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BASBAKANil\IIZ BURSADA .. 
• 
lnö~ Ü iki fabrikanın 

temelini eliyle attı 
I , l "' ·n .. , fubı·i kası J 9:~ 7 de ucıl<ıcak, iic buçuk ,ursat a eı·ı ..,.ı; • • • ~ • •• • 

·ı ı t ·a'· -..·ıfdll İİ<.' mılwm lalmlmı fazla yun rş-"" ~·oıı<ı nın o ~u ,. • .• • 
liye"~ktir. 

BI Zt:\1 y AZI FEMIZ ! 
F. R. ATAY 

Bir müddet Türkiye' de bulunan 
ve son günlerde devrim ~e. mem • 
leketimiz hakkında en ıyı eser -
ferden birini neşreden bir yaban
cı dostumuz bize yolladığı mek -
tubta diyor ki: "Ulus' un fra_n_sız -
ca nüshasında ne gibi yenılıkler 
yapılmak lazım geldiğini o~ur · 
larınızdan soruyorsunuz. S~z ~ıı 
f ransızca nüshanızla esaslı bır hız.
mette bulunuyorsunuz, bilhassa, 
son tarihiğ ve arkeolojik araştır: 
malarımzla, ırkınızın şanlı geç~ı
§İ üstüne döktüğünüz ay~ınlıgı, 
sizin yazılarınızla öğrenıyoruz. 

Bilirsiniz ki. sizinle uğrCJ§mak va
zileleri olanlardan başka hiç kim
se memleketiniz hakkında malii
m~t edinememektedir. Ben Türki
ye'yi terkedeli iki sen.e ~l~~ştu~.: 
Şunu gördüm ki devnmınızın b~
yük tekamülünü, uzaktan, takıb 
edebilmek imkanı yoktur.,, 

Bursa, 28 (A.A.) - Başba
kan İsmet lnönü, Ekonomi baka
nı B. Celal Bayar ve beraberlerin
deki diğer zatlar asri kaplıca bi
nasını gezdikten sonra saat 10 da 
merinos fabrikasının kurulacağı 
yere geldiler. Burası törene katıl
mak için gelen yurddaşlarla 'dolu 
idi. Törenden evel C. H. P. ilyön 
kurul başkam Bursa saylavı Dr. 
B. Sadi Konuk bursalıların şükra
nım bildiren bir söylev verdi. Bun
da kurtuluş yolunda olduğu gibi 
ilerleyiş ve yükse.liş yolunda 
da bursahlarm Ulu Öndere yürek
ten doğan inan ve itaatla bağlı 
bulunduklarını söyledi. 

Bundan sonra başbakan İsmet 
İnönü sürekli alkışlar arasında 
kürsüye geleı-ek şu nutku söyledi: 

"- Arkadaşlar, memleketimi
zin merinos fabrikasının temelini 
biraz sonra atacağız. Şefimiz A
tatürk, fabrikaya "Merinos" fab
rikası adını vermişlerdir. Merinos, 
eski türk dilinde ince ve uzun de
mektir. Bu adla, fabrikanın iş ve 
istikbali ıtonuçlarını tebarüz ettir
miş oluyorum. Bu kuruluş, Ata
türk 'ün devrim boyunca her işte
ki yakın i/gi•inin yeni bir delili
dir. Bursada ve bütün memleket 
karşısında bunu anmak bir borç
tur. 

Merinos fabrikası, Bursa ve 
etrafı için güttüğümüz gayeyi can
landıracaktır. İyi, ince ve uzun 
yün kendi topraklarımızda istih
sal edilecek. Emek verdik, daha 
da vereceğiz. En iyi yünü yurd i-

Adımız, andımızdır 

Haşbaı'lanımız i smet lnönü bir açılm ~ 
töreninde, kar§ılıyanlar arasında 

çinde yetiştireceğiz. F abrikanm, 
yün yetiştirme ve işleme gibi iki 
cephesiyle endüstri ve ziraat ba-

(Sonu 2 inci sayfada) 

C. ff. P. 
Geııyöıık~urul dün . 

toıllandı 
C. H. P. Genel Sekreterliğin

den tebliğ edilmiştir: 
Bugün (dün) toplanan C. H. 

P. Genyönkurulu aşağıdaki ka
rarları vermİftİr: 

1 - Manisa şar kurulundaki 
vaziyeti parti bakımından incele
mİf, bu durumun düzeltilmesini 
karar altına almıştır. 

2 - Sıvas ilyönkurulunun ö
len değerli başka.nı yerine yeni
den seçilmit olan Erzincan aayla
vı Hikmet Işığın yeni ödevi kabul 
edilmiştir. 

Biz propaganda, netir ve ilan 
işleri için, resmiğ, yarı resmiğ, ~u
rumlarımızla Bankalar ve cemı -
yetler kasasından her yıl oldukça 
mühim masraflarda bulunmakta
yız. fakat bir türlü sesimizi sınır
larımız dışına çıkaramıyoruz. Me
ıeli bir yeni nufus sayımı ya~tık~ 
ajansımız, fÜphesiz, bu n~tıce!ı 
her tarafa yaydı; fakat hıç bır 
ehemiyetli gazetede bunu haber 
olarak bile görmedik. Bilakis, bu 
aayım nıeticesi aleyhine yazılar 
okuduk. Bir takım büyük gazet~ -
lerde Türkiye kelimesi menedıl -
mit gibidir: Eğer memleketimiz.-. 
de bir tiren devrilip yirmi otuz kıfl t 
ölmez, bir yangın olup birkaç ma· • 
halle yanmaz, bir vapur batıp kırk l 

Fran~a'da iç durum 

elli kiti boğulmaz, bir yeni kom - f 
plo ketfedilmezse, Avru~~ ~az~ - lt 
telerinin bizden bahsettıgını gor-
mezıiniz. "Lu" diye bir haftalık 
vardır. Bütün dünyada çıkan gaze
telerin ve olan hadiselerin hafta- ~ . 
da bir huli.salarım neşreder. Bu 
gazete vasıtasiyle dünyanın ~er 

H. Laval kabinesi 225 reye karşı 345 reyle i timad 
kararını aldı. 

Pariı, 28 (A.A.) - Saat 15 te, aay

lavlar kurulunun ilk cebeai hıncabtnç 
dolmut olan tribünlerin önünde açılmıı-

tır· Sualler okunduktan ıonra, batbakH, 

terdir. Aynı satte senato loplanmıı bu • 

lumnakta idi. 

Paria. 28 (A.A) - Toplantının 
kısa bir tatilinden sonra saylavlar ku 
rulu reiai, aaat 16.50 ye doğru, hü • 
kümet tarafından istenilen itimad re· 
yinin aonuçlarını okumu,tur. Bu ao • 

nuçlar şunlardır: 
Verilen reyler 570 dir. Bunların 

345 i hüküm~t lehine, 225 şi aleyhi • 

nedir. 

Yunan 
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"Ulus,, un dil yazıları 

Türk Dilinin 
Orijinalitesini Gösteren 

• • 
BiR ANALiZ 

Güneş - Dil Teori i, " k.,aııı,, Ö'L;ÜnÜıı 
analizi ile zanıaıı 'e cilıet anlataıı tür-

' lii sözleriıı 1,ürk jeııi indeıı çıl{bğııu 

ı1a ıl ortaya koyuyor? . . . 
' 'Güneş - Dil'' teorisinin esaslarına dün kısa bir bakıı yap
mıştık. Bu toplu hula•anın tatbikatı arasında ''ak,anl' sözü
nü analiz ettik. "Sabah, öğle, ikindi'' sözleri gibi araıtırma
ğa giri§tiğimiz "akşam" söziinün analizi, önümüze Jiliml
zin engin orijinalitesini gösterir bir saha açtı. '' Akıam" ile 
beraber "arka, kara, geri, gece, geçit, kaçak, koıu, garlı, 
garp'' sözleri önümüze çıktı. ''Garp" .sözünün uyandırdığı dü
§Ünce "§ark, cenup, §İmal'' sözlerini hatırlattı. Bunl,mn 
analizinden ele ' 'gün, gün düz, düz, ün, ön, yön, sağ, sol, süt, 
nort, siyah, saha, nur, onör .. .'' kelimeleri, içlerinde saklatlı''lr
ları dil sırlarını dökmek üzere, meydana çıktılar. 
Türk el ilinin kuruluşunda ki ana orijinaliteyi göıteren lnı ana 
lideri, birkaç yazı halinde, bugündan ba§lryarak, bu liitun
larda göstereceğiz: 

J. 

AK~Al\I 

Kelimenin etimolojik şekli şu
dur: 

(1) (2) (3) 
(ak+ aş+ am) 

( l) Ak: Güneşi işaret eder kök
tür. 

(2) aı: (. + ! ) , (''s, z" gibi) 
bir obje veya süjeye nazaran gü
netin oldukça geniş ve uzak bir 
sahada vücut ve hareketini göste
rir ektir. 

(3) am: (s) sahasının ait oldu
ğu objedir. O obje bizim üstünde 
bulunduğumuz sahadır. Demek o
luyor ki: 

Ak + aı + am = akQfam = 
alııam sözü, güneıin bizim saha-
mızdan uzaklaşırken, yani ondan 
mahrum olacağımız sırada, bizim 
sahamızın halini ifade eder. 

Kelime "bir noksan, bir yokluk'' 
anlamına i'aret etmektedir. 

Akcuam, Aksam: - "•, t'' tebadü
liy1e - aynı manayı ifade eder. Me-
seli '' akaaamalı = akıamalı'': 
"eksik olmak, noksan olmak" de
mektir. [l l 

Bir inaanm herhangi bir sebep
le aklı ba,ından uzaklaşıp ( •, ı) 
sahasına giderse, yani meatolursa, 
onun o hal ve vaziyetine ( Ak•um) 

[1] Kamusu Türki 

kabinesi 

yahut ( Ahmm) derler. (2] 
Bu kelime ile güneıteu mahrum 

olan sahamızın halini ifade eden 
kelime, orijinde tamamiyle aynı
dır. 

AKA .ACAS 
Not: 1 - Güneıi hareket mef

humiyle birlikte mütalaa ederaelc 
( Akaş) sözü, "günetin uzaklat
ması, kaybolması, bitmeıi.. mef-
humunu ifade eder. Son elde, ya
ni ( am) ile, beraber hu mefhumu 
haiz saha olur. 

( AkQf) sözünün Y a.kutçada 
(Ağa•) şekli vardır. [3] 

Bu söz, 'u anlamlara delalet 
eder: 

I. - Gelip geçmek; bir teY ya
nından geçmek; yürümek: seç.
mek, kotmak; bir feyin yanmdan 

- Sayı/ayı çeflirütis • 

[2] Radlol. 1. "Çağatay lehçe
si": Büyük Türk LOgati "Çalatay 
ve Uygur lehçeleri"; Pav~t tle 
Courteilte: Şark Türkçesi Ltgati 

[J] Yakutçada "ş'' yoktur; H, .. _ 
ler "s" ile ifade olunur. 

BubtÜn 

İç sayf alanınızda 

2. inl'i srı)"/tımızda: 

ltalya - habq h«l'bc; 
Şimali Çin hadiseleri; 
petrol ambargom 

yerinde ne olup bittiği~i ~ğr~nır: 
siniz: Fakat memleketımız ışlerı
nin bir satırlık yer aldığını gör -
mezsiniz. Sakın sinirlenerek r~n
lış bir hükme kapılmayını.z: ~ızınt 
buna her devletten fazla ıhtıyacı -
mız vardır. Şurası da bilinmek ge
rektir ki bütün bu netriyat, her 
devlet tarafından, kendi hesabına 
idare olunmaktadır. Sütunların ço-

(Sonu 4. cü saydada) 

Kıralın af hak.l{ındaliİ liarat"name~iııi 
Kahııl etmediğinden istif asıııı verdi 

:~. ii11cii :my/cmıızda: 

lstanbul telefonları; 
İstanbul - Ankara tel. 
fonu; Yüksek Sıhhat 
Şurası inkılall dersleri 

ltaşlıyor 
ilk dcr~i bugiin 

Saat on yedi buçukta 

Ankara Hukuk 
Fakültesinde 

lt. PEKER 
uerecektir. 

8. Laval 

bü.çenin derhal görü,ülmeaini, Öteki me· 

selelerin talikini teklif etmiş ve itimat 

reyi istemi,tir. 

B. Laval'in $Öylevi, kurulun büyük 

bir kısmının alkışları ile karşılanmıştır 

B. Laval, federasyonun ve asayişin te -

mini hakkındaki meselelerin Chauven 

raporundan evvel görüşülmesini kabul 

etmittir. 

Muhtelif gruplar mümessilleri bun • ı 
du aoora IÖZ alarak bükiimetin dildde-

ri baldundaki dütüncelerini bildirmiı -

Atina, 28 (A.A.) - Röyter
den: Kırat af kararnamesini imza 
etmittir. 

Atina, 28 (A.A.) - Stefani a
jansından: Bakanlar, umumi af 
kararnamesinin neşrini reddettik
lerinden kıral kabinenin istifasını 
kabul etmiştir. 

Atina, 28 (A.A.) - İstifa e· 
den kabinede adliye bakanı olan 
B. Yannopulos, gazetecilerin sual
lerine cevap olarak demiştir ki: 

"- Bir genel affın mesuliyeti
ni üzerimize alamazdık. Böyle bir 

mesuliyeti ancak nizami bir kabi
ne kendi i•zerine alabilir. 

Gazetelerin yazdıklarına göre, 
iş kabinesinin teşekkülünü müte
akip derhal bütün harb divanları 
taraf mdan mahkum edilmi! olan 
bütün isyancılar için derhal bir ge
nel af ilan olunacaktır. 

Öğleüstü kıral tarafından çağı
rılan B. Kondilis, bakanlar içtima
ını talik ederek saraya gitmiştir. 
Saraydan advetini müteakip ba
kanlar içtimama devam olunacak
tır. 

(Sonu 6. cı sayıl ada) 

4. ii11cii ·""Yf tırnı-;;da: 
YENi TÜRKiYE VE 

ÖNDERİ. 

.>. inci sayfamıztltı: 

Spor; kömür ilinde yeni 

bayındırlıhlar. 

6. mcı .'ioyfnmızda: 

Mesken 
cevu. 

anketimiz 
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O!v DAKiKA 

Habeş 'erin plinı DIŞ HA BERLE R 
suya mı diişmüş? •• 18 LER l<O/Y\iTES' 

. Dolo, 28 (A.A.) - Stefani a- mak istiyorlardı ve aynı zamanda I 
Jban1sın_dan5 : öğ1~enildhiği?edgok·~e h1~- toprağın ve havanın müsaadesiz Petrol ambargosuna 
eş erm oma ı cep esm e ı p a- ld .... • · nı, İtalyan Somalisini işgal et o ugu bı.r sırada ılerlemeğe mec- karar verecek mi ? 

mekti. Ras Destanın vazifesi bır bur olan ıtalyanlara çrkaracaklaTı • 
çevirme hareketi ile bazı süel yer güçlüklere güveniyorlardı. Cenevre, 28 (A.A.) _ Millet-
ler işgal ve italyan hatlarım yar Halbuki son günlerin haberle- ler cemiyeti çevenleri, on sekizler 
m ktı. Ha.beşler bu hareketleri ile rine göre habe~lerin bu planlan komitesinin pek yakında petrol ü-
italyan ileri hareketini durdur- suya düşmüştür. zerine ambargo konmasına karar 

vermesinin muhtemel olduğu mü-

italya .. 
taleasındadır. ltalyadaki süel ha
reketler, bir nevi tehdid teşebbüsü 

sarih sebeblcri ne olabileceğini araı • telakki edilmekte ise de milletler 
tırmaktadırlar. cemiyeti kararlarının bundan mü

Umumiyetle sanıldığına göre ma
re§al Badoğliyo gelir gelmez vaziyet 
değİ§ecektir. 

teessir olması ihtimali yoktur. 

Adisababa, - 28 (A.A) - ltal • 
yan kuvvetlerinin Ogaden ve Tigre 

cephelerinde Jeriye çekilmeleri de • 
rin bir tesir brrakmı§~ır. Yalnız yet -
kili mahfiller bir geriye çekilmenin 

------~------~------------~ 

Londra, 28 (A.A.) - On se
kizler komitesinin önümüzdeki 
hafta içinde toplanması beklenil
mektedir. lt<dyuııllırın ••l•• gf•çinlil.-fori 

i11giliz sifohları 
\ 

Mogadişiô,\ 28 (A.A.) - ltal-

lwlyan uçaklnrmu lmr§ı. 
B. La valin petrol üzerine am

bargo konulmasına muhalefet et
memiş olduğu sanılmaktadır. 

Petrola ambargo konması yüzünden 
İngiliz donanma ı herhangi bir italyaıı 

taarruzuııa ıığradığı takdiı-de 

Fransa ne '1aziyet alacak? 
İtalyanlar petrol un yerini tutacak bir madde arıyor 

Paris, 28 ( A.A.) - Dün B. Laval ile 
İngiliz büyük elçisi arasında geçen gö • 
rüşmelerin ıu iki meseleye dair olduğu 
bildirilmektedir: 

1 - ltalya'ya yapılacak petrol İh· 

rncab üzerine ambargo konulması ve 
yahut 18 ler komitesinin toplanma11 ü
zerine bir tarih tesblti, 

2 - Fransanın Akdenizde İngiliz do
nanmaşma yapacağı yardım. 

