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Paı·is, Londra ve Ronıa arasında yapılnıakta o~aıı ltarış lio -
nuşmalarıuın lıabeş lıarhmı yakında durduracag-ı umuluyor 

DÜZELTİLECEK İ~l.ERDEN 
F. R. ATAY 

Bütün halk, Atatürk'e, hay -
ranhk sevgi ve saygı ile, gönlün
den v~ kafasından bağlıdır. Her
kes, her fırsatta, ona karşı hay -

· ının ese-ra n lığın m, sevgı ve saygıs v 

rini göstermek ister. Türk çocugu, 
ilk reaim dersinden sonr~, onun 
basım çizmek, el nakşına ve ger
flefe ahşan türk kızı, onun ba~ını 
işlemek ister. En fakir heled~!e, 
meydancığı ortasında onun bus -
tünü görmeksizin rah~t. ede?1ez. 
Köy kahvesinin en ıyı yerınde 
onun boyalı bir fotografı asıl~d_ır. 
V b"t'" bunlar , yalnız bızım e u un , f . 
memlekette, ancak bizim şe ımız 
için yukardan karışılmaksızın, 
kimıe kimseye buyurmaksı.ıın, ta
bii ğ olarak, içten gelerek yapıl -
maktadır. 

Halkın reise bu vicdan ve şu-

Roma. 29 ( A.A.) - Sıyasal mahfil -

ler, B. Laval'in muvaffakiyetinden mem 
nun olmuşlardır. B. Laval'in iktidar 
mevkiinde kalması, arsıulusal durumun 

inkişafına müsait biı· unsur olarak telak· 
ki edilmektediı·. Aynı mahfiller peta·ol 

ambargosunun tatbikine girişilmeden ev. 
vel bal'IŞ müzakerelerinin sona ereceği.-

ni ummaktadıı·. 

A nfo.·mıa ırnııtll u t'lll"mt*. fı'akaı 

iL<ılymılcır daha önce nıiilıim 
bi,. harp luıZtmmak i:ıtiyorlar 

Tigre cephesi, 29 (A.A.) - Havas 

ajansı aytanndan: Süel mahfillerde pek 
yakında Paı·is'te diplomatik bir arilaıma 
vücude getirileceği şeklinde pek nikbin· 
ce bil' takım şayialar dolaşmakta olm.ı 
sına rağmen, aynı mahfiller Mareşal'ı.ı 

güya hiç biı· şey olmıyacakmııı gibi ha~ 

reket edeceği ve büyük bir muharebe 
yapmak üzere İtalyan ve hab,eş orduları" 

m tema)a getit·meğe uğraşacağım be -

yan eyelmektedir. 

8. lfo.,.••lini :jİmlli dalw uzla~ıl'L 
dtfı1rar•ıyor·ı1wş. 

Londra. 29 '( A.A.) - Londra, Paı is 

Dessie karargahına gıden habeş 
imparatoru Haile Se!ase 

ve Roma arasında B. Peterson ve Bay 
Sens • Kenten tarafından vücuda getİ· 
rilmiş olan yeni bir plan esası tutulmak 
suretiyle sulh müzakerelerine devam e

dilmektedir. 
Hususi bir kaynaktan bildirildiğine 

(Sonu 2 inci sayfada) 

ur bağlılığı bizi ne kadar övf:in -
dürüyorsa, bu mukaddes sev~ı ve 
.aaygıyı sömürmek isteyen bır ta· 
kım insanlara da o kada~ hid~e~ 
ediyoruz. Sırf, sömürgenlık hıssı 
ile, mesela, heykel, büst ve fot~g
rafi.ye öyle bir anlayış tarzı. ver:l • 
m1stir ki esef duymamak ımkan· 
sızdır. İstanbul'c:la adiğ tatçı dük
kanlarının önünden geçerken içe
riye dikkat ediniz: Bir itçi~i°:.~~r 
ıstandart Atatürk başı ~e bus~ ~ .. 
tünde oynamakta oldugunu g?rur· 
sünüz. Galiba gene yaln11! bızde 
resmiğ bir devlet reisi fotogra!ı 
yoktur: Rastgele bütü~ fot~grafı4 
ler, şunun bunun zevkıne. gore ~ 
yanarak, devlet dairelermde bıle 

Ba--hak.anımız İsmet İnönü Pasahahçe 
' cam f ahrik asıııı açtı 

yer bulur. 
Şimdi şu telgrah okuyun~z; 

''Muğla, 29 ( A.A.) - ~u.'."u.~ıy:! 
tdamndaki onuncu yddonumu a • 
tının üzerine konulmasına karar 
verilen Atatürk heykeli eksil"!~~ 
ye konulmuştur. Heykel .t~bug 
büyüklükte ve 1,85 yükıelıllf!ınd.e 
.olucaktır. Eksiltme müddett ~~r 
(!)'dır. Heykel ihale edildikten uç 
(ıy sonra yerine konmuş olacak -
hr.,, 

Dünyanın hiç bir yerinde sa -
(Sonu 4. cü sayılada) 

Dün açılan 

lştanbul, 29 (Telefonla) - Bugün 
Ba;t~'ıı:an hmet lnönü, beraberinde 

Ekono.W Bakanı 8. Celal Bayar, Kamu

tay Asbaska:nları 8. Hasan Saka ve 8. 

N'ldrİ Coi".k~~·. General Ali Said, birçok 

İNKILAB DERSLI~R,[ BAŞLADI 

R P ı ~ ·nlulahımız11. l•a ka devrimlerle . e iCI l -

kıyaslıyarak ba anlanmızın 
sırrını a ıılattı 

Dün Hukuk Fa
kültesinde C. H. P. 
Genel Sekreteri B. 
Reccb Peker, bu 
ys(m ilk inkdap 

denini veı·di. Salo· 
nu hukuk talebe -
aindeo ba~ka seç· 
kin bir dinleyici 

lralabalıgı doldur· 

muştu. 

Bu yılki inkı • 
lap del'S!crinin kcn 
di payına clli şen 

kl8mınm Türkiyt 

devletinin "c h14 -
devlete ı·ejim olan B. Recep 
özün tetkik e<lil -

- ·· ,. 8 Pe-mesi me\·zuu olduguıu. .. _,oy ıyen · 

k b .. ·· C H p nİn ıon büyük ku · 
eı·, U O:t.lln • · • 

1 k <-ekilletntt' nıltayında program o ara T 

Peker der~lni verirken. 

olduğuna işat·et etmiş ve demiştiı- ki: 
c - C. H. Pat'tİIİ tıa~eket ha tinde o 

(Sıı»RU .1. cü sayflada) 

şişe fabrikası 

aaylavlar, htanbul Valisi, Banka di • 
rektörleri ve bine yakm davetli olduğı.ı 
halde İş Bankasının kurduğu Paşabahçe 
cam fabrikasını parlak bir törenle açtı. 

Fabrika rıhtımı Pa~bahçe ve civardan 
gelen büyük bir kalabalıkla dolmuştu. 
Başbakan fabrika kapıınnm önündeki 
kürsüye çıkarak alkışlar arasında ıu 

söylevi verdi: 
" _ Arkada~lar, 

Geçeıı sene ağustosta cam fabrik.ısı • 
nın temelini ~tmıştık. Bir sene sonra 
fabrika açıldı ve şimdi de resmen işle -

meye başladı. 
Demek ki. endüstri planımızda, iş 

Bankası, deruhte etmiş olduğu bir vazi • 
feyi, bir sene İçinde başarmış bu>.ınu -
yor. Het· şeyden evvel milli bankal.. .. 
milli endüstri işinde vazife almaları ve 

yapacaklaı·ı işte gösterdikleri ciddiyet 
ve intizam hepimiz için şayanı memnu-

( Sonu 6. er sayı/ada) 

Bulgaristand~ 
Bir milli lmu11etler 1Jiı·1iği 

lwrulclu. 
Sofya, 29 (A.A.) - Milli kuv

vetler biı·liği dün teşekkül etmiş
tir. Birlik, ihtiyat zabiti ve küçük 
zabitleri birliğ i ile maluller ve 
muharipler birliklerini ihth·a et
mektedir. Birliğin başkanı ge
neral Sirmanofdur. Bu yeni kuru
mun amacı bütün bitaraf kuvvet
leri kıralm etrafmda ve ~rda hiz-
met i~in toplama.kt1r. · 

:Jo 'ONTl:~ıuı '' ı 9·~;b l l it! \~ 1 ti- 1 
... _ .... -.... ·--·---- ·---
t 1 ! Soıı lıa ,t: leı· 

1 

l 

i ikiıııci ~a' fa<la 
'·---·····-···-··-··--··~-; 

"lUus,, un dil yazalar~ 

Türk Dilinin 
Orijinalitesini Gösteren 

• • 
BiR ANALiZ 

Güneş· Dil Teorisi, "Ak.~anı,, ~öziinuııı 
analizi ile, zaman ve cihet anlat.an tuır .. 
lü sözlerin 1.,iil"k jeııisiııde11 çıktığ nı 

nasıl orta~1a l{oyuyoı .. ? 
Dünkü yazıda ''A~am'' kelimesinin analir.i yapılmt~, b.ııtmıır:r 
ilk iki cüzü olan ( akaş ak + aş) ıözü ile bunun Y a.kutç.a.·· 
şekli olan ( ağas) sözü derinleştirilmit, alınan örneMenlekr. 
iki kelime üzerinde durul mut idi. 
Bunlardan birincisi olan ( ağasa) sözü bize ·'kaçak, koşiıl, 
gece, gark'' kelimelerinin etimolojisini tanıtmış, lbu.rad.an d 1 

"kaş" ve "huıui" kelimelerinin öz anlamları çık.rınlmtf ıiJi. 
Örneklerde görülen ikinci kelime ''ar"ğa'' dır ki •·garb·rı" anla·· 
mma gelmekte ve ''garb" sözünün de a.slmı teşkil elmelıteJi.r 
Bu söz ile bundan çıkan kelimeleri de a.fağıJa i:.a/ıı etl!,o
ruz: 

il. 

GARB 

Arka. Gurk, 

Knr(l. Geri ı 
2 - ( Arğa - garba): Bu iki ke

limenin etimolojik şekillerini alt- t 
alta yaazlım ve bunlarm altına 
(Arka), (Gark), (Kara), (Geri) 
sözlerinin etimolojik ,ekillerini 
de koyalım: 

Garba: (ag + ar + ab ı ağ) 
Arğa : (ağ + ar + ağ + ağ) 
Arka : (ağ + ar + ak + ağ) 
Gark : (ag + ar + ak + . ) 
Kara : {ak + ar + ağ + . ) 
Geri : ( eg + er ....- iğ -ı.. • ) 

( 1) Ag, ağ, ak, eg: Köktür. Gü
ne'i ve onun hareketini gösterir. 

(2) ar, er: Hareket eden güne
şin bir obje üzerinde temessül e
dip karar kıldığım işaret eder. O 
obje, (1) ncide ( ab), (il) ncide 
(ağ), (ili) ncü ve (iV) ncüde 
(ak), (V) ncide yine (ağ), (Vl}
ncıda (iğ) dir. Demek oluyor ki, 
güneş ( ıabahley) den kalktı; son 
bir noktaya geldi; orada son ola
rak kat'i bir surette temsil olun-
du, göründü. Bu yeri gösteren un
sur, sondaki (ağ) dır ( "ak" gibi 
yerin ismini tesbit ve ifade edi
yor). ( iV) ncü, (V) nci ve (VI )
ncıda bu son ek yoktur. Tabii ma
naları da farklıdır. 
(Ağ) eki ile tamamlanan keli

melerde mefhum isimlenmiştir. 
Fakat diğerlerinde, umumi anlam
da yani sıfat olarak kalmıştır. 

