kağıdında yazılı sair bel. 
gcleri de havi teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat ev
veline kadar komisyonumuza vermiş bulunmaları. (7480) 1-5371 

Edirne Jandarma Erat okulıı lio
mutanlığıııdan: 

Edirne Jandarma olwlunun bir senelik ihtiyacı olan 150000 -
200000 kilo unun kapalı zarf eksiltmesi 2490 sayılı kanunun 53 ün
cü maddesine göre yapılacaktır. isteklilerin 10-12.935 salı günü 
aaat 9 da Mal Müdürlüğü qdasında toplanacak komisyonca yapıla
caktır. Zarflar saat 9 dan 10 a kadar ahnrr. btekliler teminat mek
tuplariyle veya Maliye Makbuzlarını beraberinde getirmelidirler. 
Un Askeri evsafı haiz Trakya mahsulü~den istihsal olunan Buğ
day unu olacaktır. (7481) 
Tahmini Fiat Kilo Tutarı % 7,5 şekli Eksiltme günü 

Kurus Lira K. M. Teminat 
• Lira K. 

16 200000 320000 00 2400 00 Kapalı zarf 10.12-935 
eksiltmesi salı 

1-5372 

Bursa da Nafıa Velialeti Biı·inci 
Daire Sıı işleri J\lüdürlüğüııden: 

14 Birincikanun 935 cumartesi günü saat 11 de Bursada Nafıa 
Bakanlığı ıbirinci daire su işleri binasında eksiltme komisyonu ta. 
rafından 15931.56 lira keşif bedelli "Nilüfer çayı feyezanına karşı 
muvakkat tedbirler inşaatının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Şartname, proje, hulasayı keşfiye parasız olarak su işleri daire. 
sinden verilecektir. Muvakkat teminat 1194 lira 86 kuruştur. İstek
lilerin teklif mektupları ve en aşağı yirmi bin liralık işi muvaffa
kıyetle yaptığına ve ehliyet olduğuna dair vesikalarını 14 birinci. 
kanun 935 cumartesi günü saat 10 na kadar birinci daire su işleri 
müdiırltigüne vermeleri lazımdır. (7482) 1-5373 

Kiralık diıkkan 
Mudafaai hukuk (Çankırı) 

caddı:sinde polis dördüncü şube 
bitişigincle dört yol üzerinde kö. 
şe başında beyaz boyalı, came. 
kanlı, yazihane ve her iş •çin el
verişli dükkan kirahkt{r. 

İhtiyacı olanların üzerindek{ 
eve miiracaatları. l-Sl49 

------
Kiralık apartıman 

Çankaya caddesinde Sarıköşk 
karşısında yeni yapılan altışar 
odalı apartımanm üç katı da 1. 
kanun basından kiraltıktır. Saat 
15 den sonra Belediye kar§ıSut .. 
da Mermerci ııade hanında dM:
tor Bay Hikmete mUracut • 

ULUS 

GöZ 
MÜTEHASSISI 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anafartalar caddesi 

saat ma~aıası üstü Nizamet
tin apartımanı No. 70 

1-5230 

a geııç 
dain a güzel 
KANZUK 

Bal--anıiıı lireıııi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin ~tızellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me
hafi1inde ra~bet görmüş ciddi bir 
kremdir. ÇıUeri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkaliide bir 
cazi e bahşeder. Ruhnüvaz ko
kusu ile ayrıca şöhret kazetnmış
tır. Balsamın kremi katiyen ku. 
rum z. Teninizin lii.tif tazeliği. 
ni, cildınizin cazip taravetini an. 
cak krem Balsamin ile meydana 
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nmmmmı u ummımmmnmnımmmımuınmnıııınmıııınıııııııııııı -2 - -- -- Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanr 
---- Ba mer --
: Genel Di ~<:.l{törlüğüııdcu: 

1 - Nazilli basma fabrıkası es.. ınal.ır n u v hıdı -
_ fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıstır. Bu ışlerın tahmın edıle.n -
_ bedeli l.7 l l.992 lira 35 kuruştur. = 
- 2. - Bu ise ait evrak şunlardır = a) Eksiltme şartnamesi 
_ b) Mukavele projesi = c) Fenni şartname = d) Hususi sartname 
= e) Metraj ve keşif hulasa cetveli 
= f) Projeler 

----
--
:::ı: 

= İstiyenler bu evrakı 50 lira mukabilinde Sümer Bank An- _ 
;; kara Şubesinden alabilirler. -
= 3. - Eksiltme 25 birinci kanun 1935 çar:iamba giınu saat 
~ 15,30 da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank _ 
_ merk:zindeki komisyonda yapılacaktır. _ 

~ ~: = ~k~ı~~~t::::1~1~~~~ı~:~ir~~n yi~~~1:1~~::t~· 62.109 li. = 
ra 77 kuruş muvakkat teminat vermesi, 

b) Ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmesi, = = c) 2490 numaralı kanun mucibince teminat mektubu ver- = 
- meye salahiyetli bir banka tarafından verilmiş 1,711,992 -= lira 35 kurusluk bir işi halen yapabilecek mali bir ikti- := 
- darda oldugunu mübeyyin bir şehadetname ibraz etme. = 
:= si. = = (b) maddesinde anılan ehliyeti fenniye vesikası Banka ta- = 
= rafından teşkil edilecek bir heyet tarafından verilecektir .• İs- _ = tekliler bu gibi biıyük işleri muvaffakiyetle bitirmi olduk- = = larına dair vesaiki en geç eksiltme tarihinden üç gün C'Wel bu :=_ = heyete ibraz etmeye mecbudrdurlar. _ 
- 6. - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir -= saat evetine kadar münakasa komisyonuna verilmiş bulunma.. ;;;; 