Eko dö Pari gazetesine göre, ingili.& 
dıı bakanlığı petrol ambargo meselesi 
ltalya'nın İngiliz filosuna bir hücumunu 
İntaç ettiği takdirde, Fransa'nın ikind 
meselede kesin bir tavır takınmasını is
temektedir. 

l •rr'i tetlbirfore lwr.~ı ltal)<mm 

siiel te<lbirleri 

yu Jc\ıvvetleri . tarafınd'ln Lam
~ -. ŞjlliQ~iide yapd~n hareket
ler e~naıında ele geçirilen silahla
rın büyük bir kısmının İngiliz ma
lı olduğu kaydedilmektedir. 

Roma, 28 (A.A) - Amıaradan 

bildirildiğine göre bazı kC§if uçakla

rı Aşiangi gölü bölgesinde binlerce 
habeş askeri tarafından tüfek ate • 
§İyle karşılanmışlar ve mitralyözle 
mukabele etmişlerdir. Habeşler ağır 
kayıblar vermişlerdir. 

Şimai i Çin meselesi 
Pariı, 28 ( A A.) -- Matcn gnzetesi· 

nin Roma B} tan, zecri tedbirler dolayı, 
siyle Ronıa'dn tasarlanmakta olan ıüel 
tedbirlerden bahaederek diyor ki: 

' Bu tedbirler, bazılal".ımn iddia ettik· 
leri derecede geniş değildir. Ve azamı 

üç fırkanın seferber edilmesinden iba • 
rettir . ., 

binek olarak geçmek [ 4]; uzak
l&Jmak; bitmek; kaybolmak; 
mahvolmak. [5] 

"Bu iri ağcua baran isteğine 
o bu yerden geçtiği zaman''~ 

''Asağas anman ağa• açık ka-
pıdan geç"; 

'' Ağaaa arğa barbıt 
dogru gelip geçti". 

o garba 

Bu misa1deki iki kelime üzeri
ne dikkati celbetmek isteriz: 
1. - "Geçti'' manasını ifade eden 
( Ağasa) sözünün ne olduğunu 
Türk dilinin orijinini, lehçelerini 
hilmiyen bir zata sorsak, büyük ih
timalle bize vereceği cevap şu o
lar: "Kelime sulasii mücerrettir; 
(feale) vezninde mazii şuhudi'
dir". 

Hiç şuphe etmemek lazımdır ki 
Arap dilinde kurulmuş olan kalıp
ların kaffesi, tıpkı bu ( ağasa) sö
zünde olduğu gibi, Türk sözlerinin 
taklitlerinden ibarettir. Arap ka
lıp)annd~ kelimenin kökü ve onun 
manası tanınmaz; tasrif münase
betiyle tekerrür eden herhangi bir 
harf kök sanılır. 

''Güneşin uza.Jd~şmış, kaybol
muş, gelip geçmiş ~lduğunu'' ifa
de eden ( Ağcua) ve (AkO§a) söz
lerinin etimolojik tekilleriqin al
tına, manalarını söylemeksizin, 
bazı Türk sözlerinin etimolojik 
tekillerini yazalım: 

(1) (2) (3) 
1 - (ağ -r as + ağ) 
il - (ak ..ı. aş + ağ) 

111 - (3.k -1- aç + ak) 
iV - (ok+ o~ + uğ) 
Y - (eg + cc + ,eğ) 
VI - (eğ -t eç + it} 

Bu'. kelimelerin kökleri birdir. 
Hepsi, ''günqi ve onun hareketi
ni" ifade eder. Bundan başka gü
neıin bu anlamının zihinlerde ya
rattığı mananın herhangi bir sü
je ve objede görülmesiyle o süje 
ve objenin güneı yerinde tasav-

[4] Yunan esatirinde güne ·in 
"Apollon" tarafından sevk ve ida
re edilen ve muayyen seyrini ta
kip eden bir araba olarak temsil 
edilmesi keyfiyeti, "Ağas'' keli
mesinin "bir şeyin yanından binek 
olarak geçmek" anlamiyle muka
yese edilmcğe değer. 

[SJ "Ağas" kelimesinin il. ve 
111. manaları, hrı yazmm son par
çasındadır. 

vur edilmesi neticesi hasıl olmuş
tur. 

Kelimelerin ( 1) inci eki olan 
( v. + • - ş • c - ç) de birdir. 

Kaçak, Koşu. 
Gece., Geçit 

1 - Agasag ağasa geçti, 

JI - Akaşağ 

111 - Akaçak 

iV - Oko uğ 

V- Egeceg 

\'1 - Egeçit 

ak aşa 
kayboldu. 

idem 
(güneş). 

kaçak uzakla-
şan, kaybolan 

ko§u - "uzak
laşmak" anla
mının ifadesi 

gece "güneşin 
uzaklaşıp 

kaybolmuş'' 

bulunduğu

nun iafdesi 
geçit geçilip 

uzaklaşıla
cak yer. 

Görülüyor ki bütün bu kelime
ler, güneşin bizden uzaklaşıp kay
bolması halinden çıkmış sözlerdir. 

KAS ~ 
Not: 2 - Yukarda gördük ki 

( Akcq) sözünün bir manası da 
0 bitmek" demektir. Güneş, ( AkQf) 
vaziyetinden sonra görünmiyor, 
kayboluyor, bitiyor. (Aka§), gü
n~in görulmeaine mani olan ade
ta bir aed, bir mania, bir duvar 
gibi bir anlam :veriyor. lıte bu an
lamladır ki gözümüzün üıtünde 
bulunup alnımızı görmeğe mani 
olan yüksekliğe de (Akağı = 
kcq) deriz. 

Büyük bir ırmağın ve yahut de
nizin yüksek kenarına, yüksek sa
hillere de (kaş) denir. Kelimenin 
Yakutçada tekli ( hağ•) tır ve 
11kcq, kıyı" r6l demektir. 

HUŞ ~ 

Not: 3 - (Hağs - bağı - haşağ
haşuğ - huşuğ) sözlerinden sonun
cunun manası ''kendinden geç
mek, kendinden uzaklatmak"
tır. [7] 
--.....;..~----

[6 J Pekarski: Yakut Dili LU.gati 
(7] "Akşam" sözünün analizin

den "garb,, sözünün nasıl çıktığı
m gösteren ve "akşam" rn etüdü
nü de daha ileriye götüren kısım, 
yarınki sayımızdadır. 

Balosu 
31. 12. 935 

Hii iik 

----···~···--

lıı~iJtere Japoıı) adaıı ne' azi) el 
a la<·ağıııı ~oru yor 

Londra, 28 (A.A) - Çindcki du
rumun inkişafları, Londra resmi mah 
fillerinde huzursuzluğa sebeb olmak
tadır. lngiltere hükümetinin Japon • 
yadan Çine karşı ne gibi tasavvurlar 
beslemekte olduğunu soracağı haber 
verilmektedir. 

Pekin, 28 (A.A) - Tiyen - Çin 
üel kumandanlrğı adına söz söyli • 

yen bir zat, japon kıtalarının §İmali 
Çin-1 ki hareketlerinin manevradan 

başka bir şey olmadığını söylemİ§tİr. 
Hadiselerin seyri, Nankin hükümeti -
nin hareketine bağlıdır. 

lwlycmlar ı1cırolu11 yerini tuıacaN 
bir nuıdde arı ·orlar. 

Roma, 28 ( A.A.) - ltalyan hammad

dc!crini taktir etmek suretiyle, yılda 

1,900,000 hektolitre ispirto cld edile

cektir. Kimya titüıü, petrol itha • 

line lüzum brrakmıyacak milli bir d
de keşfine çah,maktadır. 

Londra, 28 (A.A) - Tokyodaki 
İngiliz elçisi, Japonyanın Çin hakkın
daki ta avvurlanna dair malumat al
mak için dış itleri bakanhğınd n tn

liamt almııur. 

Zecri tedbirlere iştirak edenlerin 

• olro vem 
• 
ıe 

• 
erı 1 /lir genertd nıulıturiyct isyanıııı 

bastırmak işini iizerine 
almak istemedi. 

Nankin, 28 (A.A) - General Sun
Çeh - Yuan, Hopey ve Şahar vilayet· 
lerinin sükun ve asayişini temin etmek 
vazifesini kabulden imtina ebniş ve 
bugün için ''bu işi başarabilecek ka
biliyette olmadığını,, ileri sürmüştür. 

Bütiiu İtalya ahne e radyolarıııda 
ya ak edildi 

Jtııwıt mn11rıdtırı çel,·ildil.er 
Pekin, 28 ( A.A) - Japon &Üel 

memur'J\rı, bu sabah Fengtai ve 
Changyimenşube hatlanndan çekil • 

mişlerdir. 

Roma, 28 ( A.A.) - Propqanda ba
kanı aşağıdaki emirleri vermİ§tİr: 

., Zecri tedbirleri tatbik eden devlet 
lere mensup tiyatro muharrirlerinin yaz. 
dıkları piyesler bundan sonra İtalyan 

tiyatrolannda oynatılriuyacaklardır. Maa
mafih, Şekspir ile Bernar Şav'm piyea
leri ile bazı fransız piyesleri bu yasak • 
tan hariç tutulacaklardır. 

Jupoıı finaııs bakanı Ja1>011yanıı1 siJalı . 
laııma sıya --a. ıuı t nk i(l e(liyor 

Tokyo, 28 ( A.A.) - Ordu namına 
aöz aöylemeye yetkili olan bir xat, süet 
mahfillerin finans bakanının beya11 

B n I aari~tancla 
IJ. Köseitmno/ hükünıetin 

. '4l)"f1Sfl.'!lnl arı/lıttı. 

Sofya, 28 (A.A.) - Yeni Ba bP1 
'"· 

ve dıı iıleri bakanı 8. Köae lvanof bu
.gün yabancı gazete delegelerini kabul 
ederek onlara hükünıetin ııyasasını izah 

etmiş ve demiştir ki: 
''Hükümetin iç sıyuadaki hedefi, 

memleketin ~ükuna kavuşması ve devlet 
hayatmın normal bir hale gelmesidiı·. 
Dıt aıyaaadaki hedef de banş ve bütün 
komşularla dostluktur. Yeni hükümet, 
Bulgarittan ile kom,ulan arasındaki ıüc 
lükleri ve engelleri kaldırmağa bü ün 
gayr~tini snrfedecektir. 

• o/yada n'vizyoni~t bir l(f'>steri 

Sofya, 28 (A.A.) - Talebe, 
hükümetin menetmeaine rağmen, 
Nöyyi muahedesi aleyhinde bir 
gösteri tertip etmiştir. Atlı polis 
ate§ açmış ve birkaç kiti tevkif e

dan hayrete düımüş olduklarını söyle • 

miştir. finans Bakanı, harb bütçeainin 
tamamını kabul etmekten imtina etmit 
ve aebeb olarals da "Japonya'run ailahla· 
rırun Amerika ve Sovyet Rusya'ya kar-

şı bir tahrik teşkil edeceğini,. beyan ve 
bu iki devletin Japonyayı tehdit etme -
melde otduldannı iliYe eylemiıtir • 

Ordu, u bakıuz taleplerinde ısrar 
eylediği takdirde ordu, milletin itima 
dmı kaybedecektir"" diyen finana ba
kanınm düfünceaini müaaınaha ile 
kal'fıhyamayız. 

Ordu naınma aöz aöyliyen zat, ne· 
tice olarak, askerlerin finana baka -
nmdan ft kabinedea izahat iatiye -
ceklerini aöylemiftir. 

lluzhır ar(l..'lın<la kaum lmlılu.·ılar 

kurtarıldıl.ar. 

Moskova, 28 (A.A.) - Huer deni

zinde fırtma dolayuiyle bir buz. kütlesi 

üzerinde kalarak denize açılan altayüz 

kipyi aramak üzere yola çıkan tayyare

ler bu bahkçdan bulmuılardar. Bun: 

Tedbirci devletlere menwp beste • 
karların eserleri de konser prognmla • 
rmdan kaldırılacaktır. Fnuuız ve ita)• 
yan aenfonik ve oda orkestralarına ua 
bazı parçalara müsaade edilebilecektir. 

Hafif musikiye gelince, tedbirci mem. 
leketlerden selen her eser yaaak edile ., 
cektir. 

Bu memleketlere menaup aanat ida. 
recileri ve aanatkarlar ltalya'da faaliJ'.t 
göıte..emiyeçeklerdir. lıtitnai olarak; 
franaız sanatkarlarına her fırsatla mi • 
saadeler verilecektir. 

Bu yasaklar radyo faaliyetine de 
§8D'ildir.,. 

Denizkoııfeı·ansı n 
zaman haşlıyor? 
Londra, 28 (A.A) - B. Baldvinin 

deniz konferanaıru 8 ilkkanunda aç • 
maaı muhtemeldir. lngiliz delegeleri' 
SamueJ Hor, Eyres ve MoselJ'de.n mü. 
rekkeptir. Konferans için keain bir 
plan hazırlanmış değildir. 

lngUtere deniz siüihlarımn azal .. 
tılmasım tt•ı.·lif eıkcck. 

Londra, 28 (A.A) - lngili:z de • 
legelerinin söylediklerine göre, de • 
niz konferansında lngiltere deniz si
lahlan hak.kında kontenjan aiatemi • 
nin kaldırılmasmı, her amıf İçin to • 
nilatolann azaltılmasmı ve top lı:a • 
librelerinin ufalblmaa.ınr telı:lif •de • 

cektir. 

l>••11 •• lwn/ercuaıtı ve millctlı•r 
cemiyeti 

" dilmiştir. 

dan 11 tanesi tayyare ile geri getirilmit 

tir. Diğerleri de erzak aldıktan ıonra, ken 
di kendilerine sabile dönmütlerdir. 

Londra, 28 (A.A) - Taymia ga • 
zeteaine göre, japon hükümeti, Loo
dra deniz konferansmda milletler 
cemiyetinden bir mi&fabidin hazır 
bulunmasına muhalif olmacbjmı in· 

giltereye bildirmittir. 
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Yüksek sıhat Şôrası. 
Dün Sıhat Bakanımızın başkanlığında 

toplanhlarına haşladı 

Yübek Sıhhat ŞU..aıı, Sıhhat 
Ye Soeyal yardım bakanı B. Dr • 
Refik Saydamın bafkanhiın~~ 
dün ikinci tetrin kanuni devreıını 
yapmak üzere toplanmııtır · Top
lantıda azadan General Beıim Ö
mer Akalın, Prof. Ne,et Ömer lr
delp, Prof. Akil Muhtar Öz~~n: 
Prof. Mazhar Uzman, Dr. Kılıslı 
Rifat Kardam, General Mazlum 
Baysan, Dr. Murad Cankat v~ Dr · 
Cevdet Fuad ile bakanlık teftıt he-

yeti laatkam Dr. Fuad Sorağman 
ve hıfzıssıhha itleri umum direk
törü Dr. Aıım Arar, içtimai mua
venet umum direktörü Dr. Faruk 
hazır bulunmUflur. Görütülecek 
ıeyler; muhtelif mahkemelerden 
ihtibar için verilen işlerle, gıda 
maddelerinin boyanmasına aid ta
limatın değiştirlmesine dair bir 
teklif ve memleketin sari ve sal
gın hastalıklar vaziyetidir. 

B BAKANl1'11Z BURS ADA 
• 
lnönö iki fabrikanın 

temelini eliyle attı 
( BOfl 1. cİ Myt/aılo) 

kımından varlığını öne koymuf o

luyorum. Üç buçuk . m~~on. lira 
.arledeceğiz ve labrıka uç milyo_n 
kümr /ıilo yün ifliyece/ıtir. 16 bın 
eğirme iği, 6100 katlama İği bu
lunacaktır. Bizde ıimdiye k~~r 
yıkama ve bükme tarzında ıplılı 
yapdıyor ve bundan kumaf tlolıu
nuyordu. Bu fabrikada yrkanma
mq yapajıdan iplik çıkarıp kuma~ 
yapacajız. Bu ameliyelerin bep11 
'ni memlekette bu fabrika ile kur
'mut oluyoruz. 

Arkadatlar, bu fabrikayı da 
Ekonomi bakanının uğurlu ve ve
rimli eliyle Sümerbankm saat ıi
bi itliyen eliyle vücuda ıetirece
iiz. Herhangi bir fabrikanın temel 
atma töreninde bulunmak bir zevk 
değildir. Çünkü temel atl!I ile ku
ruiuıu tamamlamak ve eser vücuda 
getrmek arasında çok çetin hatti 
aylarla geçen mücadeleler, sav~
lar vardır. Cumuriyet teahbütlerı
ni daima yerine geth·mittir. Bunu 
da yerine getireceğiz. Şimdi t~me
lini atıyoruz. 1937 de küçük hır ~e
hir gibi etrafına nurlar saçarak •!· 
liyecektir. Hep beraber yurdun ba
yındırlığı için cumuriyetin ve Ata
türkün her sahada mütemadi eser
ler vücuda getirmekte olduğunu 
habrdan çıkarmıyalım. 

lzmitteki kiğıd fabrikası iki a
ya kadar İfliyecektir. Üç buçuk 
milyon liraya mal oluyor. Bir saat 
aonra başka bir yerde bir milyon 
lirayı geçen bir fabrikanın da te
melini atacağız. Yarın ve öbürgün 
sanayi programımızda dahil z?~
ıuldakta iki fabrikanın törenını, 
Ankaraya dönerken kurulacak 
demir fabrikalarının yerlerini gö
receğiz. Şimdiye kadar yapılanla~
dan hariç, bir hafta içinde temeh 
atılan, işlemeye başlıyan ve b~la
nacak olanlar icin 25 milyon lıra 
sarf edilecektir. ·Bu eserlerle yurtta 
yapıcılığa daha canlı ve daha kuv
vetli misaller aranabilir mi? Yap
sın cumuriyet, yaşasın Atatürk.,. 

Ba~bakan kürsüden indikten 
aonra temel atılan çukurun yanına 
gelerek temele konulaoak yazıyı 
;,.., .. .,.l,.dılar. 