Bu kelimeleri son morfolojik 
ve fonetik şekilleriyle altalta ya
zalım: 

(1) - Garba 
(il) - Arğa 

(ili) - Arka 

Petrol aınbargosu 
işinde l~raıı~a 

İno"ilteı .. e ile 
~ 

Birlili olduğuııu 
l{esiıı olaı·ak 

İtalyaya bildirdi 

(iV) - Gark 
(V) - Kara. 

(VI) -Geri 

Bu altı kelimede fa.~kBı ııibi go,. 
rünen unsurlar ( k - i -b) dir. ffaı .. 
bu ki, ( ğ - ") dir; aynı zamanda 
( v - b, m ... ) dir. O halde farktı: 
gibi gördüğümüz unsurlar iki ka
tegoride (k) ve (b) kategorilerin.
de, müıterek olan ( i = ıV J dola· 
yısiyle daima birbirlerinin yerini 
tutarak herhangi bir obje Teya ıü
jenin kendisini temsil ederler. [11 
Bir de son kelimede vokali~ in
celmiştir. 

Görülüyor ki (arka) kelimesi atı 
ise (garba) kelimesi de odur. Ba
tıp kaybolmak manasına olan 
(gark), karanlığın sıfatı olan 
(kara), arkada kalmak manasına 
olan (geri) sözlerinin, hep güne
şin kaybolma vaziyetinden çıkmıf 
olduğu anlaşılıyor. 

Not: 4 - Türk (•abahley) den 
çıkan güneşe bakarak ve ( aabala
ley) i esas ttuarak, cihetler tayin 
etmiştir. Güneşin son takarrür e
dip kayholduğu noktaya (garba) • 
veya, azmanla ana kök olan (ağ) ı 
bırakıp (b) yerine (k) yi tercih 
ederek, (arka) demiştir. Fa.kat, yi
ne zamanla. hu kelimelerden (gar·· 
ba - garb) sözünü "batı'' anla
mında bırakmış, (arka) sözünü de 
kendisinin sırtını anlatmaya tah
sis etmiştir. Pekarski'nin Yakut 
Dili Lügatinde: ( Arğa, Arğaa, Ar
ka) sözlerinin şu anlamlara gel
diği görülmektedir: 

1 - Sırt; arka; bir şeyin arka 
tarafı; Garb, garba git. 

2 - Arkadaki; garptaki: "ar-
ğa öttö garb cephesi (tarafı) .. ; 
"Arğala garba doğru gitmek, 
meyletmek (güneş hakkında) ,;; 
'' Arğali Bir az garba doğru. 
'' Arğali seğuru diyeki - cenubu 
garba doğru'• 

Arkada kalan, eskiyen ıeylerio 
sıfatı olan ( arkağ + ilı ..:__ arlta
ğık). .sözünün de orijini göl'ülmüt 
oluyor: (ğ = y) olduğundan ke-
11me ( arkayik) şeklinde de aöJl• J 

nır. 

JHAK 

Not: 5 - ( Arakağ) sozunun 
yalnız (arak) parçasmı alalım. 

- Sayı fayı çevit iniz -

[1] Etimoloji, Morfoloji \.'e Fo-
iKiNCİ SAY/FADA 

O K.V YUN UZ ! l netik bakımından Tiıck Dili ana
liz yollan, sahile: lO-l l 
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arato C phe eg·t ___ ....... ~ ... ·-----
1 lahe~ ]i.uvvctleri lJal- ah almışlar 

Adisababa, 29 (A.A.) ~ İm
parator dün sabah Dessie genel 
karargahına hareket etmiştir. Yo
lun bir kısmına kadar imparatora 
refakat etmiş olan veliaht, İmpara
torun gaybubeti esnasında hükü
meti idare edecektir. 

Deı;sie'de, bomba tehlikesine 
karşı yeraltı mahzenleri bulunan 
eski şatoda oturacaktır. Bizzat şe
hirde ha va tehlikesine kar§ı çok 
iyi tertihll.t alınmış bulunmaktadır. 

Şehrin bütün etrafı, 75 milimet
relik modern hava toplarile çev
rilmiştir. İmparatorun Dessiede 
yalnız on gün kadar kalması muh
temeldir. 

llubf•ş/ı>r l1 <ıl-l ulı almış/.tır 

Harrar, 29 (A.J....) - Röyter 
ajansı aytarmdan: ıfurada yapı
lan resmi beyanata göre, habeş 
kuvvetleri Ual-Ual'1 istirdad et
mi~lerdir. 

1ah ·~l ı.r, Erit.re ve ~onıaliye gi1·clik, i\la
lirlllcy:i italyanlar<lan aldık:, diyorlar .. . 

Ad!sababa, 29 ( A.A.) - Süel durum 
hakkında haberler müphemdir. 

Resmi mahfiller İtalyan tekzib\cri.ne 
ra~en, ·~akalle, Gorahai ve Gucrlo -
goubi'nin istirdad edilmiş olduğunu tc · . .. ' 
:t;d etrm?kte~irler. 

~Halkın ~aneviyatı fevkalade ycı-İn -
' 

dedir. Birçok mahfiller, Ras Desta'nın 

kıtalarının Somali'ye gİl'lllİŞ olduğunu, 

Mogadi~cio'ya doğru yürümekte bulun

duğunu ve Ras Seyyum kıtalarının 

Eritre'ye girmiş bulunduklarını söyle

mektedirler. 

İtalyanlar hahcşlt~r i ı)ii.--k:iiru iikl(~rin i 
. :öylii yorlar 

Mnknlle, 29 (A.A) - Cephe hat-

. tında ve hususiyle cephenin Makalle
Dolo kısmında yapılan düzeltmeler, 

teşkilat yapmak devrinden süel kuv
vetlerin yeni mevzilerde himayesini 
hedef tutan bir devreye girilmiş ol • 
duğunu pek ala anlatabilir. Bu dü -
zeltme, İtalyan hatları boyunca akın-

lar yapılmasının önüne geçecektir. 

Bütün cephe ü~erinde tam bir faali -

yetle yapılan bir temi:.ıı:leme ameliye

si sırasında İtalyan kolları, habet 

kuvvetlerinin danna ..fağınık çekili • 

şinden sonra kalmış olan silahlı düş

man kuvvetlerini geri siirmüştür. 

1\1-.ıı·c~al Badogliyo ne :laıııaıı harekete 
ge<·ec ~ 1 nıi ? 

!1..ondra, 29 (A.A.) - Röytcr ajansı 
bildiriyor: 

Habeş kaynağından verilen ve büyük 

bir ihtiyatl karıılanan Ual • Ual'ın y • 
nidcn İş ali hariç olınak üzere, bugün 

kü süe) hareketler bazı küçük çnrpııma-
1.wla İtalyan tayyarelerinin eni uçuşla 
nndnri ibnt"f'ttİr 

Mareşal Badoglio'nun bir iki hafta

dan evvel kuvvetlere hareket emri ver • 
miyeceği tahmin edilmektedir. 

Müstakil havndiılc.r çok seyrektir. 
Marınl Badoglio ecnebi gnzctecilcrc, 

sansörün bundan sonra daha şiddetli O• 

lncnğını 5Öylediğinden bu haberlerin git 
,.:..ı,. azalacağı tahmin ofunmııktndır. 

JJab ~~leriıı <·eııuıl ceph<~si Jinınaııdanı 
il~ di)10r? 

Cicika, 29 (A.A.) - Reuter 
ajansı muhabiri telgrafla bildiri
yor: 

Cenub cephesi başkumandanı 
Ras Nasibu bugün bana şu sözleri 
söyledi: 

''- Askerlerimi yerlerinde 
durdurmak hemen hemen imkiin
ızd1r. 350 İtalyan askeri öldürü-

lerek üç tank zaptolunduğundan
beri muhariblerim taarruza geç
mek ve harb etmek için can at
maktadırlar. İtalyanlar, hava k& 
şifleri müstesna olmak üzere, ha
reketsizilğe mahkum bir vaziyet
tedirler. İtalyan tayyarelerine kar
şı bizzat ateş ettim.,, 

tıaJya 1 ali i redeki elçisiıı i geri çağırdı 
:Cahire, 29 (A.A.) - Royter a

jansından: ltalya hükümeti, Mısır 

tarafından zecri tedbirlerin tatbik 
edilmesi dolayısiyle Kahiredeki 
elçisini geri çağırmıştır. 

Öğrenildiğine göre, ltalya, Mı-
11rın hareketinden çok münf eil ol-

Bunun uzak anlamında (Irak) 
tekli de malUındur. Pekarıki'nin 
Yakut Dili Lugatinde '' Arah 
(arak) "§ekli vardır. Şu anlamla
ra gelir: "Ayrılmak, birisinden 
ayrılmak, uzakla§mak, çıkıp git
mek, gitmek". 

''Arağan tarğastılar - onlar ay
rıldılar (evlerine dağıldılar) ". 

·• Arağıs, Arahsar - muhtelif 
cihetlere gitmek, ayrılmak, biri
sinden boşanmak". 

.. Suol arahsara - yol ayırıcı''. 
Hatıra: (Ağas) kelimesinin yu

karda yazdığımız birinci manala
rından sonra şu manalarını da söy
liyelim (2]: 

[2 J Bu birinci an fam dünkü sa
\11mızda vazı/Jdrr. 

muştur. Bunun sebebi bilhassa 
şudur: 

Mısır, Milletler cemiyeti aza
sından değildir ve İtalyan efkarı 
umumiyesine nazaran Roma hü
kümetine karşı pek dostane olma
yan bu harekette bulunmaktan ic
tinab edebilirdi. 

il - Hududu geçmek, bir ıeyi 
geçmek, bir şeyin arkasına geç
mek. 

111 - Bir şeyi kaybetmek, bir 
şeyden mahrum kalmak. 

"İki tuttar ihbitten ağasını -
iki tutan elimi kaybedeyim". 

K~ lLEYl~ 

"Ak am" sözüne ''il+ey" katı
larak yapılan ''ak§amley'', tama
men "güneşin battığı yer" (batı) 
demektir; ( sabahley) gibi. 

Akşamleyin: Güneşin (ahşam

ley) de bulu~'duğtİ zamanı anla:. 
tır. · 1 

• • • • ' 

1 

ULUS 30 SONTEŞRlN 1935 CUMARTESi 

A ER 
ambargosu • • 

ışın e Petro 
ı~.,raıısa iııgiltt!r ' ile J)erah r olduğunu İtalyaya. 

ke~in olarak hiJdirdi 
Londra, 29 (A.A.) - Royter 

ajansı bildiriyor: 
lanmaaı muhtemeldir. lngiltere'yi komi
tede B. Eden temsil edecektir . 

Nevyork, 29 A.A.J - Standart oyl 
Kalifonüya kumpanyası ikinci başkanı 

B. Moffet Avrupaya hareketinden evvel 
şunlan söylemiştir: 

"- Hüküınet isterse, Amerikan pet 
rol kumpanyaları ftalyaya petrol ihra ' 
tını durdurabilir.,, 

Benzinden ıasarru/ için 
Roma, 29 ( A.A.) - Benzin ınrfnu 

azaltmak için büyük gn:yrctler earfcdil
'ncktedir. Hükümet, bütün diplomatlara 
muhtaç olduklan benzini hariçten getir 
bileceklerini ve bu benzinden hiç bir re
sim alınmıyacağını bildirmiştir. 