Zayis gozlu d ri p r v ::. er- çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
lıdır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatin.. = 

- den bir saat evetine kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde ka- 5 = patılmıs olması lazımdır. 1-5375 S çevelerinin Ankara acente~i mu. min kuUanan başka krem kulla-
d ·ı f" ı namaz. Tanıtmış itriyat mağaza. 

te 1 ıat a reçeteye uygun her ları ile üvük ecıa evlerinde bu- 1111111111IJllllU1111111111111111111111111!111111111111 lllll il llll l lll il lllllllllllll lllllHlll 5 
gözlük yapılır. Rıza Tevfik Ban- lun ı 

kal ar caddesi. 1-5352 ~"""''"'• -,_,.~CL. 
~ 

1 1 
~ :\1iUi l\liidafaa \' ckiilcti 

\nk:ıra Ut·letH~c Rci .. liği .:: ~ atmalma Komi }Onu 

flfınfarı :~ tlanları 
iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
mükafat 

1 - İtfaiye miıstahdeminı 
için alınacak 25 adet muşamba 
açık eıksiltm ye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (3 .. 5) 
liradır. 

3 - Muvakkat t minat (28,5) 
liradır. 

4 - İhale 14.12-935 cumarte
si günü saat onda Belediye le
vazım Direktorlüğü odasında ya
pılacaktır. 

5 - Şartname ve nümuneyi 
görmek istiyenlerin her gün it. 
faiye direktörlugünc müracaat-
ları. (3506) 1-5370 

~l.~11!'.1.~~~~~S.C~LX.ı!~!INJ.' 
4 

\-.kt!rİ l·ahrik.tlaı l mumJ.~ 

l1iicliirlii~ü Satınalma ~~ 
Komi .. ,·onu tl:inları :{ 

ton tasfiye edilmi~ Avrupa 
pamuğu 

. 
Şartnamesinde değişiklik ya. 

pılan ve tahmin edilen bedeli 
(45000) lira olan yukarda mik
darı ve cinsi yazılı malzeme as
keri fabrikalar umum müdürlü
ğü satın alma komisyonunca 9. 
2. kanun 1935 tarihinde perşem
be günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (iki) 
lirı l5 kurus mukabilinde ko
misyondan ve;ilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (3375) lira. 
yı havi teklif mektuplarını mez. 
kur günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendileri
nin de 249D numarah kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkür gün ve saatte komisyo
na müracaat lan. (3417) 1-5330 

110 KALEM KOOPERATİF 
EMTİASI 

Tahmini bedeli 197 lira 33 ku
ruş olan yukarda miktarı yazılı 
kooperatif emtiasının Ankarada 
Askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğü satınalma komisyonun. 
ca 9/1. Kanun 935 tarihinde pa
zartesi günü saat 14 de açık ar
tırma ile satılacaktır. Talipler: 
bu emtiayı küçük Yozgat fab. 
rikarnrzda görebilirler. Listeleri 
komisyondan parasız verilir. Mu
vakkat teminat olan 14 lira 80 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikıe mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(3495} 1--5367 

1
- İmtiyaz sahib-;-:- Baş.mu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazr İşleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civarında 
Uluı Burmnind• bu1/mış-

BİLİT 

1 - Beher tonuna biçilen e. 
der (13) lira olan (50) ton linyit 
komuru pazarlıkla satın alına. 
caktır. 

2 - Sartn.ımesini gormek is
tiyenler her giın pazarlıga gire
cekler 48 lira 75 kuruşluk temi
natlariyle bırlikte pazarlık günu 
olan 30-11.935 cumartesi gı.inu 
aat 11 de M. M. V. satın alma 

Ko. na gelmeleri. (3492) 1-531.>5 

BİLİT 

1 - Biçilen ederi 16.000 lira 
olan 100.000 kilo ve biçilen ede • 
ri 20.800 lira olan 130.000 kilo 
un Edremit garnizonu için ka.. 
pah zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - 100.000 kilonun ihalesi 
12 ı. ci kanun 935 perşembe gü
nü saat 10 da ve 130.000 kilonun 
ihalesi 16/l. ci kanun/935 pazar
tesi günü saat 10 da Edremit sa. 
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - 100.000 kilonun teminatı 
1200 ve 130.000 kilonun teminatı 
1650 liradır. 

4 -- Eksiltmeye g-irecekler 
kanuni sekilde hazırladrkları tek. 
lif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evvel Edremit'te satın 
alma Ko. na vermeleri. (3491) 

1-5364 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BtRt 'Ct TERTIP ... 
Senede iki defada 
414 ~İye OD bin 

lira ikramiye 
fftt - 1 ıM .. 11 u 1 Ukıeşrinıte h• 

..... •hiblM .,..... .... (Nj8" .. ...... 

...... , ..... 207 t..L,i,.. ~ .... .. 

....... e4~1Mi ... 
.._, ..ıılıılfatı 1000 Un 
ilı1lld .. 250 • 
O. lrltf7e r11Hrcletı IOOI • 
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