1 
Yazı tudur: 
"Batbakan lımet lnönü Sü

mer bankın kurduju ilk türk me
rinoı f abrikuınm temelini bura
da attı.,, 28.11.1935 

F abrikanm burada kurul-
maıı ile merinoaçuların ayağı
na ıelinmit oldujunu öne koya
rak karıılığmda merinos istedik
lerini söylediler. Ve fabrikanın 
1937 de mutlaka açılmıt bulunaca
jını Sümerbank ıenel direktörü
ne tekrarlattdar. 

Çukura üç mala . harç koyClu
lar ve balkın alkıılan arasında 
ayrılarak ipekit fal>rikaaına uira
dılar, fabrikayı gezdikten sonra 
Gemliğe hareket ettiler. 

Gemlikteki tören 
Gemlik, 28 ( A.A.) - Baıbakan Ge

neral ismet lnönü Buna lpekiı fabrika· 

11nı ıezdikten ve memnuniyet duypla. 
nnı fabrika direktörüne bildirdikten 
sonra Gemlik'e ıeldi. Baıbaka'nın ıele
ceiini duyan ııemilkliler tamamen Ter
sane meydanında toplanmıı bulunuyor
lardı. General ismet lnönü otomobilin • 
den indi ve halkın çok muhabbetli te -
zahürab arasında Sümer Bankın yapbr. 
dığı sun-ipek fabrikaıımn temellerinin 
atılacaiı yüere geldi. 

Burall bayraklarla donablmıı ve bü
yük bir kalabalığın toplanmaıiyle ade -
ta bir rnahıer yerine dönmüıtü. Hazır
lanan kürsüye evvela Parti kaza batka
nı Doktor Ziya çıktı ve gemlikliler adı
na "hoı ııeldiniz., dedi. ilk mektep tale
belerinden bir küçük yavrunun "lnönü 
babamız,, diye baılıyan küçük hitabeıin
den ıonra, Batbakan kürıüye geldi. ve 
fU diyevde bulundu: 

'' - Sevıili vatandaılanm, 
Gemlikte, sun-ipek fabrika11mn te

melini atmak için toplanmıı bulunuyo . 
ruz. Atatürk bu fabrikaya ıun-ipek adı· 
n1 verdi. Bu ad eıki türkçe bir kelimedir. 

Yeni kurulan fabrika memleketin e
saslı ihtiyaclarından birine cevab ve -
recektir. Eskisine nazaran azalan İpek 
iatihsalitrmız cumuriyet devrinden beri 
yeniden artmaktadır. Türkiye yakan bir 
ileride, belli başlı ipek memleketlerin-

den biri olacaktır. 1 
Sun • ipek yapmak için kuıvı... bu 

fabrika, 1urd içinde halia ipek sarfiyatı-

ULUS SAYJFA3 

.. 
iÇ HABERLER 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Ekmel{ on iki l{uruş 
İstanbul, 28 - Ziraat Bankası piya· 

ıaya yedi buçuk kuruştan yumu,ak buğ
day çıkardı. Bu fiat üzerine hazırlana • 
cak ekmek pazartesi günü on iki kuru,. 
tan satıhğa çıkardacaktır. 

900 göçmen geldi 
lıtanbul, 28 - Buna vapuriyle Köı

tence'deıa 900 ııöçmen geldi. Nazım va
puriyle ıelenler Trakya'ya ııönderildiler 
yakında muhim sayıda göçmen celmesi 
beklenmektedir. 

Alman asarı atika ensıitiisii 
kon/eransları 

lıtanbul 28 - lıtanbuldaki alman asarı
atika enstitüsü kıılık bir seri konferans 
haarrlamıttır. Konferanılar enıtitü • 
nünTaksim"de Sıraservilerdeki merke • 
zinde verilecektir. tik konferans Boiaz
köy' de Eti hafriyatı yapan Profesör Pip
te verecek ve bu konferansta Etiler • 
le m111rlıların münasebetlerinden bahı • 
edecektir . 

Anıb<ıfoj ıuklit<:ileri )·akalmulı. 

lıtanbul, 28 - Resmi ecza ambalaj
larını taklit eden on ki1i yakalanmış ve 
ambalajlar piyasaya sürülmeden ele ge· 
çirilmi,tiı·. 

il{ikaza 
Rir çocul.· tranıva)· altmtla kaldı, 

bir y<ıı•ru mangaldan ~·andı 

İstanbul, 28 - Bu sabah Faruk adın
da 12 yaşındaki bir çocuk Arnavudkö • 
yünde tramvaya atlarken altma düımüş 
ve bir bacağım kaybetmiıtir. Alemda .. 
caddesinde 4 ya~ında N uriye adında biı· 

kız üzerine mangaldan sıçrayan ateşle 

yanmı§ ve hastanede ölmüıtür. 

İnkılab dersleri başlıyor 
Bu yıl Ankara yüksek okullann son 

sınıflarındaki talebelerin inkdip dersle

rine Ankara huk11k faıkültesinde bu'?Ün 

baılanacaktır. ilk dersi Parti Genel Se'k
reteri Bay Receb Peker verecektir. 

Yüksek okul direktörlükleri ilcili ta
lebelere inkılap derslerinin proırramla -
rını bildirmiıtir. 

Gümrük muhafaza teş -
kilatındaki erbaşlar 
Sü Bakanhiı, gümrük mubaf a

za tefkilitına alınan gedikli er
baflarm 1683 sayılı tekaüd kanu
nunun J 9 uncu maddesinden isti
fade edip edemiyeceklerinin tefıi
rini iıtemektedir. Bunun için yazı
lan tezkere Finanı Bakanlığının 
mütaleasiyle birlikte hatbakanh
ğa ıunulmu,tur · 

Halk sigarası etrafında 
Tütün inhisar idaresince yeni 

bir çetid halk sigarası çıkardacaiı 
hakkındaki yayıntılar üezrine ba
zı yetkili kimseler böyle bir teY
den haberi olmadıklarını söyle-
mittir. 

na da arttıracaktır. Dünyanın her tara • 
fmda yapılan tecrübeler bu sonucu ver
mittir. Ucuz para ile tedarik edilebilen 
sun_ ipek kumaılar, halkta İpek giymek 
zevkini tatbnr. Bu sanayiin müstakbel 
inkiıafı, memleket ekonomiıi üzerind~ 
de güzel teıirler yaratacakbr. 

Bu fabrikayı bir buçuk milyon li· 
ra aarfiyle yapacağız. Senede 300 
bin kilo ıun - ipek çıkaracak olan bu 
fabrika, fimdiki dahili istihlak ihti • 
yacını karırlamıı olacaktır. Fakat sar 
fiyatın yakında artma11 ihtiyacı ço • 
ğaltacak iki misline çıkaracaktır. O 
zaman biz de hemen bir fabrika da· 
ha kuracağız. Bu borcumuzdur. 

Sun - İpeğin trikotaj ve çorapçıhkta 
da faydası büyük olacaktır. 

Biraz evel üç buçuk milyonluk bir 
f abrikanm temelini attık. Şiın~i de 
mamur bir yurd parçasmda yeni .bir 

• 
Ankara Istanbul telef onu 
Biı· ay sonra beklemeden işliyecek. İstau. 
llnlda .. konuşma ücretleri ucuzlatılacak 

Posta telııraf ve telefon genel direk

törlüğünde yetkili bir zat l stanbul • An

kara telefonlan ve İstanbul telefon ko • 

nuıma ücretleri hakkında demiıtir ki: 

"- hsanbul-Ankara telefon hattının 

fazlalaıtınlması için icabeden makineler 

ııelmiıtir. Bu makinelerin kurulma11 bir 

ay kadar sürecektir. Bir ay sonra hiç bel.; 
lemeksizin Ankara'dan latanbul'u bul • 
mak ve görüımek kabil olacaktır. lstan-

İskan dairesinde 
atanmalar 

iskan genel direktörlüjüne ta
yin edilen Bursa sajbk direktörü 
B. Cevdet, dün lstanbuldan ıel
mit ve yeni vazifesine batlamıftır. 
İskan genel direktörlüğü için Ye
niıehirde bir bina kiralanmıt ve 
iıkin itlerine aid evrak ve levazım 
ayrılarak bu binaya ta9ınmağa 
başlanmı,tır. Diğer taraftan Sağ
lık ve sosyal yardım bakanlığı is
kan genel direktörlüğünün yeni 
kadrosunu hazırlamağa batlamıf
tır. Nufua genel direktörlüğü de 
eski kadrosunda bulunan bazı me
murların yeni iskan kadroıu dı
tında kalmaları ihtimalini ıöz ö
nüne alarak n"fus teşkilatında ye
ni tayin, tebeddül ve değitiklikler 
yapmamaktadır. Bu meyanda nu
fuı direktörleri arasında yapıla
cak olan deiitiklikler de iıkin 
kadrosunun tamamen tesbit edil
mesinden sonraya bırakılmıtbr. 

iç bebnlık da iakin itleri ay
nldıktan sonra ıenel direktörlü
fünün mevcud teşkilibnın düzel
tilmeıi itiyle mqgul olmaktadır. 
Nufua genel direktör muavini ta
yin edilinceye kadar bu ite veka
leten nufuı genel direktörlüğü i
kinci tube direktörü 8. Akif tayin 
edilmiftir. 

Halk evinde 
Liaan der•leri 

Ankara Halken Halk denha
neleri liaan kunlan komitesinden: 

Bu sene açılmaaı brarlattm
lan framızca, almanca ve iqi
lizce kunlanna en az orta tahıil 
görmüt talebe alınacaktır. 

lıteklilerin tahıil derecesini 
ıösterir veıika ile birlikte herıün 
evimize müracaatları. 

Bu yıl dünyadaki tütün 
rekoltesi 

Bu yılın tütün mahsulü 110 
milyon kilo tahmin edilmektedir. 
Bundan 46 milyon kilosu meml~ 
ketimizde, 50 milyon kilosu Yu
naniıtanda, 14 milyon kiloıu Bul
gariıtanda ve 11 milyon kiloıu da 
Yugosla yyada yetiımi9tir. 

eserin temelini atıyoruz. Bunun Gem
lik için hayırlı olmasmı dilerim. 

Halkm muhabbetlerinden çok 
mütehauisim. Atatürk'e HVl'İnİzİ 
iletmek vicdani vazifem olacaktır. 

Atatürk'iin de bundan çok mütehaa
sis olacaimı size müjdeliyebilirim.,, 

Batbakan aaat on dörtte, halkın 
tezahüratı arasmda, Ertuğrul yatİy· 

le lıtanbula hareket etmiıtir. 

lıtanbul, 28 (A.A) - Baıbakan 
lımet lnönü refakatinde Ekonomi Ba· 
kanı B. Celal Bayar olduğu halde aa· 
at 18 de Ertuğrul yatiyle Gemlikten l 
tehrimize gelmiıtir. 
Baıbakan ve Ekonomi Bakanı Dol· 

mabahçe nhtrmmda vali Muhiddin 
Oıtündai, üçüncü genel enspektör 

B. Tahsin Uzer, kumandan general 
Halis, Ekonomi Bakaahğı erkana ta
rafmdan kar91lanauftR". 

bul telefon idaresi için yeni bir kaau• 
projeıi hazırlanmıttrr. lstanbul'da bir 
telefon direktörlüiü olacaktır. lstubal 
telefon ıirketine ödenecek taluitl.i• 
bono veya tahvil olarak verilmeai etra
fında ekıperin lcarannı aldıktan ...-. 
ıirketle mukanleyi imzalıpcala. Mall 
ve idari muameleler bittiktea .-. ı .. 
tanbulda telefoa kOftUpaa iCMda" •• 
de, bütün dnlet tel.,...... ....... 
ıibi S lııunıta indirilmesi .. Çlllrıa ... ,. 

İzmir ~arbayı 
Sovyet Rusyvıdan ayr.U. 

Moıkova, 28 (A.A.) - ı..u. 
prbayı B. Behçet Uz, Leaiacrad
da üç gün kaldıktan aonra AYftloo 
paya hareket et.mittir. 

Ankara hukukwıun 

onuncu yıl töreni 
Ankara hukuk fakülteei biriaıı 

ci kanun ayı içinde lmrulupaun 
onuncu yılını törenle kutlayacak .. 
br. Aynı gün bafbakanımız, ta. 
aene olduju gibi, bir söylevle f.,. 
külteyi bu yıl bitirenlerin dipl. 
malarım verecektir. 

İstanbul hukukwıdan 
Ankaraya gelenler 
Ankara hukuk fakültıe.i prof .. 

sörler kurulu, lıtanbul hukuk f .. 
külteıinde 2 sene kalllllf olanlar.. 
elan Ankara hukuk fekiilaeıi• 
nakletmek iıtiyenleria fllldllten 
kabul edilmemelerini ve ı- 1-. 
tanbulda bir sene sınıfta hl='f' 
ken, buraya nakledilip burada ti« 
ıınıfı geçemiyenlerin DJlcllumaa 
ıilinmeıini kararl&fbnmtbr. F .. 
külte direktörlüiü bu brarm .._ 
biki ile meıguldür. 

Kazıların raporlan 
M.-...-•• tirli , ....... ,._ ........................ .......,.. 

._. ........... • llrud.r'ra ..._ • 
JdldMtial.t ...... .._ ..... ... ........... •eklıktil• 1 ........ . 

mit Ye .................. ••' ..... 

lumutbr. 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

VIII inci Anket 

1-Dur 
2-Tur 
3-Dar 
4-Dai 
5-Dal 
6-Damar 

1) Yukardaki kelimelerin ilk •e 
aııl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmitlerdir? 

111) Bu kelimeleri tetkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve f arklan balo. 
mından rolleri ne olmuttur ?. 

iV) Bu arattırma neticesinde: 
A - Türkdili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teıekki.ı

lü hakkında bir kaide çı
kaPmak mümkün müdür? 

Yukartlaki sekizinci clil anketi
mize okurlarımızın verecekleri ce
vablar, gazetemiz yazı ifleri eli.
rektörlüğüne göndermelerini rıca 
ederiz. Şimdiye katlaı aldığım.:; 
ceuablan •raıiyle lıoyJaft•mcı:c 
gibi bundan böyle ele ko)'QC~fl•l! 



SAYIFA 4 

Dlf(U'da Türkiye: 

•• 
Yeni Tiirkiye ve Onderi 

Münih'de çıkan "Völki§er Beobach· 
Nr'' 6tUete•inin 12-11-935 tarihli ıa· 
~ndan: 

Bundan kıaa bir zaman evel Cum• 
Batkaaı aleyhine hazırlanan bir 
.._plonm meydana çıkanlmaeiyle 

Wrkaç müteeair ve heyecanlı ıün 
.-.siren Til"kiye, bu Mneki uı .... ı 
bayramnu her zamandan daha büyük 
Wr ıöremle telİt etmiftir. Komplo 
9eJ'clan& çıkınca bütün memleket 
fiddetle proteato etmit ve devlet 
IN.fkaama kartı duyduğu aadakat 
•e aevgİ)'İ bir defa daha teyit etmit· 
tir. itte bütün bu hadiseler, ulıual 
lta,.ram üzerinde derin teıirler brra· 
llarak, onu, Türklerin kurtarıcrar Ka· 
mil Atatürk için yapılan tek ve mu· 
auam bir tezahürat haline koymuf
lur. 

Kamal Atatürk'e batmağa .mah • 
kim olaa bir ...... adeta bir harika 
teklinde kurtararak J'eniden hayata 
ka'ftlftarmak •• Witüa kunetlerini 
ka7'>edea bir millete aandmaa bir 
lııauaçla maka..-et kudretini iade et· 
_. imkimm ...... •• Dihayet bütün 
- dün,..,. karp ••imek diret •• 
cesaretini bahfeden tef, iiç haılat· 
tan ibarettir. 

........ Wr ri1uiyecinin .. ince 
iblimala.. kadar ..... ..,. .. İDfa ka· 
Maiyeti, Wr a&VAf adawmm J'llma• 

........ fi ..... "' Wr fe71nofun 

..... itidalidir. • .. ....., ..... . 

.m ba ödeYin halline .... oltlaia 

.. kkmdald mukadclea inançla birle
,....k ona bqia balundaju mevkie 
pbmut, Jani 11huanaa yaratıcısı, 
yenileyicisi ve iDderi olmuthlr. 
Her ne kadar onun Subay Okulanda 
iken riyuiye,i olan kahiliyeti herke • 
aiD tiikkat -zarma çelnnit ve ona 
"Kamil" aclmm takılmumı mucib 
.ı...,.. da, wn. .... ba kabiliyetinin 
•a u..- IOj1ak bnb Te manblô clil· 
.. itG u. - WbGk ~-- ........ 
rmclaa biri yapacafmı kinue talmün 
edememiıti. 

O, ıenc türk dewimine kantma· 
tlan aeuis 1adaıım )'&f&llllt. fakat oe· 
dua IOlll'a Celibola m6dafH1mda 
..... f kaHIU"lf Ye liyakatli, fÖhret 
... ibi bir .......... olarak ..... tan .... 
li döamitti. Artık Witün faaliyetinin 
bu noktada niba)'ete .-dili umala-
7Wdu. 

Halbuki uıl faaliyeti bundan aon
Ta baflıyordu. 