Caztelcr, otomobil sahiblerini puar 
günleri otomobille geıSntiler yapm k • 
tan vazgeçmcğe teşvik etmf'ktcdirler • 

Petrol ambargosu yüzünden 
halya ile milletler cemiyeti üye
leri arasında gerginliğin tehlikeli 
bir tarzda artmıı olması kartısın
da, İngiltere ile Fransa yanyana 
tek bir cephe almıılardır. 8. Laval 
kati olarak lngilterenin tarafını 
iltizam etmiş ve ltalyanın Paris 
elçisine Fransamn yalnız bir taar
ruz takdirinde lngiltereye yardım 
etmesini İcab ettiren tetJhhütlerini 
değil aynı zamanda petrol ambar
gosu i~inde de İngiltere ile bera
ber yürüyeceğini bildirmiştir. 

Barı~ için konus ınalar yaılıhyor 

l il ler lwmitesinin to#)l,cuııı~ı 
Cenevre, 29 (A.A.) - Röyter 

ajansı aytarından: 
Petro~ üzerine ambargo konul

ması dolayısiyle İtalyanın türlü 
tehdidleri. alakadar devletlerden 
ekserisi üzerinde hiç bir tesir yap
mıyacak gibi görünmektedir. Bu
radaki düşünce, işin ciddi tutul
makta olduğunu göstermek için on 
sekizler komitesinin önümüzdeki 
hafta başlangıcında toplanmağa 
çağırılması lazım geleceği mer
kezindedir. 

Londra, 29 ( A.A.) - 18 ler komite
sinin çar. ambn veya perfembc günü top· 

( Haşı ı. ci aydada) 
göre B. Musolini, şimdi dahft u;1.Jaşıcı 

davranmaktadır • 

lngiliz el.· JJ~·riııiu l'tıri!itel.-i gij

rüşmeleri u111u11ularımı§ 
Paria, 29 ( A.A.) - Ekselıiyor gaze

tesi, İngiliz eksperi Petertıon'un görüt
mderi nihayet bulduğunu ve fakat tek
liflerin fevkalade ince husustan ihtiva et
mesinden dolayı İngili~ hükümetinin 
bunları tetkik için hukukçulara verdiği· 
ni yazıyor . 

/•'rnnsı~ gu:.cıelt•ri ıw di ·orlar? 
Pariı, 29 ( A.A.) - Gazetelere gö -

re, B. Lava), f ngiltere hükümetinin İste

ği Üzerine, İtalyan büyük elçisine zcc· 
ri tedbirlerin petrola ve kömüre teşmi
li üzerine neticesi dü~ünülmcden ba:r.ı 

kabinesi 
(;azetcleı· l.ıaval kal,inesi akil,etiııin salı 

criinü belli ola<·ağıııı yazıyorlaı-
Paris, 29 (A.A.) - Dün saylavlar 

kurulunun ~nnit olduğu reyin marn. .. 
nedir? 

Havadis gazeteleri, bunun B. Laval
in bugün gerek finansal me clede ve g(; 
rek usul meselesinde ufak bir ekseriyet 
fakat her halde ekseriyet elde edeceğinin 
bir delili olduğu mütaleaıında bulunmak
tadırlar •. 

Pöti Jurnal, yazıyor: 
''Dünkü rey, alelade perde a~ılınası 

gibi bir şeydi. Bu akşam birinci perde 
oynanacak ve birinci perdeyi takibcde
cek olan perde dünkünden daha tehlike· 

li olacakbr.,, 
Maten gazetesinden: 
'' B. Laval, güzel bir muvnffakiyet e]. 

de etti. Hükümctin düşmanlarının o.l J 

bu akşam tehlikeye sokmalnn ihtimali 
pek .ıdır.,, 

Jurnal gazetesinden: 
"TanrTUz, bugün yeniden yapıla • 

caktır. Fakat !ehten aleyhe dönecek
ler bulunmasına rağmen, B. Lavaı 
dünkü ekseriyetinden pek fazla kay
betmiyecek gibi görünmektedir.,. 

Eko dö Pari cazetcsinden: 
"Usul meselesi hakkında kazanı • 

lan rey, B. l.avalin önündeki yolu te

mizlemiş değildir. Şimdiki karışıklık 

içinde ihtiraıılnrın homurtuları ara • 
~unda tahminler yapmak güçtür. Va • 
ziyet, bu ak§am ve daha doğrusu sa
h günü daha arık olarak görünecektir.,, 

B. Blum, soıyalistlerin organı o -
lan Popüler gazete inde şöyle diyor: 

" B. Laval, dün ilk maniayı .,tığı 
gibi bugün de ikinci maniayı aşsa dn 
salı gününe kesin bir mania kalacak

tır: B. l.aval · ·, cJ"~il, cumuriyetçi 
ekseriyet için kesin olan bir mania.,. 

B. Blum, bu sözleriyle hiç de gizli 
kapalı olmıyarak radikal &0syalistle
ri elbirliğine davet etmektedir. 

lAwcıl lmbim•sinitı mu ı·aj fııhiycti 
muı·nklmttir. 

, Londra, 29 (A.A.) - Sabah 
lgaz~teleri". Laval kaöineşinin mec
liste elde' ettiği l \ ıiıuvaff akiyeti 
memnuniyefle' karŞılamalda ve fa-

kat bunun muvakkat olduğunu 
kaydetmektedirler. 

Taymis gazete i, bundan &on
raki müzakereler esnasında çıka
bilecek herhangi bir hadisenin hü
kümeti devirebileceğini yazıyor. 

R. laval tekrar itimud km·arı aldı 
Paris, 29 (A.A.) - Parlamen

to Laval hükümetine 247 muhali
fe karşı 324 reyle itimad etmiştir. 

Paris, 29 (A.A.) - Saylavlar 
kurulunun verdiği itimad reyin
den sonra, B. Laval parlamentoya, 
ve bilhassa bu hususta çok çah§
mış olan B. Heryoya teşekkür et
miştir. ---···----
ÇinJilcı· japonları 

protesto ettiler 
Nankin, 29 ( A.A.) - Çin hüküıneti 

japon aüel memurlarının şimal Çindcki 
muhtariyet hareketine yaptıkları yardı-

mı. demiryolu istasyonlarının İ§galini v 
japon kıtalan tarafından demiryolu mÜ· 

nakalatmn karşı ı;österilcn engelleri ja 
pon dçisi nc-.1.dinde proteıto etmiştir. 

Jupmıyurtrn I n;.rilten·~ e <:eı:abı 

Londra, 29 ( A.A.) - lngilterenin 
l'okyo maılahatg\İ'Lan, Japonya'nın Ç' 
hakkında beslediği niyetlere dair olan 
sualine japon hükümeti tarafından veri
len cevabı almııtır. lngiliz resmi memu" 
lan bu cevabın mahiyeti hakkında her 
hnngi bir mah'.imölt vermekten imtina et
mektedirler. 

.~inwli t;in meselesi luıln 
lwllcdil~medi. 

Pekin, 29 ( A.A.) - Jnpon generalı 
Doihara'nm, Tientsin ve Pekin garni • 
:Gonları ıefleri1e Pekin ıarbayına ve a! aı 
valisine ~imali Çinin muhtariyetini itil ı 
etmelerini tavsiye ettiği söylenmekte 
dir. 

Bu zatlar, o.,ihara'ıra Nankin'e dn 
nışa~aklannı ve eyi bir cevab alamadık
tan takdirde, muhtariyetin ilim olacnğı-

hareketler yapılırsa, ltalya'nın fr otıl 
hükümetüıin iyicil bitaraflığınn gi' C· 

miyeceğini bildin.1iştir. 

Eko dö Pari gazetesi bu r.ıiinasebet· 
le diyor ki: 

" Buhran şimdi en had devrcıine si 
miş ve anlnşmazhğın sulh yoliy1e halli 
için dostça müzakereler zamam gelmiı· 

tir • 

Övr gll.iGetcsi, B. Laval'in dün İtalya 
clçiıiyle y ptığı görüııneyi pell mühi 
telakki etmektedir. 

Gazete diyor ki: 

"Şimdi Duçe'nin bazı imalann r 
men, Habe§istan·da avaşın durma ı 
beklenebilir.,, 

Aynı gazeteye göre şimdi P ria't 
bulunan İngiliz eksperi Petcrson n • 
laşma:zlığın sulh yoliyle halli hakkında 
ilk raporunu Londra'ya göndc::nni,tir. 
Fransız dış bakanlığı ile sıkı bir tem 
neticesinde tanzim edilmiş olan bu ra• 
por Habcşiıtan'a bir liman verilmesini 
ve bana kar§ılık Habcşistan'ın ha}ya' 
çok küçük bazı arazi terketmcsini ve f • 
kat aynı zamanda çok mühim f'1<onomili 
imtiyazlar vennr.sini Pn7f'tmPl<t dir,. 

Yuııanistanda 
il. Demcrci.s'in lıa~lmnlığıııda 

muvakkat bir 1wbine 1mruluyor. 

Atina, 29 (A.A.) - 8. Demer• 
cis'in başkanlığmdaki muvak
kat kabinenin bugün te kil edile
ceği umulmaktadır. Kabine af ka
rarnamesini neşredecek ve eçim .. 
leri yaptıracaktır. 

IJ. Kondilis gene lr.ır<ılfo görü ıii. 

Atina, 29 (A.A.) - Kmıl ta
rafından çağırılan general Kon .. 
dilis, bakanlar toplantısından ay
rılarak saraya gitmiştir. ---
İtalya döviz kıtlıgına 
karşı seyahat bonoları 

çıkarıyor 
Prag, 29 ( A.A) - Prager Tage• 

blatt gazetesi yetkili bir kaynaktan 
alarak §U haberi ne~retmektedir: 

Kömür te&limatı hakkında ltalya 
ile Çekoslovakya arasında aktedilmit 

olan yeni muahede, ltalya hükümc • 
ti tarafından yapılan talcb üzerino 

ihdat olun n. yeni bir tediye usulünü: 
ihtiva etmektedir. Bu usul mucibine 
Pragcla açılacak yeni bir takaa san • 
dığı ltalyaya verilen kömürkr bede
lini ,.seyahat,, fa11lına geçirecek v 

ltalyaya girecek olanlara bu anndık 
tarafından birer bono verilecektir. 
Bu bonolar otellerde muteberdir. 
Muhteviyatı İtalyan lireti olarak dol• 

durulacak ve her bononun yckünu 
çek paraaiyle dört bin kuronu geç .. 
miyecektir. 

nı bildirmi§lerdir. 

Muhtar bükümet, Nonkin'in otorite. 
sini tanıyacak fakat komintnng'ın otori. 
tesi11e navet etnıiyecekrir. 

Çin mahfilleri, iki üç gün içinde cici. 
di hadist:ler zuhurunu beklemektedir. 
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• 
lnkilib dersleri 

(Başı 1. ci sayrfada) 

lan yurdu bütün unsul'lariyle en ileri ve 

üıtün kılacak şaı·tları İnceden inceye göz· 
den geçirdikten sonra, bu şartları haya· 
t•n en uygun şekline göı·e tesbit edeı·. 
Bu partinin doğuşu, yeni Türkiye'nin 
doğuşiyle beraberdir. C. H. Paı·tisi yur

dun en yüksek ve en üıtün olması için, 
hayata ve harekete uyacak haldedir. 