Vatanmı foaatik t.ir tekilde aeveıı 
lllbq, memleketinin J'aaht bir 1olcla 
7irüdüiüni idrak ediyor, fakat ae 
~pmak lbımseleceiini kati auntte 
._tiremiyordu. Fakat bu tereddüd 
Ye bekleme zamanı, bir şeyi idrak et· 
tikten aonra, derhal harekete ge~mek 
İltiyea bir kimse için, çok acı geliyor· 
du. Memleketin dıt aı1aaau mümldin 
elduju kadar lıantıkb. Calib devlet-

lerin her birili, Türkiyeyi diterine 
brıı bir kuvvet faktörü olarak kullan • 
cbfı için, bant müzakereleri gittik· 
~e uauyor, komtu devletlerin azhklar 

lzerinde iddia ettikleri haklar her 
sün bua3 daha fazlalaııyor. Türltiye
Dia Avrupadaki ayalı tamamiyle kay
dırılmak iateniyor .. müalüman ale
mi müten:adiyen çöküyor, yıkıhyor

du. 
Xamal'm en büyük meziyeti, bu du
rum kar~'&mda imkanm smrrlarmı 

açıkça anlamıt ve gayeaini teıbit et· 
mit olmasıdır. Bir zamanlar Asyayı 

~ yan Avrupayı kaplıyan eaki par· 
lak osmanb devletini yeniden kur
ID&k fikTiDİ kolaylıkla terkederek U• 
hual bir tilrk devleti kurmak, türk 
lopraiında türk kanunu muhafaza et

mek ve türk ırkını mahvol.maktan 
lrartarmalr ödevini yüklendi. Bunun 
için de ~Ava§ yavaı, admı admı İlet'· 
liyordu Yabancı unıurlara kartı du-

yalmaaı Uzımgelen mukavemet his· 
lerini fAlı''dan yukarıya, halkrn ru· 
hunda, h kleıtirmek için mütemadi 
)eı çalr111yor ve k ZAnılan merhı\le'e· 

rı n a • .tatere ulaıtrrmak üzere bir· 
çok fedakarlıklara katlanmağa mec· 
bur oluyordu. Diyebiliriz ki, bir ordu 
d ıl fakat bütün bir ulua, Türkiye
n n istıklali için aavqmıfbr. 

s· ahla yapılan NV&f İle birlikte 
,.. ' ket içinde binlerce yıllık ana• 

ne ile, inkiraza uğradığı halde hali 
kökleri aağlam olan telakkilerle, aal
tanat ve hilafetle de mücadele etmek 
lazımdı ki, buna da aynı derecede aa· 
bll', azim aarfetmek İcab ediyordu. 
Daha aonra bütün dünya • baflanılan 
devrim ve kallonma eserinin manblô neti 
ceai oldaiu halele· Kamil'm aldıjı re • 
f onn tedbirlerine ve bu tedbirlerin 
türk uluaa tarafından tereddütsüzce 
kabulüne ha,.-et etmİftir. Bira• faz· 
la cesurane gibi duran yeni yenilik· 
ler, öndere karp mutlak bir güven 
beılendiği ve çürük bir ideoloji'rıin 
yerine millet ve istiklal mefhwnlannı 
ihtiva eden bir yenisi geldiği için 
muvaffak oluyordu. 

Türkiye, devlet olarak da önemli 
bir mevkie geçti. Bir ayağmm Awa· 
pada olmaa, balkan andlapnaıma it· 
tiraki, Yunaniatanla, Romanya ile, 
Yugoal&VJ'a ile mukaveleleri onu Av
l'VPll ııyuunun saydı faktörlerinden 
biri yapb. Türkiye evelce olduğu ka· 
dar timdi de, Çanakkale Boğaziyle, 
bütün dinya uyaıaamı ilgilendiren 
.oktalardan birine eahiptir. A$a 
.&evletı.ile olan miinaaebetler, tam 
bir kavrayqla daha muntazam bir 
hile koaalda •e lraa, Efgaaiata.D Ye 

&alda aalapnalar imzalandı. Pren
aiplerinden tatmak•zm iatiklal har
bımclaaberi SovyetJerle doat müna.e-

lııetler telİa etti. Şimdi de Doia Afri • 
lıa taraflarmda hat gösteren an.lat
mazlddar, Akdeniz deYletleriaden 
ltiri olmak ve tehlikeli mmtaka dahi
linde bulanmak itibariyle yalımdan 
a)ikalı olduj-aadaa, büyük ltir aüku
aetle lizmagelen konmma tedbirleri 
ahnnuıtır. 

llafbetke 

BlZIM V AZlFE!UtZ ! 
(Stıfl 1. ci sayılada) 

pa kiralıktırlar. Gazetelerin a&Uf 

tiatı, çoğun, kigıd parasını bile 
karıılamaz. Kiralık demek, bütüıı 
sazetelerin vicdanları aatıhkbr, 
demek değildir. Uzak yerlerde ıi
zin bilinme.ini iatediğiniz bir Tür
kiye haberi ile, bir mağazanın ta· 
nıtmak iatediği yeni bit mal ara -
aında fark hemen hemen yoktuı 

Hayır, yeni fedakarlıklar yap
mıyacağız. Yüzbinler veya mil 
yonlar harcamağa ne lüzum, ne 
de imkan vardır. Mesele, aarfet . 
mekte oldutumuzu ameli, toplu, 
bir elden ve yalnız memleket he
tabma aarfetmekten ibarettir. 

Mutlaka büyük sergilerde gö· 
nineceğiz. Mutlaka btiyük gaze. 
telerde ıekiz on satırlık gündelik 
bit yerimiz olacaktır. Mutlaka bir 
kaç resimli resimıız dergide ayda 
yılda bir bizim hakkımızda etüd
ler çıkacak ve okunacaktır. Brük
sel sergiıinde yalnız monopol içkı 
teri ile tütilnlerimiz için bir pariy
yon açmıtbk. Serıiyi gezen on 
milyondan fazla halkın yarıaın 
dan fazluı diyordu ki: "Türkiye
de hah da yapddığmı ititirdik. De
mek artık o bile yapılmıyor!,, Mil
yonlarca avrupalmın, bizim bir 
endüatri devresinde olduğumuz. 
dan Te eaaalı bir devrim yaptığı 
mızdan haberi bile yoktu. Hepai 
taraf rodan tanınan İtalya ise, fa 
tizm üzerine dikkat ve itibar çek
mek için, serıide kasaba büyük: ... 
ğünde bir yer almlfb. 

Saimizi ımırlar öte.ine duyur
mak, yeni Türkiye hakikatini ka. 
f alara yerlqtirmek, her ıün ıa · 
zete okuyanlara T iirkiye kelime 
ıini ıöıtermek zoru altındayız. Bu 
bize, bizim hakkımızdaki yanlıt 
dü9üncelerden dolayı gelecek o
lan maddiğ maneviğ zararlardan 
kurtulmak gibi, esaslı bir tasar • 
ruf temin edecektir. 

F. R. ATAY 

Yapı Anketimize 
ıelen cevabı 

8. cı aayıfamızda okuyunuz 

ULUS 29 SONTEŞRIN 1935 ClJ MA 

[yabancı gazetelerde okuduklarımız' 
--- - . ......,, ... 

Giinün dört mühim hadisesi: 

Zecri tedbirlerin ehemiyeti - Dö Bono neden d eğişti ? 
kargaşalıklar - Japonya Çin'den ne istiyor ? 

- Mısır'daki 

Dun.)'G ü~riıulc ırünün en önemli laadileMlcri, hgiia bir i~ aaltne H 6ir ~ ~ ........., • ......_ 
'1ulmoktadu. Okaduğumıu yahancı 6Wtel.nn.le, bütün 6a türlü laac:liaelere 6iT6iri iad.,. eltcnU,,.t .,. • 
rilmekte, Üzerlerinde mütalcalar yürütiilmeAteflir. 

Zecri tedbirlerin tatbikine 18 ikinciteviıade IHqlandı; hunun RJ'CIN tarilai ı...unından 6ir..........,. .,.,.,,., 
Bundan Önce devletlerin münasebetlerinde bir efİ oe krauri bulanmayan h JaadU.yi Dcyfi Tele ,.J .U 
~·~~~ p 

Habef •ınrrrndaki orduların İtalyan bafkumanJanı general Dö Bono Jeiiftiriliyor. Bana verilebilecelt 
manaları Frankfurter Saytung adlı alman ga:zetesi bir makale ile anlatmaktadır. 

Hala devam edip 11elen Mı•ır hargaşalıkları ııeden çıkmlflır ve ne gibi bir .onuca llaracaktır.1 Bu m .. 
aele üzerindeki İngiliz. görüıüniı Taymiw'in bir makale•inden anlıyoru•. 

Büabütün başka bir aahne üzerinde günün göze çarpan hadisesi de japon - çin JurıımuJur. Japon'J'O • 
nın Çinde ,.. gibi dilekleri olduğunu da Deyli Telegral, etraflıca anlatmaktadır. Okurlarımıza bunların 

tercümelerini sunuyoruz.: 

D ün~·a l(ırilıiıule bir döniim 
nokt11sı 

J 4 aont•frİ11 1935 tarihli 0.yli 
Tclcpal g~tuinden: 

Bugün dünya tarihinde yepyeni 
ve milletlerin istikbali bakımından 

büyük neticeler doguracak bir tecrü
be baılryor. 

ltalyanlal'a kar111 tatbik edilecelr 
zecri tedbirlerin nıuyaff ak olup olma· 
mau, Milletler Cemiyeti çen-eaind.lri 
kollektif gi•enlik aietwOinin yıirii • 
yüp yürüyemiyecegirıi ırustereceli:tir • 

Elli milletten hiç birisi ve hele Bü
yük Britanya. bu tedbirleri alrrkea 
ltalya'ya kartı bir dÜfmanlık duycu
ıo bealeme.mektedar. 

Son birkaç ayın hadiaelerim ınce 
Jeyip bülu.im verecek olan tarih, bu 
müddet içinde milletler carafmdan 
barııın korwuna11 ıçin elden ııelen 

bütün gayretleri aarfedilmif neticede 
bunun para etmediği görülünce dün
Y" ıulbunun ve güvenliğinin en iyi 
çaresi olan Milletlet Cemiyeti and • 
ı.,....,., y ..... a.maali uzere bh-

çok fedclkarlrlı:larla ze~ri cedbirlerir 
tatbikine batlanmıf olduğunu kayde 
decektir. 

Bugün baılryan tecnibelerin neti· 
ceai, ekonomili tazyıklerin aaldırgan
hk harblarını doldurmak huauaunda 
ne kadar tesirli olacağını gosterecek 
ve A.vrupa'nm, hatta dünyanın bun • 
dan aonPaki 111yaııal kuramı bunun 
iizerine kurulacaktrr. 

ltalyan notasında kırla dört mil 
vonlulı bir pıyaaayı aradan çıkarmak 
Nretiyle tehlikeli bir yola ginldili 
ileri sürülmektedir. Fakat bu tebli· 
keyi kartdryan, bunun ka11ısmda bir 
muvazene kuracak olan birfey •araa 
odaMilletJer Cemiyetinin harlNa k .... ı 
bir siper olmasa kudretini yakılmaktan 

korumak olacaktır. 
Dua toplaaan fat••t kurwu, alı 

nan kararlann italyan nuUetini boı
mak ve bot yere ıtalyanları bateilDe
ie mecbur etmela. demel& oldqanu 
ilan ettı. Bu karar u.ıerine halya'nm 
birçok tehirlerinde bayraklarla göe
terifler yapılmı§ ve ltalya'ya kartı it
lenilen büyük adaletaizliğin hatırau 
obaak Üzere levhal .. konulmQftur. 

Milletlerin kafaaında ltalya'ya kar
fi hücum ve d .... anlık değil, ona 
kartı doatluk duygulan vardır. 

Fakat Avrupa'da hiç bir devlet 
adamı yoktur ki habeı harbmm önü
ne bundan ba,ka türlü bir •auta ile 
geçmeyi düıünmüı olsun. 

Zecrı tedbirler ,tatbik edilenleri 
olduğu gibi tatbik edenleri de miif • 
kül bir duruma aokacakbr. Eğer bir 
takım hatıra levhaları asılmak lazım 

geliyorsa onu haJkm aaldırganlık har
bma kartı gösterdiği galeyanı tesbit 
etmek için asmalıdır. 

Bu, geçmiıle zamanımız arasmda
ki büyÜk farkı tebarüz ettirir. 

Alınan tedbirlerin tesirsiz kalaca
iından korkanlara herhalde İtalyan· 
lann durumu hak verdirmemektedir, 

Mukabil tedbirler almacağı halr· 
kmda savunllan tehdidleri ciddiyet· 
le almağa lüzum yoktur. Böyle bir 
hareket alınan tedbirleri büabütün 
tiddetlendirecektir. 

Zecri tedbirlerin maksadı, İtalya• 
J1 incitmek deiil, Milletler Cemiyeti 
makinesi VM1taıi1le aulba eritmek • 
tir. 

Jı,. llono"nun çekil~si 

18. 11. 1935 tarihli Franklurter 
Saytung'dan: 

General dö Bono Şarka Afrika' • 
daki tekmil İtalyan ordwarınm bat
kumandanhğını Maretal Badoglio'· 
ya te11lim etti .Bu değitikligin manaar 
nedir 7 Harb sahaamdalıi süel hadise· 
leri dikkatle takib eden askerler her 
teyden ÖDce i11te bu suali ortaya ata • 
calılarchr. ltalya gazeteleri hemen 
bepai de bir ağızdan Triyumvira'la • 
nn, Roma üzerine yürüyÜfÜla dö Bo
no'sunu öve öve bitiremiyorlar. Bu -
gün 70 yaflllda olan dö Bono bir aa • 
ker, bır sömürge piyoniyeai. bir dip
lomat ve iaaan olarak birçok baıarı
h İşler yapmlf oldugundan kendisine 
bütün ftalya'da büyük bir aempati 

bealemekıedir. Fakat bütün bunla
rın, eğer Badoglio Tigre'ye geldiği 

zaman, Habe,istan'ı ltalya tacı alb· 
na aokmak için dö Bono'nun tuttuğu 
yolun aul tutulmaaı liznn olan bir 
yol ulmadığına kanaat getirmemit 
obaydı, bu değişıklik de her halde 
yapılnaözdı, gıbi bir hakikat üzerin· 
de en ufak hlr tesiri bile yoktur. Oy
le anla§ılıyor ki, Negüs'ün stratejisi 
İtalyanları çok düşündürmüttür. 

ltalyan genel kurınaymın, elinde bu 
lunan en kudretli asker ve aomurge • 
cııını Afrilr.a'd&ki ordu ve itlerin ba· 
f&na geçirmeaa, hiç tupbe yok ki, Ba· 
doglio'nun Duçe'ye teklif ettiği ve 

tatbıkinı eline atmak istediği vepye· 
ni metod Ye harb plinlariyle dü,manm 
kartı&ma çıkmak içindir. 

Mareıal Badoglio Adua'ya veya 
dö Bono'nwa 90n dela Makalle üze. 
rine yapmrf olduğu hareketleri idare 
ettiği Hauaiea'e varıncaya kadar e
piyce surecektir. 

:!< ~ ıı 

Son gunlerde tekmil Afrika cep
helerinClen bahaedilmeğe batluıdı. 

f .ıkat henüz nıeydan harblan olma
dı. Şimalde olan harblar, tabiatın 

kendiliğinde durdurduğu uf ak h:fek 
Ç&tlfrnalardır; cenubta aae, önceden 
haber verdiğimız gibi, Maletti kolu
na benzer baakınlar yapılıyor. Bugü
ne kadar yapılan çarpışmaların atra• 

teJik bakımmclan biç bir ehemmiyeti 
yoktur. Bütün bu hadiaeler, tıpkı ope
rada oldağu gibi, perde açılmazdan 
önce, orkeatranm akorcl yapma11m 

andırıyor. Habetliler, aletlerinin akor· 
dun.a yap~; ltalyanlar ise, ken
di tebliglerinde bile, muzafferane 
ileri hareketlerin artık tarihe karış • 
lağmı hiuettiriyorlar. 

Mısır kargQfalıkları ve Taymisin 
~mu.ı?q 

15 aontetrin 1935 tarihli taymiı 11a 
zetesinden: 

Kahirecle ve daima taflan hareketi~ 
re aahne olan Tanata'daki ayaklanma • 
lar mrur polisinin gayreti ile baatml
nuıtar. Poliı buyuk zayiata ugradıgı 
için pek seyrek zamanlarda musaade ed . 
len bir teY yapmş, atq açmıştır 

Bu kargaıahklara bir ryıldan beri Ne
aim Pata bükUmetine yardim ettiklen 
halele '°" günlerde bundan vazgeçme 
i• karar veren V efcliıtler sebep olmu 
lardrr. 

Bunlar lnsi)tereain Mısır haklarına 
kantbi1n1 ileri 9iirerelı milleti Mıaır 

anasal kanununa ve erkinligıne muda
hale ettiği müddetçe İngilizlerle etbir
liği etmemeğe te~vik etmişlerdir. 

Bununla beraber İqilizlerle elbirli. 
ii etmiı olan lıabineyı vatan haini ilma 
ve keadiaini iıtifaya davet etmiıterdir • 
Naim Pata iıtifayı lıabul etmeyi-. 
Vefdiatlerin lideri Nahaa Pata seaçleri 
ayaklanmağa çağınnq, delikanldar • 
sokaklara atalarak bir çolı: kan dökil 
müıtür. 

Kahiredeki bu ayaklanmada ... 
dütmaıu elemanlar bulıuaduiu afilrirdn 

Bir çok ouurblar, kendileriae ....._ 
tdmalmzın kendi memleketleriacle iaci 
lizler tarafından bir takım auel tedbir
ler alınmaaına kızmıt bulunınalıtacfır. 

lar. Her ne kadar inıihz ytikaelr lıo • 
miaeri Nesim Paıaya bir çok meseleleri 
danıtmıtııa da Paşanın vereceği kar..-. 
lardan arkada~larını haberdar etmek 
adeti olmadığından bunlar etralbc:a ôi· 
renilememitbr. 

MHır gend kurmayı ıle Kahıredeki 
İngiliz garnu:onu araıında yakm bir an

latma ver ıdise de bunun olduğu gıbl 
ortaya ~kanlmaaına amkin yokt&a. 

Bununla beraber Sır SanaueJ Hor'wı 
Clnholdı .oylediğı aoylevde d dili 
gibi, 1 ngalterenin Maıır sırtından laencH
ne yeni yeni menfaatler ~al.. nnü arza. 
tunda buhanmadığı buıun rnııırldara t .. 
min olunabilir 

Nahu P11~n. mnu lııaı krabea' 
o!madıkça ıngilizler t.lt nfttıdon mucla
faaıuna nauıaadtı cdılemıyeccgı hel&lua
dalu sozlerı, hadtaelen bilınemez ·k. 
kn ve clenwgugluktıtn t.a,ka bir maıua 

ıfıtde etrneı 

Naha. P •.- ve taraf tarlan 1923 ana• 
NI kanJnunun dırihılmea11ae miaaade 
edilmem.:uae k rşı da harekete scça 
mi,lardir. 

Bu kamın hakkında Vafdiıtlerin diı.. 
İİ aç&k ve tabiidır. Onların ıdeali bir teli 
firb hukumeti kurmoJatır. 

Bugun Vafd p.ırtıa1 guç'ukla ;p... 
dedir. 

Ve vaziyet ne olursa oJaun, bir parti 
lidennin ıiy ... l durumu böyle )'ellht 
anlaması Te konuımaların onune dur
ma• xanacak bir haldir. 

Mesela kapitulaayonl.mn kıtldına. 

muı büywdu kuçuluü bar çok dl vletı. 

rin nzaaım almağa bağladır. 

ltalya, belki ele bu11aıaku .. ,.... 
~nde bllnlarıııı kaldıralmaamı "°' sore
cıekae de buna mukabil ialeyec:eği ~ 
ne Mml', ne de lngiltere v~1ece11aa.. 

Japonyunın Çimlen dilek~ri 
20 .an ıeırin 1935 larilalı Deyll 

Tel•Bral gautaindenı 
Japonyanm fimali Çin9clen büyük 

bir kıammm merkezi hüklİllletinden 

aynlmau hıuaaunda Çin'e bir ültima
tom verdiii haberi karfıunda biç bir 
hayret duyulmamıttJr. 

Geçen yazdan beri Japoa1aclald 
süel partinin amacı, Mançukoyu ol
du u cibi, Çinin timalini de erkin bir 
hükümet haline getirmek ,,. bunu bir 
t"raftan Çin'e, bir taraftan da Rua
y;,.ya karşı bulundurmaktL 

Gene Mançuko'da olduğa gibi ba 
bölgede gümüş ve demir madenlerine 
malik olması, topraiımn mümbit bu 
lunması dolaJ'laiyle ekonomi balom· 
dan cazibeli olduğu muhakkakbr. 
Her ne kadar aüel parti. buraya er· 
kinlik vermek auretiyle japon nüfu
zunun geaiflemeai makaadmı gütmek 
te iae de Japonyamn borada bafka 
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RADYOLAR 
ANAARA 

19,30 Çocuklarla konuşma 
19,45 Plak • salon musikisi 
20;15 Ajnaa haberleri 
20,30 Ankara Palas orkeıtrnııı e eri ri 

Halkevinde boks maçları l~'l'ANHUL 
1 ömür ilinde hayıııdırlıl 

Bu yıl açılan Bartın Halk vi ı • 
vindirici bir derecede kın v geçmiş· 

tir. Bütün gençler bot zamanl rmda 
ılu bir ilgi ve canlılıkla Halkevind 

çalı makt dırlar. 

h &talar bakdmağ b al nmıotır. 
Okul tal belerinin di§ muayeneleri de 
parasız yapılacaktır. Bu gösterilen 
tefkat §ehir ve köylülerimiz.i çok ee
vindirmi§tir. Harb lGllmylo ,etüt 
ailelerinden ma § alma m m Jel • 
rini bitiremiyenlerin ilgili dairelere! 
i leıinin ardı aürülme i e ç bu 
nuçlandırılmaSJ için bir ofiıı açıhnıı
tır. 250 kitinin işi takib olunm t • 

dır. 

Çar ba aktamı Halkevindc Anka· 
bolu kulübiinün hazırladığı ilk boks 

1 yapıldı. Salon çok kalabalıktı. fü· 
:ııe Bakam B. Şükrü Saraçoğlu, Gümrük 
" Tekitclr Bakanı B. Ali Rana Tnrhan 

o te§kilal başkanı B. Aziz Akyürek ıe· 
;rcilcr arasında idiler. 

Önce erkinlik marşı çalındı ve ynkta 
nlcndi. Sonrn kulüp baıkanı boks ıpo

ırunun tarihini anlattı. Eıki türklerdc 
ugiınku boksa bcnziyen oyun hakkın· 

aöyledikkri çok clıcmiyetli idi. 9 maç 
yapıldı. Bunları ıurasiyle yazıyoruz: 

l _ A. B. K. den 59 kiloda Mehmet, 

Hilmi'yo yenildi. 
2 _ A. B. K. den 50 kiloda Orhan, 

bahaddin'lo berabere kaldı. 
3 - A. B. K. den Omer A. G. den 

Vehbi')ie hükmen yenildi. 
4 _ Yuksek Tarım .Enıtitüıündcn 

Omcr rakıbi gelmediğinden maç yapa • 

dı. 
5 _ A. 8. K. den Abdürrnhim >'1 

abi~·lo Ali'yi yendi. 
6 _ A. 8. K. den Şakir ve Alber he-

r bere kaldılar. 
7 _ A. 8. K. dcın 66 kilod Hamdi 

A. G. den Demir'i yendi. (Bu m çın re-

vanşı y pıl cakt11'. 

8 _ A. B. K. den 51 kiloda Mustafa 

H Jdun'u aayı hesabiyle yendi. 

türlü mentaatler de ide cdccegi n· 

la dmakt dır. 
Son hadi&eler göstermiştir ki Ja· 

ponynda en fazla sözü geçen P rti, 

Ü l partidir. 
Çin'e rıııuluaal bir borç para veril· 
esi meselesinin japon harb bnknnlı• 

ğı tarafından durdurulmuş olduğunu 

bjliyoruz. 
••• Japonyanıo Mançukoda aldığı 

te<\birl r, oralarda asayİ§i kurmuı 
t cimi ı; li tirıniıtir. unun böyle 

1ma&ı, belki de bugün japonlara ye· 
i har ketleri için bir wbeb ve baha· 

tc~kil etmektedir. 
Çind ki harb lordlan, memleket 
lkına rahat ve huzur veremediler. 

J ponya j kendi himayesine giren 
topr lı:l rda bunlan sağlamı§ ve tc

cimi düz. ıtmi§tir. Halk, belki bu ı1u· 
tle kendisini daha bahtiyar hisw-

ektir. 
Şimal Çin'in tecimi ile lngil~e~e, 

zl mikdarda ilgili değildir. Bızun 
tcclmerlerimizin faaliyeti, daha zıya· 

Yangçe vadisinde ve cenub Çinde 
oplanmı tll'. Fakat Çind genlik ve 

h tlrk tessüıı etmesini de bi%de iyi 

rşdarız. 

Merkez Çin hükumeti, jnpon ülti· 
ınıttomunn h rb ile mukabele etıniye· 

ef;ini ilan etmiş bulunuyor. Bu hÜ· 
üınetin tefi olan general Çan Kay 
le, kendi taraftarlarma henüz feda· 

k&rh saatinin gelmediğini ve §imdi-
)i hırlı olma] rını söylem.iştir. 

9 - ç. K.. dan Burhan A. O, dan 
Muzaffcr'i yendi. 

Bundan aonra 66 kiloda Salih ile Ali 
bir göatcriı yaptılar. Birkaç bok6Ör de 
diğerlerini defiye ettiler. Fakat başka 
maç olmadı. Maçlar umumiyet itibariy • 
le güzel ve düzenli olmuştur. Bu ıponın 
da ]ayık olduğu ehemiyetle memleket • 
te ynyılmnu çok rzuya şay ndır. 

Ankara Ayaktopu kuru -

lundan: 
Bu haf ta ynpılacalc lik maçlar ıağı· 

da göatcrilmi§tir: 
30/11/935 CUMARTESi 

1 - Gençler Birliği· Güvenç Spor 
genç takımları aaat 14 de. Yargıç: Ncc· 
det ( AltınorduJ 

2 - Ankara Gücü • Güvenç Spor 
ıkinci takımlan eaaat 15,15 de. Yargıç: 

ncfik (D. S.) 
1/12/935 PAZAR 

3 - Dc::minpor • Gençler Birliği bi • 
rinci ıakımlan aaat 12,30 d . Yargıç: 

Servet ( A. O.) 
4 - Altınord11 - Muhafız Gücü bi

rinci takımlan .ut 14,15 de Yar11çı Cc· 
\/Dl (EakiıehirJ 

6 - Nazan dalı.kate: onbq dah.ikıı 
seç kalan takımlar yenibniş aayılır. 

Bu, nıerke:ı: hukümetinin yıllarca 

öne ileri e &Ürdüğü bir sıyasa esası 
idi. O zaman, hükümet etraftaki vİ· 
layetlere, eğer isterlerse kendi ken· 
dilerini idare edebileceklerini C1.' mcr• 
kezin kendi elind kalan kısımlarla 
meırnul olacağını bildirmitti. 

Onun için, bu hadisede Çin'in si· 
lahlı bir mukavemet göstereceğini ve 
dünyayn kar§• protesto edeceğini um· 

mayı:z. 

Şimalde kurulacak hükümetin ja• 
ponlann istediği şekilde muvaffak o· 
lup olamıyacağı ayrı bir meseledir. 
Şimaldeki halkın duygularının kut
ku içinde bulunduğu anla.§ıhyor. 

Şanghay'da hôkim olan kanaate 
göre japonlar bu ültimatomu, yeni 
finansal tedbirler almakta olruı Çin 
hükümetinin belini doğrultmasına im
kan vermemek makaadiyle tam bu 
s1rada vermişlerdir. 

Herhalde bu hareket, Çin'in gittik
çe artan birliğine kar§ı indirilmio bir 
darbedir. 

Bu sırad Nakin'dc 'toplanma§ olan 
Kuomintag kongresi. merkezi g rb
c:enub Çini araşmda bir elbirliği arya· 
sasınm esuslannı kurmakt,.dır 

Bundan dolayı japon mılitanatlc• 
nnin müdahalede bulunmalan tabi· 
iğdir. 

Fakat tuttukları bu metod, istedik· 
lcrinin tam zıddının hwıul bulmasına 
da yol açabilir. 

18r- Danı musikİ$İ 

19,- Hafif muıiki yahut A Vl'Upad n 
rötrammission 

19,30 Necdet Rüştü. Manzum hika· 
yeler. 

20,- Profesör Liko Amar (kc.."'flltl n 
aolo) 

20,30 Radyo caz ve tango grupları. 
21,- Stüdyo orkestrası 
21,35 Son haberler, borsn1 
21,50 Goldcnbcrg koro heyeti. 

POl.JS1'E: 

Bir)Unh.-ın 
Akbag mahallesinde oturan Sadullah 

oğlu manifaturacı Emin'in 5 bin lirnya 
sigortalı evinin bir odasına kurduğu sa· 
bamn oçık kalan borusundan tahtalar 

tC'§ sıçrayarak yangın çıkbğı nlngd • 
llllf ve tez yetişen itfaiye tarafından 
aöndürülmügtür. Bu hadise etrafınd po· 
liıçc tahkikata başlanmıştır. 

Bu da nıii~tcri 

Akta§ mnlu.llcaine gitmek için ıolör 
Tevfık'in otomobiline binen Oımnn oi· 
Ju kaı b Ali. tam Nazımbey mahalelıine 

aeldiii ~n belinden bıçak eçlanclı .sa 
retiyle ıoförü tehdid ettiği ve bu ıuret· 
le önceden vemıiı olduğu otomobil pa· 
raımı acri almak istediği nhıpbnıı ve 
suçtu kasab y kalannrak tüzeye götü • 
türlmügtüı. 

llayburtıa da peçe ve ~r af 
kalkıyor. 

Byburt, 28 (A.A.) -Uray ku
rulu peçe ve çarşafın yas k edil
mesini kararlaştırmıttır. 

Dil • tarih lcomite i 
Tarihsel i:zerler üzerinde ine 1 m 

lerdra bulunmakt v haft lak konf • 
rnnsl n hazırlamaktadır. 

Ar kolu, bir bando takımı yetİ§tİr· 
mektedir. Ayrıca bir orkcstre de ya• 

pıl caktlr. 

Gösteri komitesi 
Şimdiye kadar birkaç temsil ~ rmİ§ 

ve çok muvaffak olmu§lur. En az ay· 
da bir genel müanmereler verilmek 
üzere esaslı tertib t almı§tır. 

Spor komitesi 
Bartmm önemli ihtiyaç! rmd n a. 

lan bir apor alanı almmıı v düzen· 
leıuniıtir. Gençlerin devamla apor b • 
reketleri, ilerisi için elan <lmitleri 
kuvvetlendirmekte, çevende güzel n. 
gi ve akiıler uyandırmaktadır. Zon· 
guldak ve Kozlu tpoJ' kulüblerile ya. 
pılan maçlarda iyi H içten oyunlarla 
beraber her iki memleket gençlifi 
biribirleriyle tanıpmflar ve kayn&t
mıılardır. Onümüsdeld mevaimlerde 
bu faydalı dejetlttia dab al yad 
ıeniılelilmeal ıaa önünde bulundu· 
rulmaktadtr. Hallıevfnde kıılık •PGI' 
tenisleri de yapıbnı§br. Gençler 
rasında slafranga gür erakı art. 

makt dır. Atlı ezintiler vcılar 
grupl rı da teıkil edilmiıtir. 

osyal yardım kolu 
H lkevind bir bakını vi açı 

12-1 ().933 tarihinde fakir vo kim ııiz 

fşıe uykusuzluktan kıvranan airrirlılcrin bıtmeı rilkenmc2 <111cTdeıf • • -
istenilen salah gelmez, her gün tırtan sinirlıliktcn gtt!ikçe kuvvet cıııı~ 
ertesi gun insan rorgun argın, hiç bir şey yapamamak balsfzliğile btkın. 

• 

Bromural ·Knoll· 
bU felaketten ~:urtutmak i~n kullanıtac.-ık 11iiçtır. Asla wara fO ııır. r1ltb> 
teri yatıştırır ve sakin ve salim bir uyku davet eder. 

10 vr. 20 komprimeyi lısv1 ıtipo 
ltrde ccıan'1crdc rc~cıe sıtıl n 

Knoll A.·O., kimyevi maddeler fabrikaları, LudwTg hafen 1Rh1n. 

Kitap aray ve yayııt kolu 
Memleketin okum ihtiy cmı ider

m k için mevcud kitablan tamif 
derek bir kitapsar y çmı tır. Ok 
ma hevesinin günden güne rtmakt 
olduğu kıvançla görülmüıtür. 

ZONGULDA 
Zonguld uray kurulu 2 inci t 

rin toplantısını bitinnittlr. Zonguldae 
ın bugünkü durumuna göre bnJ'ID'\ 

dırlık itleri üzerinde çok ö mli 
f ydalı kararlar vermi tir. Yeni fa""' 
bay S. Fallı Artıman, urey iti · 
düzeltmek için ıeuU gÜndüdÜ çal 
maktadır. Zonguldağm batta ı 
au ltl ele aJmnuıtır. UraJJD JeJÜ :Jap 
u bibnit •• tafmnnıbr. 

V~Ulmes ve Kodudl;ı ifçl yapılaJI 
Türkit toa,,eteainin Oa.· 2 q 

Kömürif eoayeteainln Ko:.ıtluda batlae 
dıfı !§yar •e lıçl yapıl nnm yap 
ana bü,ük biT kmavl d olun-
maktadır. lıçil birliğinin ataevJ 
d epey ilerlcmi§tİr. 

Halkevl sinemmı 
Bin kİ§iyİ labilece deNıC~ı.-. 

IÜ§ v ınodern bir tarzda kurul d ... 
var ve beton iti bitirilip yarım knlaıa 
Halkevi ainemuınm ti ve anı8D.ıına 

tin b §I DIDl§tu'o 

m n bitirilece tir. 

Parti kongreleri 
Köy, Uram ve Kamun kongreleri 

ço ilgili ve cnnf ı apdmı o bitiril• 
mittir. 

Cumu riyel al.anı 
Genel toplantılar için y tel' a 

ynn cumuriyet 1 ru genl§lctilmiı 

ileriye doğru uz. blara doldUl'\l.I. 
maktadır. Deniz luymnda olan bur • 
ısa, Zonguldöğm en güzel ve it b • 
alanı vcı bulvarı olaca tır. 

İstanbul kültür işleri 
iki üç gündcoberi latanbuld bwuo-

makta olan kültür b lığı tefti§ heye-

ti başkanı Bay Cevad'm bu 

mize gclmeai bekleniyor. Bay Cev d'ı:a 

latanbul'da kaldığı bu müddet 

kültür bakanhtma aid iılcri lnce)emek. 

tc olduğu ıann dilmektedir. 