Yoksa değişmez, kırılmaz mistik bir 

doğum halinde değildir. Bu mefhumun 
yanhi anlaşılmaması için ayrıca aydın-
1 ttlması iycabeder. Partinin programı 

değişmez biı· doğum olmamakla beraber 
na fikirlerde asla değişmez bir takım 
na vasıflar mevcudtur.,, 

Bütün bunların ince noktalannın par· 

li programında bu yılın derslea·i içindı: 
baıtan aşağıya gözden geçirileceğini sÖy· 
liyeıı B. Peker yeni ,devletin ve yeni re· 

jimin ileri gidişinin esaslarını gözden 
eçinneden önce, cihan içindeki !~rki

yenin eski vaziyetinin gözden geçmlu 
si lazım "eldiğini, şimdiye kadar bun~n 
klasik bir tahsil işi olarak mütalaa edıl
diğini, &Öylemiş, insanlığın kar: nlık_ ?e 
virteı·ini son yüzyıllarda sanat ı1tm, 
kültür :e ar bakımından yapıl.an ilerle 
meleri; 17 ve 18 inci asırlar ;çerisinde 

iyans, felsefe, edebi)·at ve hukukun bu· 
unkü devredeki ileri olan !halini alacak 
• • d' • · · ıL hareketleı in ilk çıgtra gır ıgmı '\'e IDU 

defa bu asırlar içinde başladı -

ğmı- bu deviderde osmanlı impar.ator · 
' • • ıı.ik ek foğunun şevket ve satvetının en Y 

haddini bulduğunu; mefkure, insanlık 
kuvveti ve birlik bakımından in ·,\aba 

karşı koyan kuvvetleri kıracnk vaziyet

te olmadığını; o zamandan bizim Sa · 
karya muharebesiyle buna nihayet ver· 
diğimiz güne kadar bir gerileme hare • 
keline girdiğini; bu gerileyişin en •İ.ı: 
bir varlığımız olan türk unsurunu hır -
paladığım ve onun gülünç bir dereceye 

düşmesinin, imparatorluğun inhilal se· 
beblerinin başında geldiğini: asırlarca 
müddet önce hiiı-met gören imparator · 

!uğun, sonra korkunç ve nihayet gülünç 
bir hale düştüğünü anlatarak genel aa· 
vaşı da k11aca izah etmis ve biz.im llıt11r· 
tulut har .. ketimizin ne gibi ıartla.r aa -
tında batladığım ve nasıl bap.rıldıgım 

anlatmıştır. 

Bütün kıymetli unsurların. ileri ıtek· 
nik ve fen adamları kalabahğırun bir fı· 
kir etrafında to;>lanmadıkça milli b.ır ::ıtur· 
tuhaı hareketi y pamıy cağına .flar!!>so· 
nu Abnanya'sını misal olarak go:ite;ren 
B. Peker, Alqıanya'nın iç birliğini kurun· 
caya kadar, kötü !artlar ~çimi·~ d~~aın 
~den ekonomik davalarını bile n<!ci~~l<!ct· 
diremediğini; haı·btan galip çıka"' lul· 
ya'run iç.indeki kargataltb: dolaııuıyle 
uferden faydalanamadığını ve hatta iç 
kar,ııkiıkların devleti i\ciz bir m~\ kit'! 

'oktuğunu nlattı . 

B. Receb Peker bu arada du:.le · 

rini verirken yapAcağı kar~ıla,trrma 
Ye mukayeselerin devletler ve rejim· 
le.- Üzerinde bir tenkid manasını ıih. · 
de teoüyeceğini \~ bunlar. :rafou: 

mevzuu aydınlatmak için aldığını di\ 

söyledi ve sözlerine devam ederek, 
C. H. P. progı·amının, yeryüzünde 
mevcud parti programlarından ayrı 

ve eskiden istihfaf edilirken bugün 
dünyanın en §erefli bir varlığı olmuş 
olan bir milletin muvaffakiyetiniıı 

sırrı ve tılsımı olduğunu ve bunun 
için inkılab derslerinin bir mektep sı· 

rasında riyaziye, t.ende~e okumak 
veya laboratuvar tecrÜbelerinin ne • 

ticelerini öğrenmek gibi maddi biı· 

şey değil, bizden sonrakilere daha 
parlak ve mesud bir şekilde teslim 

etmek mesuliyetini üzerimize aldı • 

ğımız memleketin kafa ve gönül bir
liğini yaratmak için lu:ım olan bilgi· 

ler olduğunu söyledi. 
Devrim dediğ\miz hadisenin, bir 

sosyal bünyede birikmiş olan geri, 

fena, eğri, haksız, eski ve zararlı o • 
lan unsurları o :sosyal bunyeden bir

den söküp çıkararak onun yeı·ine ile • 
riyi, iyiyi, doğruyu, haklıyı, yeniyi ve 

faydalıyı koymak demek olduğunu 

ve devrimlerin bu sosyal bünyede yer 

bulan fenalıkların köküne, katılığına 

ve eskiliğine göre değer aldıklarını; 

inkılabların bir sosyal bünyeye tatbi
ki için ekseriya zor kullanmak la -
zıın geldiğini; çünkü ona zıd · 
mefhumların inkılabn karşı mukave· 
met ettiklerini söyliyen B. Pekeı·, 

türk devriminin, memleketin düşman 

çizmeleri altında olmaın, osmanh ha

nedanının düşmanla el ele vermiş bu

lunması gibi hiç bir inkılabta rast -

lanmıyan zorluklar içinde başarılma· 

sının, onu göz kamaştırıcı bir eser ha

line getirdiğini söyledi. 
Saray ve kilise konsor.siyomuna 

karşı olan fransız inkılabiyle patron 

zümresine ve zengin ıunıfa karşı o • 
lan proletarya inkılabını da anlatan 

B. Peker faşist inkılabının da ·rı.ı -
hiyetini anlattıktan sonra bizim bu

gün büyük davalar olarak ele aldığı

mız meselelerin, haı·bsonu inkılabla • 

rını yapan ltalya ve Rusya gibi mem
leketlerde eski zamanlarda hallo -

lunmuı ve yalnız hatırası kalmıı bu
lunan hadiseler olduğunu; inkılabı -
mızın yalnız politik bakımından bir 
dinasti ve bir monarşi hayatının kal

dırılıp yerjne cumuriyetin konmasın

dan ibaret olmadığını; milletin haya

tına girmi' yanlış ,.e kötüyü kökün· 
den atarak yerine iyiyi ve güzeli koy

makla tecelli ettiğini söyliyerek söz

lerini şu cümlelerle bitirdi: 
" - Türk devrimi türk mevcudi

yetinin en derin anlayışlarında sar -
sıntılar yapmış ve bu bakımdan, bat· 
ka inkılablara benzemiyen bir husu

siyetle temayüz etmiutir • ., 
B. Peker , geçen yıl inkılab 

der.slerine giren talebenin imtihan 

sonuçlarından hoşnud olduğunu da 

bildirmiştir. 

B. Peker ikinci det"e>ini 17 birinciki\. 

nunda \'erecektir • 

Alacahüyük kazısı _ .......... ~. 

Bu yıl kültür bakanlığmın hi
mayesi altında Alacahüyükte ya
pılmış olan kazının çok iyi netice
ler verdiğini ve birçok eserlerin çı-
·arıldığmı }·azmışhk. Bu eserler 
ıüç kısım üzerine taksim edilmiştir. 

1) iskelet kısmı. Bu ktsma da
hil eserler 2oologdarı ... e antropolog
ları ilgilendirmektedir. Bunlar an· 
tropoloji enstitüsüne ta~mmak ü

..zere hazırlanmıs bulunmaktadır. 

dandır. Bunların metodik bir te.ş
hiri yapılacağından hazır bir su
rette bulunmaktadır. 

3) Altından, tunçdan, kemik
ten. taştan ve pişmİ!l lopı .tktan ya
pılmış değerli eşya ise etnoğrafya 
müzesine götürülmüş ve hususi bir 
salonda muvakkaten teşhir edilmiş 
bulunmaktadır. Kazıyı idare eden 
heyet bu yılki çalışmalarında elde 
etmiş oldukları neticeleri bir ra

por halinde hazırlamaktadır. 2) Büyuk k<;pkacakla uf k .>e
ramik parçalardan ibaret olanlar-
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UILU~ SAYllF 3 --
iÇ HABERLER 
istaııbul telefonları 

Un ucuzladı 
İstanbul, 29 - Ziraat bankası

nın piyasaya ucuz fiatla buğday 
çıkarması stokçular üezrinde bek
lenen tesiri yapmış, onları malla
rını piyasaya çıkarmağa mecbur 
kılmıştır. Bu karşılıklı satış işi fi
atJarda, unlara da samil bir dü
şüklük meydana getirmiştir. 

lJ rıluru tl<t rwrlr kond". 

İstanbul, 29 - Uray narh ko
misyonu yalnız ekmek üzerine o
lan narh usulünü unlara da teş
mil etmit ve sert buğdaydan ya
pılan unun çuvalına 792, yumu· 
şak buğdaydan yapılan unun çu
valına da azami 825,25 kuruş narh 
koymuştur. 

}'eni lmliıe l"f' rwıdımmı 

İstanbul, 29 - Uray yeni ekmek 
kalitesi He çuval başına randı
manı da tesbit etmiştir. Yeni ek
meğin kalitesi üçte bir sert ve üç
te iki yumuşak buğdaydan ola· 
caktır. Tesbit edilen randımana 
göre bir çuval undan 80 ekmek 
çıkarılacaktır. Evelce 78 ekmek 
çıkarılıyordu. Ekmek, pazartesi 
gününden itibaren on iki kuruş on 
paraya satılacaktır. ikinci cins 
ekmek hakkında verilmiş yeni bir 
karar yoktur. 

K 011s''''Vlll11 ııa r 1>i rıcısı 
İstanbul, 29 - Uray, yeni ya

pılacak olan konservatuvar bina
sının mukavelesini, projesi beğe· 
nilmiş olan mimar Ponzik ile im
zalamıştır. 

B. Cevad geldi 
Kültür bakanlığı tefti§ heyeti 

reisi B. Cevad dün şehrimize gel· 
rniştir. Bugünlerde Ankara dil ta
rih ve coğrafya fakültesinin açıl
ma gününün tayin edileceği umu
luyor. 

Doktor Raşid Tahsin 
Tuğsavd 

Tıp fakültesinin eski profesör
lerinden sinir ve ruh hastalıkları 
uzmanı Dr. Raşid Tahsin Tuğsa
vıl'ın önümüzdeki ayın birinci 
gününden üçüncü gününe kadar 
Ankarad!\ bulunarak lstanbulpa
las otelinde hastalarına bakacağı
nı öğrendik. Dr. Raşid Tahsin Tug
sa vıl memleketi dolaşmakta ve 
tetkikler yapmaktadır. 

Türkofisin bir bildiriği 
Ankara, 29 ( A.A.) - Türko

fisten bildirilmiştir: 
Kontenjan kararnamesinin Ü· 

çüncü maddesinden İstifade eden 
mem1eket isimlerinin gazetelerde 
yanlış olarak neşredilmekte oldu
ğu görülmüştür. 

Bu yüzden tecimerlerimizin i
leride bir güçlüğe uğramaması i
cin alakadar tecimerlerin Türkofis 
ile kotlarına başvurmaları İcab e· 
der. 

Kmıtf'imıo 225 bin kilo t,;im(•fllO 

;/twt• et/ildi. 
Ankara, 29 (A.A.) - Türko

fisten 'bildirilmiştir: 
3112 sayılı kontenjan kararna

mesine bağlı, (K) listesinde yazı
lı 469 tarife maddesinden çinici
likte kullanılan beyaz çimento 
miktarına 2:::!5.000 kilo daha kon
tenjan ilave edilmiştir. 

C. H. P. inyönkurul 
kurağı 

Ankarada Kmacı hanuıda ca
lışmakta olan C. H. P. İnyöılku
rulu, bürolarını Y enişehirde H . 
vuzbaşında vl\li konll~ı karştsm
daki yen'i kurağma lıl~amıt ve o
rada çalışmağa ba~la.rmştn-. 

'
7ilayet tclgraf)aı·ı 

BOLU DA 

C.ll.f'. lwu 0 rclerirıdt• :,:;;,.;;_ 
şiilnı i~lcr 

Bolu, 29 ( A.A.) - Vilayet içinde 
nahiye parti kongreleri dcavm ediyor. 

Parti vilayet ba§kanı kongrelerde bu -
lunınaktadır. Parti kongrelerinde köylü
nün en çok İstediği yolların yapılması, 

mekteb açılması, haJhaş ekimine iz.in 
verilmeıi, yeni orman kanunu çıkıncaya 

kadar mevcut kanundaki haklardan kö ·• 
lünün faydalanması gibi i~ler konuşul

maktadır. 

t.'1.-im ı·w;;iyeti 

Bolu, 29 (A.A.) - Ha\'aların iki ay· 
dır ekime müsaid gitmemesinden köylü 

çok memnundur. Kışlık tohum ekilmiş· 
tir, Kuraklıktan müteessir olan bazı 
köyler yemeklik ihtiyaçlarını hükürnet
ten istemişlerdir. 

BAFRADA 

l~lel.-tril; ımlmlılığırıdwı ~;J;,in!I 

Bafra, 29 ( A .A.) - Vilayet meclisi bu

gün saat 21 de yaptığı toplantıda şehrin 
elektrik işlerini görü~müş, şirketin me\'• 
cud mukaveleye riayet derecesi hakkın
da hususi bir komisyonun uzun zaman
danberi yaptığı tetkık neticesi hazırladı
ğı ı·apor okunmuştur. Bu ı·aporda şir -
ketin mukaveleye riayetsizliği ve fazla 
para aldığı tesbit edilmekte idi. Vilayet 

meslisi şirketle görü~erek 30 kuruş olan 
kilovat fiatının indirilmesi "·eya şirketin 

satın alınması yollarının temini için ba -
kanlığa tıl\lahiyet verilmesi hakkındaki 

takı·iri kabul etmiştir . 

Bir ınalıpusun <·cza~ı 
aff eclil<li 

KatiJ ve taklip ve ıskatı hükü
met suçlarından 13 sene 8 ay ha
pis cezasına mahkum ve Burdur ha-ı 
pishanesinde mahpus bulunan 
Mehmed oğlu Cemalin hastalığı 
dolayısiyle geri kalan cezasının 
affı Bakanlar kurulunca kabul o
lunmuş ve ali tasdika iktiran et
miştir. 

Birincikanun kontenjanı 
Birinci kanun ayına aid kon

tenjan listesi gümrüklere bildiril
miştir. 

Yeni paralar 
lfo.sıldıl.·t·'ı l'İ.n•.~llY" {'tlmrılm;nk. 

Darphanede basılması için ha
zırlıkları bitmiş olan yeni on pa· 
ra, kırk para, beş kuruş, on kuruş
luk paraların basıldıkça yavaş ya
vaş piyanya çıkarılması kararlaş
tırılmıştır. Önümüzdeki ay içinde 
yeni paraların piyasaya çıkacağı 
kuvvetle umuluyor. 

i~Lan1•ul tel • oııı 
sirl eti 
' 

Paraları nasıl ödeyecek l 
İstanbul telefon şincetine öde 

necek paraların bono ile mi, h. 
vil ile mi ödeneceği hakkmd eks· 
per kararını vermiş ve kar r dün 
Bayındırlık bakanlığına bildit·il
mİştir. Eksper Finans bak nhğı 
hekeminin önce ileri sürduğü 
noktai nazarı esas itibarile kabul 
etmiş ve taksitlerin bazı şartlar a
h ilinde tahvil olarak veri\ebtlece· 
ğini ileri sürmüştür. 

Eksperin kararında yeni olaırd:: 
ileri sürdüğü esas, on sene o.ıra 
Bayındırlık bakanlığı tarafından 
şirkete yapılacak convenioo vey 
erken raşa tekliflerinden biıri • ı 
işrketin kabul etmek mecburiye-
tinde bırakılmamasıdır. 

Bayındırlık bakanlığı bu 
rı bugün Finans bakanlığı: bit-
dirmiştir. Finans bakanhğ;r ek 
rin kararını incelemese h lam.Et
tır. Bir iki gün içinde incel ı:ı:ı~[eı-i
ni bitirecektir. 

Dış Bakanhkt.a taynnler 
Dış bakanlık ikmcı yre H 

B. Mehmed Ce\ d dorduncı.i der<> 
celi hukuk muşavirHğine tayin ""' 
dilmiş ve paris koııısoio u B. IF'eyz; 
de 7 inci derece} e erii mişt; • 

Kırklare · :eü tuır 
direktör üğiı 

Kırklareli kültur cHrekt 
ne İstanbul cumuriyet: 
retmenlerinden JR. tm ıl. 
tayin edilm\~tlr. 

Gümrük ve İnhisarll ınrr.t 
te§kila 1: 

Gümrükler ve 1 i ır l»fmu[ı
ğınca hazırlanmış ol n re [<ant -
tayca tasdik edilen y ni tefkH&t 
kanununun taşraya aid mı uç 
yıla taksim edilerek tbı:. edit&
ceğini yazmıttık. Bu yıl tatbik o. 
dilecek kısım üzerinde ince em&· 
lere yakında batlanacakbr. Mer .. 
keze aid olan teşkili.tm tatbild 
bitmiştir. 

Liselerdeki olgunluk 
sınaçr 

Bu yıl liselerde yapılan olgunluk İm.· 

tihanları neticeıinde bir gruptan emrfta 
kalmı olan talebelerin yeniden y pdaa 
İıntiha ıları dün bitmi,tiı·. 

Yazılı ol:ırak yapılan imtihanla a 
kiğıdları ilgili öğretmenler taraftndan 

incelenmcktediı·. Bu İmtihanlarda ma -

vaffak oalnların adları önümüzdeki har
ta içinde belli olacaktır. 

Finlandiyada nıilli l>ayramınıız 

. t~mlaıı~ır_~·~?· .. Helsi1!glors'taki yurddaşlaanıız cumuri}'etin on , 
kmcı yıldunumunu kendı aralarında yaptıkları bir toplamı ile kutl-a 
mı. la~ v~ anavataııdaki yurddaş7armr saygı_ ve ~evgf: ı:e anmı fardff 
R:smmırz yuhf. dı~ında yaşayan bu yurddaslarm yaptık/an top;ant1J,' 

o. termektedır .. 



SAYIFA 4 

Dil hakk nda 
Etimolojik ve Morfolojik 

ıx uncu Anket 

1 - Ui ( u 11wıuunna) 
2 - iJf (rutubet ,, ) 
3 -lJ&n,,.k 
4-0lmak 

1) Y ukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler n sıl te ekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri le~kil etmek 
j in köke ilave olunan ekler 
nelerdir e eklerin her biri
nin m n ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuştur? 

iV) Bu ar tırma neticesinde: 
A - Türkdili kökleri ve, 
B • Tül".k dili ekleri, ve, 

C • Türk özlerinin teşekkü
lü h kkında bir kaide çı
k rmak mümkün müdür? 

YukarJaki dokuzuncu dil anke
limiu okurlanmıun verecekleri 

ahlar, gazetemiz yazı i§leri di
ıı ktötlüğüne göndermelerini rica 
ederiz.. Şimdiy kadar aldığımız 
ccvabları ırasile koyduğumuz 
sibi bundan böyle de koyacağız. 

Bruıbedce 

DUZEL TILECEK iŞLERDE T 

(Başı ı. d sayı/ada) 

nat fikrine karşı böyle bir a •. : _ 
yı sızlık, sanat kültürüne karşı 
böyle bir saygıeızhk gösterilmiş 
değildir. Muğla belediyesini bir A
tatürk heykeli edinmege evkeden 
ebebleri vinçle değerlemek is -

teriz. Belki Muğla belediye inden 
anat eseri ve münakasa arasında

ki gülünç münasebe izliği anla -
masmı da beklemiyebiliriz. Fakat 
bu hal, cumuriyetin umumi mede 
niyet eviye i hakkında üpheler 
verecek kadar hazin bir haldir. 

imdi tekrar genç kültür baka
nımıza dönüyoruz: Bu memleket
te umuma mal edilecek olan hiç 
bir sanat eseri, onun kontrolu al
tında olmaksızın, kimseye veril
memelidir. Kültür Bakanlığı 
her belediyenin bir büyük sanat
kara eser ı marlıyacak halde ol -
madığmı bilir: O zaman, biç ol
maz a, bir kaçını biriktirerek, kü
çük değişikliklerle, büyük bir sa -
natkarı bir esas - eser üzerin
den çalıştırmak çaresini arar ve 
bulur. 

Basit gibi görünen bu işler, ha-
ikatte, memleket ve halk terbiye

ıi ile son derece ilgilidir. Bütün 
bu küçük, ayrı ve basit işler birle· 
9erek, memleketin umumi mede -
niyet seviyesi üstünde hüküm yü
rütülmesine e zaten o memle -
ketin umumi medeniyet mnnzara
aım vücude getirmeğe vasıta olur
lar. 

F. R. ATAY 

Ulusal kıyafet balosu 
Ankarap 1 ta 

1 birinci fuıun 935 cumartesi günü 
§mı 

7 Biriııcikanun cwnartesi günü nk

Çocuk Eairgeme Kurumu Eay -

' mı Ankara Palas aalonlannda ve

. tilecek olan ulusal kıyafet baloauna 

ait bil tler, Ankar Eczanesi, Ortanç, 

hber11 Akba, Yerli mallar pazan, 

piyango gİ§Csİ ve Yenişehirdc Oren 

bt siy m ğnzalarmd ve bütün 

banka gişelerinde satılmnğa b §l n

IDl§tıl'. Aynca Çocuk Esirgeme Ku

rumu genel merkezind de biletler 

tablmaktad~. 

Biletlerin fiab: 

2 Bayan bir Bay için 6 lira, 
1 Bayan ve bir Bay için 5 lirn 
Y lnız bir bay için 3 liradır. 
Subaylar bayaniylo biniktc 3 lira • 

lık bil tle b loya gel bilirler. 