6-l2-ıg35 de.çekilecek olan Türk Maarif Cemiyeti eşya piyangosuna ait biletler bütün banka gişeleriyle İstanbul eczanesinde, 
Yüniş, İpekiş acentalarm da ve Cemiyetin Anafart;> tar caddesindeki genel mPrkezinde satılmaktadır. Tanesi ı liradır 

c 

ULUS'un romanı: Tefrika: 1 kat bizler, dağlarımızda, zeytin ağaçlarım~ 
alunda hemen köylüleşiyonız. Kır adetıeı:· 
ne hemen dönüyoruz, ve evlenme bizler içın 
yeniliklerle dolu tertemiz bir aşktır. 

bir mecaz, daha doğrusu bir hesab işi ve bir 
yıldızlar bilgisi nazariyesi halindedir. Ara
mızda kalsm; Bolonya'nın iyi bir doktoru o
lan ve sivri takkesi altında birçok aylar bu
lunan Dante sayıların faziletine inanırdı. 
Bu ateşli hende seci sayı rüyası görürdü; ve 
onun Beatris'i bir hesab çiçeğidir. İşte bu 
kadar. 

taflanh şaire, F loransa'ya ve yedi dairey 
sözü getirdi. Artistin yüreğini kabartma!C 
için bu yeterdl Fakat Madam Manen bir 

z 
Yazc&n: Anato/ FRANS 
Türkçeye çevıren: Nssuhı BAYDAR 

Prens ona şüphe ile baktı. ~nce duygulu 
idi, fakat gayesiz ve menfaatsı~ olarak, u
mumi fikirler söylemek maksadıyle konuşu
labileceğini diişünebilmekten çok u~aktı. 
Sandı ki kontes Marten - Bellem, tatbık et
mek istediği bir takım projele~ ~rt~ya koy
maktadır. Ve kendini korumagı, ıntıkam al
ma ı tasavvur etmekte olduğu için ~adam 

artene tatlı tath baKarak kurnazca hır çap-
kınlıkla: 

- Siz Madam, boyunduruğun sinirlendir-
diği güzel ve zeki fransız kadınlarının gu
rurunu gösteriyorsunuz. Fransız kadınları 
hürriyeti sever ve hiç biri de sizin ka~ar ona 
lfiyık değildirler. Ben de biraz Fransa da ya
şadım. Paris'in zarif sosyetesini, salonlarım, 
bayramlarını, görüşmelerini ve oyunlarını 
tanıdnn ve bütiin bunlara hayran oldum. Fa-

Vivyan Bel, Döşartr'ın masa üstüne bı· 
rakuğx balmumu makete baktı· 

- Oh, eminim ki Beatris tıpkı böyle idi. 
Mösyö Döşartr, bilinnisiniz ki Beatris'in hiç 
yaşamamış olduğunu söyliyen kötü insan· 
lar vardır? 

Şulet, kendisinin bu kötü insanlardan bi
ri çılduğunu bildirdi. Eski aşk şairlerinin 
gülünç bir inceliği olan bazı skolastik dil: 
şüncelerini anlatmakta kullandıkları ge:ı 
kalan bütün kadınlar gibi, Beatrls'in de, hıç 
bir hakikati olmadığına inanıyordu. 

Zaten karşılaşmamakta olduğu tek tük 
senaları sabırsızlıkla bekliyen, bütün dünya 
gibi Dante'yi de kıskanan ve bununla bera-
ber pek değerli bir edib olan Şulet, zıhın bo
zuk tarafını yakalamış olduğunu sanarak 
vurdu: 

- Sanının ki meleklerin kız kardeşi pek 
büyük şairin ancak kuru muhaylelesinde ya
şamıştır. Hatta, o muhayyele içinde bile saf 

Ve sonra piposunu yaku. 
Vivyan Bel bağırdı: 
- Oh Mösyö Şulet, böyle konuşmayınız. 

Bana rstirab veriyorsunuz. Dostumuz Mös~ 
Gebhart bu dediklerinizi işitse kim bilir si
ze nasıl kızardı. Sizi cezalandırmış olmak 
için prens şimdi size Beatris'in, ay'daki le
kelerden bahsettiği ağniyeyi okuyacaktır. 
Özebyo, şuradan La Divinia Komedia'yı a
lınız. Masanın üstünde şu beyaz kitab ... açı
nız ve okuyunuz. 

Lamba altında okuma devam ederken, 
Madam Marten'in yanında oturmuş olan 
Döşartr, Dante'den şairlerin en heykeltırası 
olarak heyecanla bahsediyordu. Bir gün ön
ce, birlikte, Santa Maria'da, Servi'ler kapı
sının üzerinde gördükleri resimden ve bu re
simde varlığı ancak tahmin edilebilen başı 

ey farkedememiş, heyecanlanmamıştı. Bu· 
m.ıııla beraber teslim ediyordu ki çok anla
şılmaz olan Dante onu kendine çekmiyordu, 
Onun bütün sanat ve siir fikirlerini kavra .. 
masma alışık olan Dösartr buna biraz şaştı 
ve memnuniyetsizliğini belli etti: Yüksek 
sesle: 

- Büyük ve kuvvetli şeyler vardır ki siz 
bunları duymıyorsunuz, dedi. 

Mis Bel başını kaldırarak darling'in his
setmediği şeylerin neler olduğunu sordu ve 
bunun Dante'nin jenisi olduğunu anlayınca 
yalancı bir hiddetle baO'ırdı: 

' . - o.h ! siz büyük Ü tadı l"'yık olduğu gi-
bı sevmıyorsunuz ha' Artık sizi c mi yorum 
darling, sizi hic sevmi omm. 

':e Şulet'le Madam M"lrten'c karşı bir 
serzıniş olmak üzere, k'fü;ede İsa şerefine 
yakılmış olan mumlan alıp Dant 'nin b ıs
tü öniine götürmiis olan Flor n a t ı hatır
lattı. 

(Son11 ' r) 
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u s'un Anketi 
-------:>--

Ank~arada meskeıı mesclesiııi 

nasıl halledelliliriz ? 
Açmış olduğumuz bu ankete urbanist mimar Bay Burhan Arif 

Angın' dan aldığımız cevabı aşağıya koyuyoruz: 

Ulus'un açtığı bu kıymetli anket, 
şehir mimarisinin, (Urbanisme) in 
teknik ve Ekonomsal bakunından, ba
zı problemlerine dokunduğundan do· 

. layı biz de fikirlerimizi yüksek okur
Jara sunuyoruz. 

Ankaranm nufusu senede vasati 
olarak yedi bin artmaktadır, nufusun 
yedi bin artması demek şöyle böyle 
her sene mesela bir Anadolu kasaba
sının Ankaraya zarnmolması demek-

. tir, bu nufusun · ihtiyacını karşdıya

. bilmek İçin ber sene 1500 yeni mes
kenin yapılması lazımdır. 

Zamanımızda ise, ideal bir ev, hiç 
5,-Üı>hesiz bahçeler arasında müstakil 
evdir. Bu böyle olmakla beraber, tat
bikatta mesela tamamen bahçeler a
··asında müstakil evlerden müteşekkil 
birçok ekonomik mahzurlar vardır. 

Bahçe içinde evlerin mikdarına 

na7aran İn§a edilecek sokakların u
zunluğu vıe çokluğu, hava gazı, elek· 
trik, kanalizasyon ve bütün bunlar o 
nisbette pahalıya mal olmaktadır. 

Bu mahzurlar ortadan kaldırıla

<:ak, buna mukabil münferid evlerin 
taııdığı vasıfları Üzerinde bulundura-

(Franklord am Mayn) da sıra evler sokak cef,hesi 

Diğer taraftan mevcut nufusun en 
az dörtte birinin, yeni ve konforlu 
meskenlere taımabilmesi için yeniden 
beş ila alh bin yeni evin yapılmuı 
icabeder. 

işte tehrin yukarda arzettiğimiz 
ıı.ekilde büyüdükçe, plin ~atbikah .sı· 
yasasına ncud ehemiyet verilmek. 
tehrin ekonomıal, eıtetik durumunu 
temin için ne yollardan yüriimek icab 
edeceğini dü~ünmek gerektir. 

Mesken ihtiyacı Ankarada: 

1 - Bot arsalara, Yenişehire, Ata
türk Bulvarına, Demirtepeye, ilh. bir· 
çok boş araziye, salhiplerini, inşaat 

yaptrrmağa mecbur etmekle, temin 
edilebilir, Y ansen raporunda mevzu
bahs olan tedbirler, ve nih~yet bu
gün dahi hatıra gelen her tedbir kuv~ 
"vetine göre şehrin güzel y~rl~n 
inkişafına, ve amme menfaatınrn le
.hine olarak arazi fiatla~ıru makul bir 
nisbet dahilinde durdurur. 

~ - ~üşterek sermaye ile kollek
tif meske~ inşasiyİe . g~riy~ kalan ih
tiyaç temin edilebilir. 

Şimdiye kadar yapılmış olan in
şaattan iyi bir ders ve tecrübe alma· 
rak ve şehrin şimdiki nufusuna göre 
dağılmış inşaat sahasmı, muhitini, me
sahasınm çokluğunu dÜ§Ünerek yeni 
kollektif meskenlerin nevini şu şekil

de tesbit etmek icabeder: 

Evvela apartıman diye andığımız 
inşaata yalnız Ankaı·ada değil bütün 
memlekette nihayet vermelidir. lstan
bulda, lzmirde, daha sonra yeni in

kişaf eden birçok ikinci derecede şe-
. hirlerimizde görüldüğü gibi, apartı

man denilen ve Türkiye için hiç bir 
manası bulunmıyan bu inşaat tarzı 

Ankaranın maalesef kale eteklerini 
ele kaplamı~tn·. 

Bu nevi inşaatın doğru olmıyan biı· 
göı·gü ile taammüm ettiğini düşün-

. mek kafidir; mesken fikri, mimari 
tarihinde tetkik edilecek olursa, gÖ· 
rülür ki, yeryüzünde ev]er, iklim, mu
hit nazariyelerinden daha evvel, ve 
önce olan, içlerinde geçen hayatın 

hususiyet ve mahremiyetine, alayiş 

ve resmiyetten kaçınan sadeliğe, her 
zamanın konfor telakkilerine göre 
inşa olunmuşlardır. 

Bahçeleı· arasında ve harici hayat
tan ayrılık, sakin geçen bir hayat 

içerisinde barınmak fikri, bütün mil
letlerin yapı tarihindeki mesken te
lakkilerinİ •-ı esas t"uhunu teşkil eder. 
E :hi türk evl<-rinin bahçeler ara,.;ınd'i · 
ki avluları, hayat denilen sofaları, 

alma n evlerinin (Aula) ları, eski la-
- tin evlerinin (Patio) ları, Romen ev

lerinin ( Atrium) tarı, bu telakkiyi 
İspat eden bariz bir miu.l teşkil eder. 

cak, tek bir nevi inşaat kalır ki o da 
sıra evler (reinheschaüser) dir. 

Sıra evler nedir? Mimari, ekono· 
mik faydaları nelerdir? Bir de bun· 
larf kısaca gözden geçirelim. 

Bir sıra evde şu şartların bulun· 
maSf lazımdır. 

a) Aym genişlikte tekrarlanan 
bir cephe. 

b) Aynı derinlikte tekrarlanan 
bir plan. 

c) lki komşu arasında ses geçir
mez ve müşterek bir duvar. 

d) Aynı çatı altında kapısı müş
teı·ek evlerdir. 

Şu halde sıra evlerin ekonomik 
faydaları; 

1. iki yan komşu arasında müşte
rek iki duvar ve sıva kazancından do
layı: % 10 

2. Standarize olarak sipariş 
edilen umum doğrama ve döşe-
me aksamından: % 10 

3. · Ayru ebat üzerindeki dö- ' 
§eme, beton arme kalıpların

dan ve toptan malzeme sipari-

'inden: % 5 
Umum kazanç tutarı % 25 

olmuş oluyor ki, bu kredi ile ev yap· 

tırmak İstiyen bir kimse için kork· 
madan faiz ödemek cesaretini verir. 

Bir de başabaş getirilmek isteni
len ekonomik inşaatta, müteahhit de
nilen mütevassıt vasıtaları kaldırarak 
} aln1z proje sahibleri mimarların me· 
suliyetine İnşaatın tatbikatını bırak
malıdır. 

Şu halde şu % 25 ucuz maliyet fi. 
atı üzerine zam olacak olan yalnız 
bir mimann sanat ücreti, ve bir de 
işe karıştırılmaması lazımgelen kapi
talistin ikrazlarınrn faizi ile beraber 
ödenmesi kalıyor. 

İşte cebinde fazla parası olma
dan müşterek inşaat yaptırmağa gi
rişenler için en zararsız usul budur. 
Berlin'in ( Zelendorf'ı Viennanın 

Kari Marks 'ı) bu şekilde inşa olunmuş

tur. 

Sıra evlerin sırf şehir mimarisi ve 
sanat gözü, ve şehirlerin güzelleJtİ

dlmesi düşüncesi ile sayılabilecek 

fayda ve vasıfları pek çoktur. 

Sıra evler, mahir bir sanatkarın 
elinden çıkarlarsa şehirlerin umumi 

çehrelerine derhal yeni biı· ahenk ve
rirler, bir zencir gibi tekı·ar edilmiş, 

vezinlendirilmiş birer nazım gibidir·· 

ler. 

Sıra evler, bilhassa Ankara gibi 

bir ~ehrin bütünlüğünü vücuda geti • 

rchilmek İçin, koUektif İnşa.at yaptır· 
nıak istiyen te~ekkülterıiın itll:Bde çok 

İyi bir İnşa.at tarzı ·ola.ca.ktcr. 
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Bir dizi sıra evlerin planı: Zemin katı ön taralı koridorlu. 

Yalnız bunların mevkilerini şeh • 
rin umumi güzelliğine tesir edecek 
şekilde gayet iyi olarak tesbit edebil -
miş olmalıdır. 

Sıra evlerin İnşası, düz arazide 
kolaydır; tip halinde, bütün inşaat 

detay resimleri bir tek elden ve bir 

mimari büro vasıtasiylP. ve iyi bir 
kontrol ile tatbik edilir. Sıhhi tesisa· 
tın gene tip halinde inşası da kolay
dır, mesela bütün mecralar aynı bir 
bodrum seviyesinden bir kollektör'e 
bağlanabilir. 

Meyilli arazide, sıra evlerin inşa· 

sı biraz daha hünerlidir; bütün İrti

faları keza arazinin meyline göre ka· 

demelendirmek ile ancak güzellik te-

min edilebilir. Ankaranın bilhassa 

göze çarpan meyilli yamaçları da sı

ra evler inşasına müsaittir, bu şekil

de sıra evlere birbirinden biraz fası -

la verib, ayırarak set şeklinde geri
ye çekerek inşa etmek İyi oluyor. 

Tek evlerle sıra evlerin bir birin • 
den genel olarak farklar : 

Ankarada, tek evlerin inşasında 

şu kayıt vardır. Binayı cepheden en 

aşağı 5 • 6 metre geriye çekmek, ve, 

yan komşulardan da 3 metre ara bt • 
rakmak. Bu yan şeklin şu mahzurları 

dikkat edilince görülür: 

Komşu duvarından içeride kalan 

iki yan sahaya ağaç dikebilmek nasib 

YUNAN KABtNESi 
Kıralın af kararını Jwbul elmeıli· 

jiirıden i.-.ıif asını ver<li. 

(Başı 1. ci sayıfada) 

Bugünkü kabine daha iktidar 
mevkiinde iken genel af hn ilanı 
ihtimali olduğu da söylenmekte
dir. 

Atina, 28 (A.A.) - Kıral, sa
at 16 da B. Mihalakopulos'u ya
nına çağırmış ve kendisiyle sıya
sal vaziyet hakkında göı·üşmµ,ş

tür. 

Kabine üyelerine ni~cm 

Atina, 28 (A.A.) - Kırai, is
tifa eden kabinede başbakan ve
kili bulunan B. T eotokise birinci 
Y orgi nişan mm büyük haçım ve 
hükümetin diğer üyelerine de ay-. 
nı nişanın büyük subay rütbesini 
vermiştir. 

Kur~muı dizilenlerin lwtırnsı 

Atina_, 28 (A.A.) - 28 teşrini 
sani 1922 de kurşuna dizilen baş
bakan Gunaris ve diğer bakanlar 
için bugün kurşuna dizildikleri 
yerde bir ayin yapılmış ve bu a
yinde basbakan Kondilis, diğer 
hükümet üyeleri, B. Çaldaris ve 
büyük bir kalabalık bulunmuştur. 
Ayinden sonra B. Çaldaris, hadise 
mahallinde kurulacak bir kilise
nin ilk taşını koymuştur. 

Ulusal kıyafet balosu 
Çocuk Esirgeme Kurumu men

faatine 7 birinci kanun cumartesi 
günü akşamı Ankarapalas salon
larında verilecek olan ulusal kıya
fet balosunun parlak olması için 
seçkin komite dün ikinci toplantı
sını Çocuk sarayında yaptı. Ko
mite balonun geçen yıllardan da
ha cazip ve eğlenceli olması için 
önemli kararlar verdi. Komite son 
toplantısını 2 ikinci kanun 1935 
pazarte3i günü saat 17 de Çocuk 
sarayında yapacaktır. Biletler pek 
ya.kmdı satışa çıkanlacktır. 

olmuyor, dikmek kabil olsada bu da

racık sahada biraz büyüyünce yan 

pencerelerin ır\ineşini kaplıyor, ve 
bir de yan yana iki komşu bahçenin 
tanzimi arasmda. tam bir ahenk doğ

muyor. 

Bu cihet de ,dü-tünülecek olursa sı

ra evlerin İnfası daima tercih edilir; 
bunlarm ön tarattnı 8 - 10 metre <le-

rinliğinde, arkasını da keza 20 • 25 
metre derinlikte bahçe bırakmak çok 
muvafıktır, bu bahçelerin ara böl • 

meleri duvar yerine, zarif ve basık 
bir tel örgü ile ayrılmalıdır, modern 

bir bahçe tabiatın bir mütemmimi ve 

bir devamıdır. Şehirlerimizin sokak • 

larına ancak bu şekilde bir sempati 

ve şirinlik verebiliriz. Bilhas~, bu_ 
önü müşterek sıra bahçeli evlerin bü
tün şehirlerimizde yapılması Türkiye 
için en muvafık bir inşaat tarzıdır. 