ULUS 

- - ıl 

lt~--------c----g~z~e----l~· ~r----~o~k~ud~u~k_l~a~rı~m~ı....,zp 
u ·itler .. Fraıı. ua Poıı e göriişm.tı.f ı.ri 

Fransızlar, alınanlar ve ingilizler meseleyi ne türlü mütalea ediyorlar? 
Son günlerin mühim hadiıelerinden biri de, Fran•anın Berlindeki büyük elçisi 8. Fran.aı< 
Pome'nin, B. Hitlerle yapmıf olduğu konuımalardar. 
Ba meseleyi inceliyen Lö Tan gazetesi, büyük elçi ile B. Hitler arasında yapılan konu ma
nan ehemiyelinin itiraz gö türmecliğini kabul etmekle beraber, bunu, yakında daha genel 
konu~malara bQ§langıç ıaymanın yanlıf ve ihtiyatsız bir hareket olduğunu söylemektedir. 
Nazilerin organı olan Fölki§er Beobahtcr'in Pari ayları bu Fırsatla gazetesine çektiği bir 
telgTalta, ancak ıilahlanmı ve kuvtıetli bir deoletin sulha hizmet edeceğini söylemekte, lran
•ız . alman yakınla§maıımn Avrupa sulhu için çok lüzumlu olduğuna işaret etmektedir. 
T aymis gazetesinin Berfin aytarı ela gazetesine bu mesele hakkında yazdığı yazıda, alman
ların yalnız lranıızlarla bir yaklaşma yapmakla kalmayıp bir lransız - İngiliz - alman itti
lakı vücuda getirmek hulya81na düştükleri, fakat italyan - habe~ harbı ve zecri tedbirler 
meselesi bir neticeye l)armadan önce bunun gerçekleşmesi yersiz olduğunu bildirmektedir. 
Bu yazı, ingi/izlerin haber ve muvafakati olmaksızın böyle bir anlaşmanın yapılmasına im
kan olmadığını da belirtmektedir. 

f,ransız görüsü 
Hususi mahiyette olarak ve ylevi 

İ§ler için geldiği Pariıı't , Ba§bakan 
ve Dı§ işler Bakam ile uzun uzaday 

onuşmu olan Berlin'deki fransız 

büyük elçi!i B. Fransua Ponsc, yeni
den itinin başına dönmÜ§ v dün (21 
ton t~rin) B~rlin'de B. Hitlerle iki 

aaat kadar süren bir konupnn yapmı§· 
br. Bu konu§marun ehemiycti, dış 

i§ler bakanı baron fon Noyrat'm da 
hazır bulunması ve konuşmalardan 
eonra, bunun mahiy t ve tümulünü 
nlatm k için bir tebliğ çıkarılm~ 

olmasiyle nrtmıftrr. Bu tebliğde B. 
Hitler:in fransız büylılc elçisini dı§ i~ler 

bakanı hazır bulunduğu hald kabul 
ettiği; umumi mahiyette olan konuş
maların, bugünJ rin bütün sıyasal 

meselelerine t~aa ettiği ve dostça 
bir hava içinde yapıldığını ve niha, et , 
her iki tarafın d İyi niyetlerini be
lirttiği yazıtıdır. 

Bu hadisenin cidden alaka V<:rici 
olduğu itiraz götürmez; fakat bun
dan, hiç olmazsa mevsimııiz otan bir 
takım n ticeler çı armak yanlış olur 
aamyoruz. B. Hitl r'l fra ız. büyük 

Jçisi arasında bugünl rin bütün me
seleleri h k mda yapılan bir konuş
mnnm doııtça bir h va içind geçmiş 

olmasından ve her iki tarafın iyi ni
yetlerini b lirtmiş butunmcuıınd n an
c k hO§nud olmıabilir; y lmz tebliğ
de de y z.ıtr olduğu gibi, umumi ma
hiyette bir görüş tc tisi yapılmış ol· 

duğu cihetle, bundan, Franşa ile Al· 
many arasında büyük bir konuşma
nın ba§ladığı v bu. münaııeb tle, ar
sıulusal durumda büyük eh miyctı 
olan bir h A diaenin peyda olduğu ma

n smı çıkarmaktan kaçınmak gerek

tir. Fransız büyÜk elçisi gerekli olan 
sarahatle B. Hitl r'c fransız hükiımc
tinin gönqlerini bildimıİ§ olabilir; 
Führer de, yarund dış işleri bakam 
olduğu halde, aynı aarahafle B. Fran
sua Ponsc'ye Avrupadaki ebemi • 

yelli genel sıyasa meseleleri lll"!JSm• 

da Almanyanın durumunu nnlatm~ 

olabilir. Bu da, ilerde yapılm sı ihti
m li olan genel onuşmal ra f ydab 
bir başlııngıç olo.bileo k ve her zam n 
yapılan bir "durumu gözden geçir· 
me" i idir. Bunun! ber b r, bu 

etten, Avrupa ryar.ası sahe.t.ında 

askıda olan mesel lerdcn herhangi bi· 
rinin, az çok yakm bir zamanda hal
lolunmaıını bt'L:I mele. ihtiyatsızlık olur 

G~te, lr~ - alman yakınlOf• 
ması için ftmcliye haclar yapılmı§ o
lan gayreti relen, Almanyanın Ver-
ay andlaşmasuıın V inci kısmını bo

z.aralı .)' niclcn silahlanmış olması.na 

rağmen Fransan:n. Rayh§'la temaıım 
keltmecliğinden, alman hühümetinin, 
wlhun kollektil sur tte organiz.o • 
dilmesinc karıı clurcluğunclan bahi l 
ya.zısına öyl devam ediyor: 

Bütün bunlar rağmen, iman -
franaız teması hiç bir zam n kesilm 
mi~tir. B. L va) geç n mayıs ymdcs 

eneral Cöring'le Kr kovi'dc bir ko 
nn~ma yapmı11trr. Birkaç defa diplo 
n.ntik isknndillcr de yapdmıttır. Fa· 
kat, Almanyanm, bütün askıdaki m -

sc!elerin halli için bir konuşm ya y • 
nn§acak tekilde tavrını dei!i§tirmeğe 
karar ermemi§ olduğu iyice meyda
na çıkını§tır. O znmandanbcri, ltal
Y n - habc§ krizinin akiııleri, az çok 
yeni bir takım mancviğ §artlan orta
ya çıkamıı§ görünüyorlar. Bu İ§te Ber· 
linin iyice b"~ k hn •ı, in "liz aı -

yasası ile hiç bir zaman çatışmamnlr 
istemesinden ileri gelmektedir. V zı· 

yetin inki§aflan Bcrlin'de büyük Dır 
dikkatle takib olunmaktadır. Öyle go 
rülüyor ki alınanlar Mili tler Cemi· 
Jetinin otoritesinin kuvvetlcrunİ§ ol
masının, lngilterenin koll ktif emni
yet sistemine iştirak etmiı bulunmnsı• 
nm ve lngiliz • Fransız i birliğinin sı· 
kılaşma ınm tesirleri altındadırlar. 

Alman) rm, kendilerinin devletler ca
miuına girmeleri zamanının geldiği
ni nnladıklan hişs.olunuyor, bu t ki· 
mül sarahat k sbederae m ntıki bir 
surette Almnnyanın CeneVTe'ye dön
mesin müncer olmaııı lazımdır. Bu. 

nun için de birinci tart~ f:rnnsız - al
man münasebetlerindeki her türlü 
rahatsızlığın ortadan lmlknıaıııdrr. 

B. fon Ribentrop'un Paris'e yapm ııı 

muhtem 1 bulunan yolculuk hakkın
da birkaç defa neşredilen hııbcrlcr 

ve B. Cöring'in, oldukça yeni bir ton
la Fran ya bitab ettiği söylevin se
bebi de herhalde bu ol a gerektir. 

Şu halde, B. HitJer'le B. Frans ·n 
Ponse'nin yapmı oldukları konuşma., 

Paris'le B rlin arnııınd temnsrn id -
me ettirilmekte oldugunu ve arRıulu

sal §artlar miısaid olursn, Fransanın 
ana sıyası: sının gerektirdiği gibi, Ce
nevre mekanizmasına ıyıcc uygun 
kollektiE bir sureti hal bulmak Ü:ı:t:rc 
konu§mnlar y pılabileceğini gösterir. 
Berlin'i kuşkulandırmış olan frnnsız.· 

sovyct anlaşması da bu nlaşmnya 

melfuf ol n protokolun gösterdiği gi
bi, herhangi bır devlet al yhind ol
rnıyan genel sıyasa unsurlarından bi
ri olmaktan başka bir şey değildir. 
Dün y pd. n konuşma belki de bu ba

kımdan olan bütün anlaşma7.lıklan 

ortadan kaldımuştır, ki bu dn ileride 
konuşnuılar yapılırsa bunlan koln • 

laşbrmış 1>lur. Fakat, unutmamamız 

gereken nokta, Almanya ile bütün 
mesclel rin halH için yapacağunız lro· 
nuşmalarda Fransanın kuvvetli, az· 

minden ve c1indeki vasıtal rdan emin 
olması ve iş başındaki hükümetin is
bkrarından gen l düzen ve sulh 81· 

yıısası için el:.ı:em olnn otoriteyi elde 
edebilmesidir. 

Lö Tan, Pari , 23.11.935 

Al11um güril--:ii. 
F ölkiıer Beobahter'in Paris aytar~ 

23 on tcvin tarihiyle gar. tcsine )'O• 

zıyor: 

Frıın&a ile Almanya arasıodıı, ugur
suz Versay muahedesinin her iki ulu
sa mir s bıraktığı anla§madan daha 
mükemmel bir anlaşma yapdacakbr; 
ve böyle bir anlaşma mutlaka ynpıl. 
mahdır. Yapılacak ve yapıhnası ı- -
zmıdrr; çünkü, bu anln§tna, Fransa 
için olduğu kadar, Almanya İçin d 
kati bir zaruret olduğu gibi, o, Av • 
rupa sulhunu da selamet çıkaracak
tır. Türlü deijişikliklcr gösteren harb
ııonrası yılları da kafi derecede açık 
olarak ortaya koydu ki, böyle bir an. 
laşma olmad n, A \Tllpad devıımh 
ve hakikiğ bir sulhun dü~ünülmesinc 
bile imktın yoktur. 

V ersny muahedesinin salah sızlan· 
ma hakkındaki hükümlerinin kaldı
rılması ve Almanyanın yeniden silah
lanmak hürriyetine kavu§mnsı ile, 
hnrbtan sonra her iki milletin anlaş -
ma yolu üzerinde dur n en mühim 
engel ortndan kalkmış oldu. 

Sulh, yalnız hür olan milletler .. 
ra md t sııüs edebilir, Fü rer'in d 

birçok defalar söylediği gibi, bir ulu-
11un müdafaasız kalışı, komşusu olan 
devi tlere karşı düşmanca em l \' ga
yel r beslemeainden başka bir §eye 
hizmte etmez. 

Almanya, öbür devletler gibi si
lahlanıırak i tiklalini müdafaa ve aı
oırlarıru koruyabilecek bir duruma 
girdiği gündenberi, yabancı memle· 
keti r politikacılo..rınm bir objesi ve 

vlanma mevzuu olmaktan çıkmıştır. 
Almanya, eşleri araı;mdn müııavi hak· 
kı olan bir devlet olarak yeniden, 
cam iatediği devletle andla mnlar ya· 
pacak bir duruma girmiştir. 

Führer, İş batına geçtiği günden• 
beri, yani Üç yıldanbcri, ı.ulh için eli· 
ni u;,:atmı§ ve milli sosynlist olmuş O· 

lnn Almanyanrn, Sar toprakları geri 
hndıktan ı>onrıı Fransa ile temizle

necek arazi davası kalmadığını tek
rur tekrar söylemiştir. Bu ifade, en 
ufak bir tereddüde yer bırakmıyacak 
kad açıktır. Alman Başbakanının 

anln§ma politikasmd ne kadar temiz 
bir düşünce tn§ıdığrnı Lehistan and
laşma.sı ve lngiltere ile yapılmıf olan 
don nma anla§ması röstermcktcdir. 

Fransa hala tereddüd ediyor. Gö. 
rmg'in son d fa yapmış oldui;u sulh 
tclrlifi üzerine, fransız matbuatında, 
çılan ve henüz ııona ermişe benze. 

miyen anlaşma, kompanyasrnda, es· 
kidenberi bilinen ve iki mill tin banş
ma yolu Üzerine dikilmiş olan İti· 

madııızlrk e fesad l<arrştırıcı ıüphe· 
lcrc, korku ve yanlı!! bürhanlara rast· 
lanrlmaktadır. 