Şehri, müşterek bir intaat çenesi, 
bir üslub birliği içerisinde me:ccedip 

toplamak türk şehir mimarisinde !:İ• 

dilmesi lazım gelen ünlü bir hedeftir. 

işte yapı ve yollar kanununun. • 

Üncü maddesinin H fıkrası, 6, 9, 20. 
45 inci maddeleri, 2497 numaralı i .. 
timlak kanunu, belediyelerin bu ne
vi den İnşaatı tamim ederek §ehirle • 
rin genel çehrelerini süstiyebi\melen 

için ellerinde en modern olan müey; .. 

yidedirter. 

Bürhan Aril Ongun 

Habesistanın nüfuz hö o-elerine ayrı ' ~ 
ma· 

sı etrafındakj şa}ialar arbyor 
Asmara, 28 (A.A.) - D. N. 

B. a1ansı aytan ra.dyote1graf1a 
biJdiriyor: 

Mareşal Badoglio, süel hare· 
kederin kumandanlığını deruhte 
etmek üzere bugün genel karar
gaha. gidecekıtir. Gazete çeveııler\ 
süei narekıedeıre verilmek İ:iteni
len süratin, -sey.lculceyş sebebleTe 
mi yoksa diplomatik görüşmelere 
kuvvet vermek kaygsuuna mı is~i
~ad ettiğini anb.mak için hararet
h münak:a.~alan. giri~miş buh.m
maktadır. 

Mısırda 
SiiPf lıazlrlıkl<ır vrtr .. 

Kahire, 28 (A.A) - Heırnaı:ı"'i 
bir anlaşmazlık çıkması ihtima.lıi:uie: 
dolayı geni~ ölçüde süet lha.uriddar 
yapılmış olduğu haber veıriliyGr. Sü-

el uzmanların, bir konferan.o sonun· 
da, Solum ve Marsa - Ma.rtuh gölge -
lerine yeni yirmi tank göadumeğe 

karar vermi~ oldukları badirilmekte- ı 
dir Bu iki bölgenin garnizonları 
kuvvetlendiriteceklerdir. 

Genel olarak düşünüldüğüne 
göre, İtalya, yağmur mevsiminia 
başlangıcından evel habeı mese
lesini halletmek arzusundadır. Haı
beşistanxn tahdid edilmiş nüfuz 
bölgelerine ayrılması hakkında 
görüşmeler yapılacağı bakkmdaki 
şayialar son günlerde artmaktadır. 
Burada sanıldığına. göre, Bay La.: 
va1in kati metni henüz malfun ol
mayan son diyevi, ıızlatma göriit
melerinin mühim bir şekilde iler.
l-emiş olduğunu tahmin ettirmek
tedir. 

Bl'r l lll'uslu rya ı ııreıu 

Habeşi.~l<mrla. 

Viyana, 28 ( A.A.) - Lihtenıtayo 

prensinin yeğeni Avusturya vatandat'I 

!Prens Ferdinand de Lihtenştay, son gÜn· 

leı·de, habeş tarafında harb etmek üzere 

Adiıababa'ya gitmiştir. 

Prensi, bu fikrinden vaz geçirmek iı

tiyen AV'ıtsturya başbakan vekili Prent 

Ştarenberg'in bütün gayretleri bo'a Çlk· 

nuşhr. 

1 •1111111111111111<11111111111 mıı "" ıMıııın ıııı 1111 ııı mı ııı 11111 1111 ıı11 ıııı ımwııı ıııı ~ın ıııı: ııı ıııı ıııııı 11111m11111111111111111111111111111111ıı11111111111111111111111111111111ımıı11111uı~ 

1 i lr i N 1C i T E R T i B 1 
~ ~ 

i 4.500.000 liralık 1 
= ~ 
: İtibar krymeti: 20 L. İhraç fiatı: 19 L. i 
a ~ 1 Yüzde Yedi Faizli i 
1 ~ 

i Sıvas - Erzurum ; 
r ~ 

-= i.:-.tiliraz talı,illeı·inden alınız ! 1 
Artırmalarda, eksi'ltmelerde başabaş 

kabul edilir en sağlam gelirdir. 
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KIEOPATRA 
Claudette Colbert 

.. 

1\.nkara Belt~fliyesi suişleri 
ılirektiirliiğünden : 

Ankara beleuiye:.i su işleri direktörlü.gü. için a~ık ek~iltme ile 

f ~-ıt satın alınacaıktır. Mefruşatın cınsı ve mıkdarnle vasrf. 
me ru ... - . . B 1 ı ·· 
farı su işleri idaresinden ögrenilebılır. un arın oran anmış tum 
tutarı 1365 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı. ıo: lira 39 kuruş
tur. Eksiltme 17.12.1935 cuma günü saat 15 <le ıtfaıye meydanında 
su işleri direktörlüğü eksiltme ve artırma komisyonunda olacak· 
tır. (3510) 1-5386 

ANKARA iCRA DAlRESl GAYRI MENKUL SATIŞ MEMUR-
1.UGUNDAN! 

Yüzbaşı Osman veresesine borçlu hmetJ?a§a ıru.;hall..sinde otu· 
raıı insaat müteahhidi Taşköpriilü Yusuf Zıyanın ışbu borcun te
mini istifası zımnında haciz edilip satılmasına karar verilen tapu· 
mın 48 pafta 318 ada 12 parsel numarasında kayıtlı 96 metre mu. 
rabhar arsa üzerine bina edilmiş ahş,ap ik~ ktsımdan ibaret birinci
de bir koridor, oda; mutbah, hela, ikincide, aynı teşkilat bulunan 
1920 lira muhammen kıymetli ev ile gene borçluya ait tapunun a}'
m pafta ve ada, parsel 13 numarasında kayıtlı 90 metre murabbaı 
ar a 180 lira muhammen kıymet üzerindeu sat1şa çıl@rılıinışur. 

Satış peşin olmak üzere 30.12·935 pazartesi günü saat 14-16 da 
dairede yapılacaktır. Taliplerin kıymeti muhammenin % 75 nis
petinde teminat getirmesi şarttır. 

Artırma bedeli % 75 şi bulmadığı takdirde 14.1-936 saJı güniı 
saat 16 da ikinci artırma yapılacaktır. Bu suretle mu~.~en kıy-

t ·n 0; 75 si bulmadrg~ı surette 2280 No. lu kanun hukmune tev-me ı o • k. 
fikan borç beş sene için tecil edilece tır. 

ıh 1 b delinin sureti tesviyesi icra K. nun hususi madde-a e e ~ 1 . · d' 
ı · t b"d' Müsteri tapu harcile della ıye resmını te ıyeye mec. 
enne a ı ır. , k 'dd' d ı · k -

burdur. Bu gayri menkul üzerind~ ha . ı ı.a. e en erın ev1 _rd~ 1
1 

mus. 
pite ile birlikte zo gün içinde daıremıze muracaat etme ı ır er. 

Artırmaya iştirak ~decekler fazla ta~~~t iç.in 934/103 No. lu 
dosya ile dairemize müracaat eylemelcrı ıJan olunur. l-5374 

J [;~ --

ULUS 

Ankara Gazi 
Lisesi DirektörlüğrinclPıı · 

1 - Gazi Lisesi için satın alınacak bir adet Ut marka Slı tu
lumbası. 

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

ğine mUracaat edebilirler. 
4 - Teminatı 135 liradır. 
5 - Açık eksiltme suretiyle ihalesi 9.12-935 pazartesi günü ıa-

at 15 te Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 1-5326 

Ankara Evkaf mii,Jürliiğün(ltı.n: 
Muhammen bedel üzerinden 1lı. 

nacak muvakkat teminat 
Lira Kr. Muhammen 

bedel No. !U Mevkii 
86 20 1150 151 Saraclar 
22 50 300 150 • 
60 800 55 Doğanbey 

Cınsi 
dükkan 

.. .. 
107 5U t 500 66 Boyacı Ali .. 

75 000 .'10 Hacı Ayvaz .. 
60 800 82 Handi Bayazıd kahvehane 
37 50 500 98 Koyunpazar düküan 
60 800 100 ,. " 
38 so 700 roı " .• " 60 ROO 102 ,, .. ., 
60 800 104 .. .. 
66 50 900 105 .. " 
66 so 900 106 .. .. 
45 600 112 Aslanhane ,. 
37 50 500 .. 121 Koyunpazar 
45 600 . 125 54 " .. .. 
60 800 141 Un pazarı Ardiye 
66 50 900- 142 .. ,, dükkan 

Yukarda cins ve mevkilerile muhammen bedeli ve muvakkat te
minatları yazrh akaratrn mülkiyeti açık artırma usuli1e ve peşin 
para ile artırmaya konulmuştur. İhalesi kanunu evvelin 6 ıncı cu· 
ma günü saat on beşte Ankara Evkaf müdürlüğünde yapılacaktır. 
İzahat almak istiyenlerin her g-ün Ankara Evkaf miidürlüğüne 
ınüracaatları. (3431) 1-5281 

Pazarlık ilanı 

l\1Ia tiye V ekaletindeıı: 
1 - Pazarlga konulan i!? (Maliye Vekaleti Ilesanat Mü<.lüııye. 

tinde defteri kabir ile evrak kalemlerinin ikiye ayrılmaık üz1;re böl
me camekan işi) 

2 - Keşif bedeli 207 lira 90 kurustur. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır .. 

a) Plan 
b) Şaı:tname 
c) Keşif evrakı ( istiyenler bu evrakı Milli Emlak mudiırliiğün

de görebilirler.) 
4 - Pazarlık 11 birınci kanun 1935 çarşamba gunü saat on beşte 

Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğündt' yaprJacaktrr. 
5 - Eksiltme p:uarlıkla yapılacaktır. 
6 :_ Pazarlığa güebilmek için 15 lira &o kurut muvakkat tC!mi -

nat vermesi ve Ankara Nafıa müdürlüğünden verilmiş ehliyet ve • 
sıkasmı haiz bulunması lbımdır. (3477) 1-5341 

P.T.T. Başmüdiiı·lüğüııden: 
İdare vesaiti nakliyesi ıçın pa;e;arlıkla 735/740 ıkleti ızafiyeli 

1800 litre benzin satın alınacaktır 
Muhammen bedel litresi yirmi yedi kuruştur. 
Muvakkat teminat otm altı lira kırk beş kuruştur 
İhale 10 - 12 • 935 salı günü saat on beşte Bapnüdiii'lülr Encii _ 

meninde yapılacaktır. Pazarlığa gireceklerin ihale saatinden bir sa
at evvel teminatlaruıı Baş.müdürlük veznesine yatırmaları ilan olu. 
nur. (3476) 1--5340 

Aııkara Urayı su işleri direktör
liiğünden: 

. 

. 

Biri 150 diğeri, 100 milim kutrunda ve tipleri ölçü ve ayar di. 
rcktörlüğftnce kabul edilmiş iki tane voltmaıı su aayıcm ve rakor· 
lan satın alınacaktır. Tealim. yeri Anlrara Su işleri Direkt8rliği 
anbandrr. 5.12.1935 gününe kadar tekliflerini Ankara Urayı Sa ı,. 
leri Direktörlüğüne bildirmeleri. (334) 1-6215 

Ankara valiliğinden: 
Açllıı eksiltmeye korııµlan ve müteaddit defalar ilin edilen diSrt 

seyyar Etilv makinesi için istekli çıkmadığından me.zldlr makinele
re ait şartname tadil olunmu~ur. Pazarlıkla 3990 lira muhammen 
bedelle Uç Kyyar etUv makinesi alınacaktır. Alış 5 • 12 • 935 per • 
şembe günil saat 15 te Viliyet daimi encümeninde yapılacaktu. la· 
telrliler prtname ~ eklerini vilayet sıhhat mlidllrınttınden alabi· 
lirler. (3473) 1-5339 

Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığından : 

l - Dil, Tarih ve Cofrafya Paktllteaiain 40 yatıh talebesine 
verilecek yemek kapalı sarf usuliyle Mayıs 1936 10nuıtı Jradar mU· 
teahhide verilecektir. 

2 - Mubammeıı bedeli (5040) beı bin kırk liradır. 
3 - ş~ girmek istiyenltt nlraf apartrmaıımda fL 

klilte idaresine :münaıt ederler. 
4 - Teminat (760) liradır. 
5 - ihale 9-12.935 pazartesi gün& saat 16 da JC(Uttlr BaJranlT

ğmdaki OUullar Sağışmanhgında yapılaca1rtır. 
f - Teminat Okullar Sağı§manlığı ~ aaat 3 ten enci 

te~Um edilmelidir aaat üçten sonra gelen teklif mektupları bbul 
edilmiyerektır. (3469) 1-532! 

Ankara Etnoğrafya Müze~ 
direktörlüğünden : 

SA)lt'A 7 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

- uzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Ankara Evkaf M üdürlüğiiııdeıı : 
Muvakkat teminat 
lizerinden alınacak 
Muhammen bede) 
Lira Kr. Muhammen beılel No: sı 
112 25 1500 87 
H 600 117 
52 50 700 135 
52 so 700 128 
22 50 300 93 
22 50 300 90 
22 50 300 cıı 

Mevkii 
At pazarı 

Zahire P. 
Saraçlar 

D de hey 

22 50 300 92 .. 
37 50 500 000 Cami oka 
22 50 300 94 Dede. bey 
66 50 950 127 Saraçlar 
45 600 1l5 Z~hire P 
90 1200 129 Saraçlaı 

Cınsi 
J)ilLrkiln 

.. 

.. 
Arsa 

1 ukkan 

22 50 300 95 Dede bey ,. 
Yukarda cins ve mevkilerıle muhammen 'b'ed lı muvcıkk..ıt te.. 

minatları yazılı akaratın miılkiyeti açık artiıma u nliyle ve Pt'Şın 
para ile artırmaya konulmuştur. İhalP kanttnu vel ( 11) ça .., uba 
günü saat on beşde Ankara evkaf müdür'i.i;;ji!lde } pıl C" ı L.ı:a· 
bat almak isti yenlerin her gün Ankara evkaf mud · rl : a· 
caatları. (3430) i'.-5329 

Jandarma o-ene] 
~ 

Ankara satınalma 
koınııtanlı~ı 

koıılisyonı nfl< n 
1 - Eldeki evsaf ve örnegine uygun blarak (7100) mctıe iCa.. 

putluk, ve (21411) metre kışlık elbise kuması kapalı rf uc;uhı ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

. 2 :-- Bir ~tre kaputl~k kumaşa (265) lturuş bedel tahm"n edil. 
mış, ilk temınatr (1411) hra (13) kuruştan ibarettir Şartnamesi 
para.sızdır. 

3 - Bir metre kr!hk dbiıe kumaşına (2'45) kuruş fiat biçilmift 
ilk teminatr (3872) lira )85) kuruı ve prtftame be-deli (263) "na. 
ruJtur. :ı 

4 - Kaputluğa ait .kapalı zarf eksiltmesi .>12-935 perşembe gü. 
nii saat (15) te elbiseliğe ait eksiltme ~12.935 cuma ğiinü ıiaat 
(15) te Komu~k kurağmdaki koınisyonöi yapılacaktır. 

5 - latekliler şartnameyi bet gün komisyondan alabilirler. Ek. 
sı1tmeye girme~ için kanwı ve ~de yazılı bdgeJer içina 
bulunacak teklıf mektuplarını eksıltmc vaktinden en az bir saat 
evvel komisy,ma vermiş olmaları. (3382) ı-5245 

Ankara llbayhğıqdan : 
1 - lkind Orta Okulda prtname ve pJinlanna gö~ ma a l)e. 

lap, kütüphane, ve saire yaptırılacaktır. · 
2 - Muhanwnen bedeli 1300 liradır. 
3 - Şartname Te plinlannı görmek istlvenler okul Direktörlü· 

ne müracaat edebilirler. 
4 - Teminat 195 liradır. 
5 - Açık .ı.ntme Wl'Ctiyle ibaleıı.i 9-12..W puan si pnti -. 

at ıuo da mektepler •uıhaıebeciliğinie )'aJ>dacalcttT. (3464) ı .. na 

Ankara llbaylığından: 
Bedeli mubammeneal 1071 lira 79 kunitüm. ibaret wlunaa Aa. 

ıru.latanbal yolunım 120 nd kilometraiale bir meafu inpab 2.12. 
m puartesf Pil aat 15 de Dıare.t J8palmü: lbuc açık clımihmeif 
bauhnu,tur. ltteklllerfa m UnJık munkkat teminat .Uba• 
veya banka mektubu l1e aynı sinde mc&aeni dahniye phnderl 
lSuna ait prtııameyi görmek için her gün Nafıa MOdilrlüiiNıe ma. 
naat etmeleri ıı.a olmRtr. (!!13) t-5198 

İstanbul üniversitesiTıb tarihi 
enstitüsünden: 

.. BD:ıümü Tih'k Tlb tarihine at.t mllailaı bir lıtlılo•anıe M 
muze ' rmaktadu. Buraya adresluiai bi'-tdltimiz eairi •e yefll 
heldmlcrimiıl. ailelerbdn n~riııde blılut lıetJra, Jalm. .,..._. 
aletler ve e1erleıi ve muhtelif fotofrafları tethla' ol~cağmdan bu. 
n~n. pi y~gir1 olup da vermek ~ti ]tn1eria 1Mıw ~at.pıa ~ 
bildırmelennf veyadıın gbndermelerıtti Tics •decU (74~4) t-5354 

Ankara Urayı Su i~leri 
direktörlüğünden : 

MUı:cniD isinde yapıbcak bada:ıa ve OJ'ta avlu.ııun çimento ile 
örtiıhne~ iıı 1~.12.193~ cuma gGnll ııaat; 1;4 de mıiı~de pazarlıkla . , 
ihale ~d•!'!«tlrtir. Kqtf ve şartnameyi ı;iirnıek i~tiyehlex heı;i\W. 
direktörlilğc baş vurabili~!er, (3507) J-5384 

. 1 - s~ idarM) iç'--ı 12 12.1935 saat 15 dr. a\ık <:ku1ltmc ılc ~000 
ltlo be'Jztn almAcalhı. · 

ı - Muhammer lrdeli 1742 lin muvaıklrııt teI""in~\ 131 lir 'rr. 
.. 3 - Fe•ni fil• tn -ne levazım memurluğurıd gcmil vıl.r. ' 

•• ı. ('511) 1-5387 



SAYIFA S 

Devlet Demıryolları ve L manları Umum 
Müdürlüği1 ilanları 

İLAN 
Muhammen bedelleri yekunu (108000) lira tutan üç gruptan 

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

Muhammen Muvakkat Eksiltme Şartname 
Grup bedeli teminat gün ve saati fiatı 

1 58000 Lira 4150 Lira 10. 1. 36 saat 10 290 kuruş 
II 15000 ,. 1125 10. ı. 36 ,, ıs paraşız 

111 .35000 ., 2625 ,. 11.1.36 ,. 10 175 kuruş 
Bu ite girmek: istiyenlerin her grup için ayrı m ıvakkat teminat 

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

Bu işe ait şartnameler yukarda yazılı bedeller mukabilinde An. 
kara ve Hd}'darpaşa veznelerinden ahnabilr. (3444) l-S337 

Ankara Levazım Amırliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

1 
Balıkesir garnizon kıtaatı için 400 ton un eski talibi nam ve he. 

1Klbına kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltmeye 6.12.193S cuma gü
nü saat on altıda Balıkesir a::.keri satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. Unun tahmin edilen bedeli 49000 lira ve muvakkat temi. 
natı 3675 füadır. Talipler şartnameyi Bahkesirde satın alma ko. 
misyonunda ihale gününe kadar hergün görebilirler. Teklif mek
tuplarını ihale saatından bir saat evel makbuz mukabilinde Balı
kesirde askeri satın alma komisyonuna vermeleri. (3407) l-525S 

İLAN 
ı - Safranbolu piyade alayının ihtiyacı için 120,000 kilo un 

kapalı .zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 14/1. kanun/ 935 cumartesi günü saat 11 de Saf. 

ranbolu piyade aleyı binasında satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Unun mecmu tutarı 21,000 lira olup muvakkat teminatı 
1575 lir:ıdır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin belli gün ve 'saatten bir saat evel 
kanunda yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını vermeleri. 

(3467) l-S320 

İLAN 
Alayların 8200 kilo zeytin tanesine, Pınarhisarın 3640 kilo sade 

yağma istekli çıkmadığından ilk pazarlığın 2/1. kanun /93S pazar. 
tesi, Pınarhisarın 262 ton arpasına, Vizenin S2,000 kilo samanma, 
Alpullunun 81,000 kilo arpasına istekli çıkmadığından son pazar
Jrkları 30/2. teş/935 cumartesi günü, alayların 39,000 kilo makar
nasına 26,000 kilo patatesine, 11,000 kilo soğanına gene istekli çık. 
madığından son pazarlığın 2/1. kanun/935 pazartesı günü saat 14, 
15, 16 da yapılacaktır. İsteklilerin Vize satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (3484) 1-5380 

İLAN 
1 - Garnizon kıtaatı ve müessesat hayvanatının ihtiyacına sar. 

{edilmek üzere 100,000 kilo saman açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 16.12.1935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

on beşte Ankara Levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi komısyonwnuzdan hergün parasız görülür. 
4 - Bkısiltmeye konulan samanın mecmu tutarı 3SOO lira olup 

llk teminatı 262 lira 50 kuruştur. İsteklilerin mezkür gün ve saat
te teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte Ankara levazım a-
mirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. (3512) 1-5388 

İLAN 

1 - Kapalı zarf usuli ile eksiltmesi 26.11.1935 tarihinde yapı. 
lan ve altmışı Vize altmışı Alpullu ve yüzü Pınarhisardaki kıtaat 
ihtiyacı için \ki ceman 220 ton ekmeklik una verilen fiat komis.. 
yonca gali görüldüğünden pazarlığı 16.12.1935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - V izeye ait unwı muhammen fiatı 14 kuruş 75 santim, Al
pullunun 14 kuruş 50 ve Pınarh isarınki de ıs kuruştur. 

3 - Hepisinin tutan 32550 ve ilk pey parasr 2442 liradır, 

4 - Şartnamesi esk isi gibidir, Görmek istiyenler hergün ve 
pazarlığa girecekler belli g ün ve saatten evel vesaik ve teminatı i. 
Je beraber Çorlu satın alma komisyonuna mUracaatlan. (3513) 

1-5389 

İLAN 
1 - Garnizon kıtaat ve müessesat hayvanatınm ihtiyacına sar

f edilmek üzere 100,000 kilo saman açnk eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 16.12.1935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

11 dedir. 
3 - Şartnamesi komisyondan hergün parasız görülür. 
4 - Eniltme Ankara' levazrm ~irliği satın alma komisyo· 

nunda yapılacaktır. 
5 - Açık eksiltmeye konulan samanın mecmu tutarı 3500 lira 

olup teminatı muvakkatesi 262 lira SO kuru§tur. İsteklilerin belli 
gün ve saatte teminatı muvakkate makbuzları ile l.ıirlikte komis-
yonumuza gelmeleri. (3514) 1-S390 

İLAN 

l - Kor ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 26.11.1935 
tarihine müsadif salı günü saat 16.30 da yapılan 500 sert ve 100 
yumuşak ki ceman altı yüz ton ıbuğdaya verilen fiat komisyonca 
gali görüldüğünden kanunun 40 ıncı maddesi mucibince pazarlığı 
16.12.1935 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16.30 dadır. 

2 - tık pey parası 3983 liradır. 
3 - lkher kilosunun muhammen fiatı sert buğdayın sekiz ku. 

r\lŞ seksen santim, yumuşak buğdayın 9 kuruş 10 santimdir. Her 
ikisinin tutarı 53100 liradır. 

4 - Şartnamesi eskisi gibidir. Görmek istiyenler her gün ve 
piizarhğa gireceklerin belli gün ve saat ten evel vesaik ve teminat. 
iare ile birlikte Çorlu ta.tin alma komisyonuna müracaatları. 

(1515) 1-5391 

Janclarn1a genel komutanlığı An
ka ı·a salın alnıa li omisyonundan: 

1 - Bir metresine (42) kuruş fiat biçilen (St939) metre evsafr
mı uygun yatak kıltflrk bez kapalı rarf usuli.i ile eksiltmeye ko· 
nuimn~tur. 

2 - Elrsiitınc 16-12.935 pazartesi güni.i saat (15) te genel ko
mut.anlck irurağında :'apılacaktıı. İlk teminatı (1636) lira (8) ku
ru~tur. 

3 - 1•~ekıiıcrc i-\rtn..ıunesi komisyondan parasız verilir·. Eksilt. 
rncy<0 iİnrn:lr 11tiven1erin kanun •e ş:ırtnamede yazıh belgeler için
ie buluruca.lı. i:ıcklH menEı(ı.plllrmı e ksiltme v&ktmdan bir sant evel 
Jtomi•yona vermi~ ulmaian. 04&6) 1-5381 

ULUS 

Doktor , 
Hilmi I' oşaı· ~ 

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

• Mütehassı ~· 
~~ Bahkpaz:mnda Polis nokta..~~ 

I
.~ sı karşısında, Çıkrrkçılar yo- ~~ 

kuşu alt başındaki evinde, ~· 
Hastalarını her gün öğleden • 

t: sonra kabul eder. ·~ 
Telefon : 3506 ~ 

~~~~ 

Doktor 

Ali 1\laruf Oııveı· 
DERt, FİRENGİ VE BELSO. 
GUKLUÔU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında Al. 

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 
hergün 9 - 13 ve 15 _ 20 ye kadar 
kabul eder. Telefon: 1298 

Zayis gozlukleri periviı.t çer
çevelerinin Ankara acentesi mu. 
tedil fiatla reçeteye uygun her 
gözlük yapılır. Rrza Tevfik Ban· 
kalar caddesi. 1-5352 , ~ ,.. 

4 ... ~ 

\ ... ~ .... ; hthrikalur l l nınuı•: 
!\liidiirlüğii Sutmalma ~~ 
Komiı;ı,·onn ilanları ~~ 

2 Ton Ferro krom 
1 ton ferro vanadyum 

50 ton elektrolit tutva 
1.5 ton nikel · 

15 ton ferro mangan 
3 ton aleminyom 

500 ton hamatir. 

~ 

Şaıtnamesinde deği:?iklik ya
pılan ve tahmin edilen bedeli 
(142000) lira olan yukarda mik. 
darı ve cinsi yazılı malzeme as. 
keri fabrika1ar umum müdUrlU. 
ğU satın alma komisyonunca 8. 
ikinci kanun 1936 tarihinde çar
şamba güni.i saat ıs de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartttame 
(yedi) lira (10) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Ta. 
liplerin muvakkat teminat olan 
(83SO) lirayr havi teklif mektup
larrm mezkfır günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gUn ve saatte 
komisyona müracaatl arı. 

(3416) .1-5304 

!UUli i\ltidafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonu 

llaolan 

BİLİT 

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

. 

2 - Şartnamesini ı::ôrmek is
tiyenler her gün pazarlığa gire
cekler 48 tira 75 kuruşluk temi· 
natlariyle birlikte pazarlık gtinti 
olan 30-11.935 cumartesi günü 
saat 11 de M. M. V. satın alma 
Ko. na gelmeleri. (3492) 1-5365 

lLAN 
MOTÖR l2 tane tombaz dış 

borda motörü !kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. Hepsinin 
tutarı (8100) liradır. Evsaf ve 
şartnamesi parasız olarak komis
yonumuzdan alınacaktır. İhale. 
si 30.11.1935 pazartesi günü saat 
on beştedir. İlk teminatı 607 lira 
50 kuruştur. Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2. 3. cü 
maddelerinde istenen belgeleri 
ile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını havi mühürlü zarf
lar ihale saaundan en geç ola
rak bir saat eveline kadar M. M. 
V. Satın alma lkomisyonuna ve. 
rilecektir. (3374) 1-5187 

r- lmtıyu sahib-;:-Başmu 
harri ri Falih Rıfkı ATAY 

1 

Umumi ne~riyatı idare eden 
Ya.zı tııeri MUdürU Naeuhl 
BAYDAR 

Ç«nktrt caddesi cfrattnda 

Uh11 Buınıtvini• buılmıi· 

'"· 1 • • \ __ _ 

Dr. C€M~'in 

Nasır ilacı 

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

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

/"' ' '--;y/~ 
1/Juıyel lıvı lvı wnf"!. 

Herkesin beğendiği, ucuz, 
gayet parlak ışık veren ve 
kale gibi dayanan 
ampulüdür. 

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

MEFRUŞAT İÇİN 

Modern tezyinat 
satan bir Çekoslovak Ticaret
hanesi; toptancılarla münase. 

Taş ve kum 
Önümüzdeki yaz mevsiminde 

inşaat yaptıracaklara bUromuzca 
şimdiden ucuz fiyatla taş ve kum 
temin olunur. Büromuz her nevi 
nakliye işlerini sürat ve intizam
la ifa eder. 

İş Bürosu: Kerim 
Telefon No. 2037 

1-5382 

İLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi 

z 300 3 200 
4 15(} 5 100 
6 ~ 7 40 
8 30 kuruştur. 

1 - .Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kıtaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri mak. ~ 
tu yüz otuz kuruştur. ~ 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen. ~l 
me, vefat ve katı alaka ilanla· ~~ 
rından maktuan be lira alınır. ~~ 

~ 

.ı 

ABONE SARTLARI ~~ .. i 
Müddet Dahilde Hariçte ~ 

------~ .. 
17 Lira 30 Lira ~ 
9 .. 16 " ~ 

3 Aylığı 5 ., 9 ., ı 
Posta ücreti gönderilmiyen i 

mektublara cevab verilmez. 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
LOKANTACI VE AŞÇI ESNAFLARINA 

1 - Şehirde bulunan bütün lokanta, aşçı ve piyazcr dukkaı.111. 
rınm ön ve yan vitrinlerinde yiyecek ve sairenin teşhiri ;-rısaktır. 

2 - Lokanta, aşçı ve piyazcrlarrn camekanlarına tüi pe tde k<>
nulacaktır. 

3 - Bunları yapmak için ıs kanunuevel 935 tarihine kaJıır muh
let verilmiştir. Bugünden sonra yapmamış olanlar cezalandırıla-
cak ve çalışmalarına müsaade edilmıyecektir. (3466) 1-5311 

1000 Ton Elektrolit bakrr 
1000 ,, Elektrolit tütya 

500 ,, Pilatinen saç 
50 ,, Bohçalıık saç 
10 ,ı Fosforlu bakır 
10 ,, Manganedi bakır 

520 ,, Saf kurşun 
50 .. Kalay 

Tahmin edilen bedeli (821400) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınaıma 1co. 
misyonunca 10/2. kanun/ 93S tarihinde cuma gunü saat ıs te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (41) lira (7) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (36606) li
rayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar kams
yorta vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun !. ve 3 
üncü maddelerindeki vesaıkle mezkur gün ve saatte komisyoM ge1-
meleri. (3429) l-S33S 

Pazarlıl\: ilanı 

Ialiye '' ek:aletiııden 
1 - Pazarlığa konulan iş (mahzeni evrak ıbinası kalorifec ta-

miratı) 

Keşif bedeli 358 lira SO kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Hususi şartname 
f) Keşif cedveli 
İstiyenler bu evrakı Milli Emlak Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Pazarlık 9 K.anunuevel 935 pazartesi günü saat on beşte 

Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eıksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 28 lira muvalckat to

minat vermesi ve Nafıa Müdürlüğünden verilmiş fenni ehliyet ve-
sikasını haiz olup göstermesi lazımdır. (3497) t-5378 

Açık eksiltme ilanı 

l\ialiye 'r ek.aletiııdeıı 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Adliye Vekaleti binasının çatı ta-

miratı) 
Keşif bedeli 7761 lira 88 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardıc. 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Fenni şartname 
c) Mukavele projesi 
d) Hususi şartname 
f) Ke~if cedveli 
g) Plan 
İ5tiyenler bu şartnameleri ve evrakı 40 kuruş bedel muliabHin

de Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünden alabilirl«. 
3 - Eksiltme 16 birinci kanun 1935 pazartesi gUnU saat on beş.. 

te Maliye Vekaleti Milli Emlıi:k Mülilrlliğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekli.nin 582 lira 14 kurut 

muvakkat teminat yatırmış olması ve bundan başka An.bra Nafıa 
Başmlihendisliğinden verilmiş ehliyet vesikasını hamil butunmasr 
lazımdır. (3496) ı-S377 

Ankara Evkaf müdüı·lüğünden: 

Mevkii 
Saraçlar 
Saraçlar 
Atpazarı 
Zahirepaıarı 
Yenice mah. 
Yeşil sokak. 
Tabakhane çay 
kenarı 

N. Cinsi 
126 dükıkin 
131 Dükıkin 

113-114 " 
116 ,, 
269 Arsa 

301 Dükkan 

283 .. 
300 " 

Kurtuluş Ay
nalı çelme 
Ahiyakup çar
şı sokak. 
İsmetpaşa yeni 292 " mezarlık 
lsmetpaşa Ulu- 291 .. 
cak so. 

Muhammen ıkrymetl 
Met. M. Lira 

40 

IOZ 

63 

1591 

136 

950 
1250 
2~ 
650 

80 

184 

zsz 

151)1 

272 

Yukardaki mevkii ve cinsleri gösterilen on parça emlakin mUL 
kiyeti satılığa çıkarılmış ve istekti çıkmadığından artırma on gün 
daha uzatılmıştır. Taliplerin 9.12.1935 pazartesi gUnü saat on be'-
te Ankara Evkaf müdürlüğüne gelmeleri. (3S09) 1-5385 

1\'Ialiye Vel{aletindeıı 
1 - Bir, yarım, çeyrek kiloluk olmak üzere ceınan "Z300'' şişe 

yazıldıktan sonra siyah olan, yerli mamulatı mürekkep kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Satın alınacak malın bedeli 7260 lira tahmin oluru• uştur. 
3 - Şartnamesi merkezde kırtasiye mlldlirll!ğlinden, Jaunbulda 

Dolmabahçe kırtasiye deposu ba11 memurluğundaıt alınacaktır. 
4 - lsteklilerin 544 lira SO kuruşluk teminat mektupları ile 

birlikte 14-12-935 günlemecine tesadüf eden cumart~i günli aaat 
10 da Maliye Vekiileti kırtasiye müdürlüğiint:le mütes kkil komia. 
yon:ı miirııc. :otlir:. (3475) l-~361 

r 
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• SİNEMALAR. 1 
BUGÜN BU GECE 

Mc~hur italyan bestekarı Bellini'nin 
ıayatını canlandıran büyük bir şahesel· 

KASTA Dl VA 
Ma.rtha .Ecgerth 

• Numaı:a.lı biletleriniai ründüzd4!!n -.i ınız 

BU GÜN BU GECE 
( KULÜP) 

J(ORS l(IZ 

.Aşk - Heyecan - Sergü::e~t 