Mitli sosynlist Almanyası, Fransa 
ile, her iki memlekete faydası doku
nacah olan v her iki tarafa da iti
nuıd telkin eden bir sulh durumu ku
rulmasını istemektedir. Hakikiğ sul
hun ancak istiklaline tam olarak sa
hib olan d vlctler arasında teessüs 
edebileceğine inamın Almanya, böyle 
bir durum için lazım olan ilk şartla
l'fi'I yerin tirilmiş olduğunu görü
yor; Mareşal Peten'in geçen pazar 
günü Piren 'nin l<üçük bir kasabasın
da söylediği bir nutukta dediği gibi, 
Fransanm, rnzi bakımından artık 
doymuş olduğunu, sulhu samimi ola· 
rak ;stediğini ve kendi inkişafı için 
bunun bir zaruret olduğunu sanıyor. 

l ııgiUz 11ürii.-.ü 
T aynıis'in Berlin aytara, 22 son teş· 

rin tarihiyle gazetesine bildiriyor: 
Fransa büyük elçisi B. Frnn~ua 

Ponse'nin B. Hitlerc yaptığı ziyaret
ten sonra neşredilen bildiriğde kul· 
landan dostça tnbirler, dikkati çeker 
görülmektedir. 

Doyçe Algemanye Zaylung gaze
tesi bu münnsebetle yazdırı bir yazı
da diyor ki: "Yıllar v r ki fr naı2· 
ahnan konuşmalan h kkında böyle 
resmiğ bir ifade okunmuı değildir.,, 

B. Fransua Ponsc, aon zamanlar
da bir aylc düğü.nilnde bulunmak ü
zere Pnris'e gitmiş ve orada krsn bir 
müddet kalmıştı. Bu hndise bu münn· 
sebctlc hatıra gelmektedir. 

Herhalde büyük elçi, orada B. La
val'le de görüşmüştür. 

Berlin'e döndükten sonra elçi son 
y z tatili günlerinden beri görmedi· 
ği B. Hitler'Je genci durum hakkın
da görüşmüştür. 

Bu, bugünlerde konuşulncak <).. 

nemli hadiseler olmadığını göstermek 
mnksndiyle böyle neşredilmiş olacak
tır. Fakat ne de olsa bu görüşme her 
iki taraf i in lelade bir mül knt ha- • 
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linde geçmemiştir. 
B. Laval'in franııız - alınan münn• 

sebetlcri hnkkmdaki diişiinc i bilin -
mckteclir. Son zam nlarcln alınan en• 
zetelerinin Fran!a hakkında lmllna• 
makta oldukları dil degişıni~ bu no • 
ta Göring'in Sar'da söyl digi söylev
de de göze çarpmıştır. Bundan batl&a 
Her Ribentrop'un yakrndn Paris'e bir 
ziyaret y1tpacağa hakkında bir yi 
da ortada dolaşmaktadır. 

Her ne kadar fransı:.ı:larm bugü • 
kü gün,J~ almanlarla ne silahlanmak, 
ne de bnşka bir rne' zu Ü7erİD • 

de dogrudan doğru} a müvıkerey 

girişmelerin imkan ve ihtim 1 
görülmüyorsa da lm.mlar, yal • 
nrz fransızlarla bir ynkmla-tma y P• 
nıak değll, aynı :.ı:nmandn Frnnsn, fn. 
gilterc ve Almanya nraaında üçlü 
bir ittifak vücudn getirerek cnrb m • 

selesini uzun bir zaman. için Lotar • 

m k hulyasına. kapılmış bulunmakta• 
dırlar. 

Fak:\t habc harbı yatıştırılmadan 

ve yahut Cene,.Te'nin tatbilcn b~şladı· 
ğı zecri tedbirlerin muvaffak olm ııı 

ve yahut olmamnııı belli olın clnn 
böyle bir şc•vin gerçekleşme ııi ihti• 
maiden uzak görülmektedir. 

Alman hulyalarının arkasında Ce· 
nevrcdeki kollclc:tif sistemin .uya dü· 
şeceği knnati de vardır. 

Bu, ister muvaffak olsun, ister ol• 
masın, bir alman, İngiliz. frnnsız 1-
birliği gen ancak Avrupa lt.olJektif 
sistemi İçinde düşünülebilir. 

Bundan ba§ka yakmda t dik içi 
Fransa parlamentoı1una verilcc~k o
lan Franıın · Sovyet anlaşması atman• 
ları kuşkuJandırmaktadır. 

Ahnan - fransız münnacbetler:ini 
normal bir tekil almasına ve franeıa 

elçisi ile alman devlet başkan. ar • 
sında bir konuşma yapıhnasm hCI' 
gün olup biten itlerden birisi gibi b " 
kılmaması için hiç bir scbeb yoktur. 

Dünkü ziyaret ile Almanya tara• 
fından Fransaya karşı göstcrilegcl. 
mekte olan dostça yaklaşmalnr dileğl 
Fransa tarafından karşılık önnÜ§ ve 

Fransanın bu dileği anlamazlığa gel• 
diği yolundaki sızıltılara rtık y 
kalmamıştır denilebi.lir. 

Kabul edilebilir ki fransı:ı büyü 
elçisi bir defa daha, fraruıız • eovyet 
anlaşmasının tedafüi mahiyette olu 
Ahnanyaya karşı olmadığını, bunun 
kollel tif sisteminin ruhi icnbmdan 
bulunduğunu ve buna Almanyanı 
girmesi de istendi rini söylemi ol • 
caktır. 

Konuşulan sözlerin bundan dah 
ileriye gitmediğin inanm k için • 
bebler vardır. 

Her Fon Ribbentrop'un pek yak111 
zrunanlardıı Paris' bir ziyaret yap. 
ması beklenmemektedir. Bugün için 
böyle bir harekete yersiz dem mu. 
vafıktır. 

Bundan başka ea sh bir alman• 
fransız konuşması için yapılmış bil" 
plan da yoktur. 

lngilterenin dahil bulunmıy cağı 
böyle bir elbirtiği yapılması ihtimal 
içinde görülmediği gibi, önce büyük 
Britaayanın fikri sorulma.dan böyl 
bir İşe girişilmeııi varid d ~ildir. 

Şurası kesin olarak söylenebilir 
fransız büyük elçisinin 8. Hitlen ve 
B. Fon Noyrat'r ziy ret etmek ar%U• 

aunda bulunduğu İngiliz büyÜk elçi
sine ve fngiltere hülıümf'!tine Önceden 
bildirilmiştir. 

Bundan başka alman diplomatlan 
da böyle bir zamanda İngiliz - fran• 
sız münasebetlerini sarsacak §ekildo 
bir teklifin kağıd sepetine blacağm

dan haberdar bulunmakta idiler. 

--------.... ·-··---------
1'01 .. ISTE: 

Ev kira .. ı yüzünden 
Ahmet Muhtar ve oğtu Mehmet düa 

Salih oğlu l brabim adındaki ah blan 
ile birlikte kendilerinden ev kir sa iste• 
yen e11 sahibi Muhiddin~ dövdükleri ve 
keserle bnşındnn yaraladıklan ıddia edil· 
miş ve üç suçtu da yakalanarnlt: tüzeye 
götürülmüştür. 

Otomobil kazu ı 
Abdu\lah'1n -ullnndığı otomobil düıı 

Yenişchir'dc Atatürk caddesinden gc • 

çerken ayru caddeden bir dükkana gir • 
mek isteyen Elma dındn kuçük bir kı~ 
çocuğuna çarparak yüzünden yaralan • 
masrna sebebiyet verdiği an1aşılmı ve 
suçlu şoför yakalanarak tüzeye gÖlurüJ
müıtür 
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KAHİRE MEKTUPLARI 

iı~ırda aııa~al )\:aııuıılar nı '"'clesi v :ıı 

1 aha~ Paşaııııı diycvi 

znk partisinden (Elşuab) bnşka kim· 
senin kabul etmediği (930) kanunu· 
nu koymuştu. işte (923) kanunu 
hakkında İngiliz dış bakanının söylc
dildcri Mmr'da böyle itirazlarla kar§ı • 
laşmaktaır. 

Şu halde İngiltere ne için 923 ka· 
nununun iadesini hoş gözle görmi • 
yor? Bunu Nahas paşanın diyevi §ÖY· 

le anlatıyor: İngiltere Mmrın İç jı1e-

Kamutay 
Kamutay bugün B. Refet Ca

nıtezin başkanlığında toplanmıt 
ise de gündeliğinde görü§üle<:ek 
madde bulunmadığından pazar
teıi günü toplanmak üzere dağıl
mı§br. 

Bugünkü konferans 
(Hukuk İlmini Yayma •w-w) 

nun tertip edip Halkevinin ..... ...... 
feransları arasına koychap ..... • 
ranalardan birincim üıwenit. .,..... • 
rü ordinaryosu profesör B. c...a Bil
ael tarafından Mcün aaat 11 ........ 
kevinde verilecektir. 

Kahire' den gu::ıetemi:ae }'az.ılıyor: 

(Vaid) partili tam bir erkinlik iı· 
tlyOI'; bu amaca u]a§mak için ça.ba~~
J'Or çarpıtıyor. Bu, yıllardanberı bu· 
ıw' dünyanın öfrendiği, bildiği bir 
~vdir. Fakat M11ırı ansızın karma· 

Naha5 Ptı§a 

l ·ı· M r devletle-k.arııık eden ngı ız • 151 

•. b' "b •. , mag·lıyan bunca bağla· 
nnı ın ınne . 
rı hemen kopuverecek kadar gergın• 
lcıtiren bugünkü &ebcb • fikrimce • 

. . ki r·· tanı· Jngiltcr mn tam hır er n ıgı .. 
maktan kaçınması değildir. Çü_n~u o, 
:aenelerdenberi kaçınıyor, çekanıyor· 
du. AMI acbeb İsmail Sıdkı pa§anın 

diktfttörlüğü tarihindenberi Mıııı~ın 
llJlahrum edildiği anasal kanun ıle 

· d "ne Jngil• parlamento hayatının ıa eıu ' 
terenin hiç umulmaz, beklenmu iken eıı· 
el olmaa.s ve iç işlerine karışması ka· 

n atının uyanmasıdır. 

İtalya • Habeş İ§i iki devletin ha· 
yat ve menfaatlerinin ayrılamıy~~ak 
il.adar biribirine bağlı olduğunu ıyıcc• 
n belirttiği halde lngilterenin anla§• 
ma tekliflerini işitmemezlikten gel· 
mcsi veya henüz vnkti golıneıniıtir. Gibi 
Her anlama uyan cevablar1a anı. 'l" 
maya yana§maması, bugünkü gergin
J;ği doğunı1u§tur. Bir takım mısırlı· 
lar böyle dÜ§ÜnÜyor. 

Vaktin nazikliğine rağmen yeni· 
den &eçim yaptıran, Fransa ile konu§· 

• 8 anla,.mağa bol bol vakit bulan mag , .. __ M 
lngiltcr ı kıraliyle beraber butun ı
aır mili tinin a.-zu ettiği düsturlan• 
nın (nnaaal kanun) un iadesine .mu· 
lı• 1, fl't elı:ıcı:~::;li, Mı::ır'da dahı 6C· 

çim y.:ıpıhp bu nazik zamnnd" çok 
mesuliyctli işler deruhte edecek. olan 
hükümete, istinad, isti~ar~ ede~ılece· 
ği, salahiyet, itimad ıılabılecegı par· 

1 gel olma• lamcntonun açı masına en 
1. · 1 n Baydı; elbette ayaklanma ha ını a a 

bu gösteriler yapılmaz, bunca kan 
dökülmez bu tehlikeli durum karşı· 

t b 
ıaında kalınmazdı. Mıarr basını u 
yoldıı mütnJca yürütmektedir. 

28 §Ubat 922 anlagması vc)a be· 
ynnnamesinin onuncu ın:ı.d1t"bİ açı~
tır: "Erkin, meşruti Mııur hüküınetı• 
nin düsturunun §eklini, tarzını ta• 
yin teshil etmek tamamiyle kırala ve 
milietine aiddir". Madem ki düstur 
işi krral ile milletinden başka kimse· 

yi ilgilendinniycn bir iştir, o halde 
kıral kanunun iadeaini irade ettikten 
sonra Mehmed Neaim pa§a hükümeti 
ve ona deıteklih eden V af d parfüi a • 
caba niçin kanunu iade edelim mi, 
etmiyelim mi diye İngilizlere danıt· 

0114lar? Haydi alıtkanlık, nezaket 
kabı olarak aormu§lar diyelim; ingİ· 
lizler de bu ııorgu)'I\ hariciye nazır• 
lannın Londra belediyc&indcki diye· 
vi ile cevab vermi§ler: "Madem lıi 
923 kanununu vaktiyle kaldırdmız, 

demek ameli tatbik kabiliyeti yok 
imİf. (930) kanunu ise bütün mille
tin protestosu ile karşılandı. ihtiyaca 
uymadıkları anla§ılan iki kanundan 
herhangi birisinin iadesi doğru değil
dir. Doğru olanı memleketteki bütün 
partilerin ileri gelenlerinden teşkil 

edilecek bir anaaal kanun encümeni
nin ihtiyaca uygun hazırhyacağı ye
ni bir kanunu kabul ve meriyete koy• 
maktır'' demi§ler. 

Mısrr hükürneti bu ingili2 reyine 
rağmen 923 kanununu iade, ve par
lamentoyu açaaydı; Jngiltere buna 
acaba nasıl mani olacaktı? 

Aydınlatılma111 gerekli bir nolıta 
daha var: ( Samuel Hor) un ıandığı 
sibi (923) kamuıu gerçekten tathill 
kabiliyeti olmadığını anlıyan ve mil
leti gerçekten temsil eden bir parla· 
mento, bir heyet tarafından mı kaldı
rılmı§ idi? Son hadiseler karııamda 
bu sonılnr hatıra gelmektedir. 

V afd partisi ba~kanı Mustafa Na. 
bas pafamn diyevinde dediğine göre 
923 knnununu Mısll" milletini temsil 
eden bir parlamento knldırmıo değil-

dir. Ziver patanın, biraz örfi olan hü· 
kümeti zamnnında, meriyetc iadesi 
caiz olup olamtyacağı üç yıl sonra 

tekrar tetkik edilmek üzere kanunun 
hepsi değil; yalnız bazı maddeleri 

muvnkkaten kaldmlmı§tı. Nibnyet 
( 930) tarihinde Sıdkı pa~a bunu büs· 
bünm kaldırarak yerine kendisinden 
ve milleti temsilden fer sah fersah U• 

Hastanede yaralıları görmeğe gelenler 

rine kan§mamayı • teahhüt etmiıtir. 

Buna rağmen kantmaktan meninefa 
edememektedir. 28 ıubat beyanna· 
meaiyle kendisine alıkoyduğu dört 
hakkı dört rezervi muhafaza ettikçe 
karı§makta devam edip gidecektir; 
halbuki 923 kanunu iıter istemez mil· 
letin yüzde doksanını temsil eden 'Ye 

asJa lngilterenin müdahale.ine im· 
"kan vermiyccek olan V af d partiôni 

uzun yıllar için İ§ ba§ına getirecektir. 
923 kanununun iadesini istememek, 

artık ondan sonra Mıaırın ~terine 

müdahaleye fırsat bulamamak endi· 
ıesindendir. 

Mustafa Naha& pa§a aon diyevi ile 
bütün Mısır milletine şunları tavsiye 
etmektedir: 

1 - lngilizlerin, Mssrnn esas ka
nununa, iatiklaline tecavüzleri devam 

ettikçe, meslekleri, düıünceleri, mez· 
hebleri, soayal smıf dereceleri ne o-

Kahircde haştane 8nünde nôbetçıler 

==== 

Kuşadasında seylab 
Km/ay yardıma koııu. 
Kuıadası, 29 (A.A.) - Ya

ğan yağmurlardan kasabamızı ba
aan sular çekilmİ§tİr. Seylab an11-
zın vukua geldiği için hiç bir ted. 
bir alınamamıştır. Kasabanın her 
tarafı azçok hasara uğramı§sa da 
en ziyade zarar Türkmen mahal
lesinde olmuştur. Bütün tütünü
rünleri ile halkın yiyecek erzakı 
su altında kalmıştır. insanca zayi
at yoktur. lzmirden gelen ilbay 
B. Fazlı Güleç durumu görmüt, 
zararları tesbit ettirmiştir. Derhal 
yardıma kopn kızılay tarafından 
çadır, erzak ve sair ihtiyaçlar 
gönderilmiştir. İlbay bu akıam iz. 
mire dönecektir. 

Kızılaya yardım 
Öğrendiğimize ıöre, Y eniıe

hirde yeni yaptırılan 8. Ragıp a
partımanı altında bugün öğleden 
aonra açılacak olan Tayfur lo
kanta ve çay ıalonu bugünkü ka
zancını Kızılay cemiyetine bı.iıt
lamıtbr. 

Miizil.· f>kulurıda bu luıfıa 
konser vcrilmiyecek 

Cumur bafkanlığı filarmonik 
orkestrası taraf mdan Cebeci mü
zik öğretmen okulunda mevsim 
dolayısiyle her pazar konser ve
rilmekte idi. Öğrendiğimize göre 
okul sahnesinin tamiri dolayısiyle 
yann konser verilmiyecektr. 

luraa olsun bütün mısU'hlar aala İngİ• 
lizlerJe elbirtiği etmiyeceklerdir. 

2 - Hükümetin bu karara •:rma• 
aı, hemen istifa etmeai arbk bir vabm 
borcu halini almııtır; çünkü 1erinde 
kalması, düsturumuza, erlcinliğimize 
yapılan tecavüzü kabul etmek aribi 
&&yılabilir. 

3 - Hükümet istifa etmezae artık 
Vafd ona yardnn ehniyecektir. 

4 - lngilizler, düsturumuza, er· 
kinliğimize tecavüzde ısrar ettikleri 
esnada hükümet teıkilni, İngilizlerle 
teavünü kabul edecek olan herhangi 
bir kabine (kanun harici) dir. Ka· 
rarlarına göre, iade edilip edilmeme
si İngiltere için hayati, mühim bir 
mesele tetkil etmiyen (923) kanunu· 

nun ve parlamento hayatmm iadesi· 

ne lngiltere hemen muvafakat etmez 

ve diğer meseleler için de ilk fır at
ta Mmr hükümctini konU§mağa da· 
vet edeceğini vadetmezse Mı&ırda 

bundan sonra da bir takım kargaıa• 
lıklar çıkabitir. 

H. T. Akbay Doğan 

KONFERANSIN MEVZUU 

( Arnulu.J maııliy.tte ,,...ı IW 
.. -) liir. 

ProfeM>rler, hilri-al., ......... 
lar, yüksek tahsil ıörenle., •ı tı k 
talcbui bu koaferana .. taWI ~ 
vetliaidirler. 

1 tal yadan alacağı 
olanlara 

TORKOFIS BAŞKANLICIN
DAN: 

.,ltalyaya mal ihraç etmİf .... 
da bedelini heaüz alaaUIUf .a... 
ların peıin VeJ& •ideH ....... 
oldulılaTı nmulan en Jalua T. C. 
merkez banbu f'llMtaiae WI• ı 
leriDin kendi ... ı.atleri ..._. 
ıından olduğu ilin olunur.,, 

Yunanistanda bloke 
kalnuş paralar 

28 eylUI 1935 tarilriade y_.. 
aiatancla bloke kalm1t buh sn ... 
ciınel •laealttu ... aahiplı "o' i
limleri ve her W.illia a~ ... 
dan ile hangi tuilate..._. ..... 
kalclıjı, l>une clait- air -ı· et, 
bütün tecim .... enlliıbi e+hn 
tarafından te.Mt MilmeMe ... 

Türkiye - İsveç t~ ve 
kliring mukavelesi 

laveç hükimetiyle an ı.ta 
yapılan tecim •e ldirinc ......... 
kslnin müddeti '--=~ Wt 1 llı. -.u.. o 
Yeni mukavelenin akdi için lnet 
elçsinin Atinadan Ankaraya ._ 
meai beldemn ... clir. 

Ozüın, incir günü 
Türkofiı, milll mabaulla" • ı 

den incirin m...aeket içinde .._ 
rümünü artırmak için ....,,., 
haftası iç.inde \tir günün iadr .... 
nü olarak kabulünü ileri .. a, 
tü. Milli tasarruf cemiyeti t. İflll 
propagandaaım üatüne a'-'t '" 
bütün kollar- ibihn ft t.
cir aünü '-Wrında ,., ıı 
tı. Şimdi ceaü,et ... ılı ..... 
den ıelen melrtuplanla 1-
züm ve incw Mtenmelrte6. Tiil'
kofia bu istekleri kutıl.....aıı içia 
iı ve tarım ba........._m hminteld 
üzüm kurumuna lizım ıelea _. 
ligi yapm•thr. Bundaa batb.MeJ 
gün Ödemiıten tehrimize W. ... 
gon incir gehaittir. Ba inciri pa
ra.siyle .Ekonomi balcanhfı, it. .._ 
nm, merke2, limer banll meıınu
lar1na dağıtmalttadD". 

ti & 

6 12_1935 d ekilecek olan Türk Maarif Cemiyeti eşya piyangoswıa ait biletler bütün banka gişeleriyle lstanbul eczanesinde, 

Y .. - . 1· ki e çcentalarında ve Cemiyetin Anafart? lar caddesindeki genel mPrkezinde satılmaktadır. Tanesi ı liradır. 
W1ış, pe ş a 

ULUS'un romanı: Tefrika: 49 

Kırmızı Zanbak 
Yaznn: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhı BAYDAR 

· devam edi· Prens, yan kalan okumasına 
yordu: 

Ezeli inci içine aldı hirl 
·ı a· ~ . şeyi kencliDösartr Terez'in bı me ıgı 

~ ' · Elb t ona sine beğendinnekte ısrar ettı. e , . 
Dantc'yi ve bütün cihanla birlikte gerı ka
lan şairlerin hepsini feda ederdi. Fakat Te
rez onun yam başında, o sakin. ve arzul~~~ 
hali ve neşeli güzelliğiyle bılmeden . .o
şartr'ı sinirlendiriyordu. Döşartr, ona fıkır· 
terini sanat ihtiraslarını, hatta zevk v~ he-

' · d ·· t yor veslerini kabul ettirmekte ma gos. crı. -
du. Alçak sesle ve ardıarası kesılmıyen 
kavgacı sözleriyle onu sıkıştırıyordu. Tercz, 
en sonunda: 

_ Aman Allahım ! siz ne sertsiniz. 
O zaman, Döşartr, onun kulağına iğile

rek. boğmak istediği ateşli bir seste: 

- Beni keneli ruhumla kabul etmelisiniz. 
Yabancı bir ruhla sizi kazanmaktan hiç bir 
zevk duymam, dedi. 

Bu sözler Terez'e hafif bir korku ve se
vinç ürpermesi verdi. 

XIV 
Ertesi sabah Terez, uyanıncaı kendi ken

dine: "Rober'e cevab venneli," dedi. Yağ
mur yağıyordu. Terez, taraçaya dökülen 
damlatan tenbel tenbel dinliyordu. İtinacı 
ve ince ruhlu bir kadın olan Mis BelJ masa· 
nm üstüne, artistçe hazırlanmış bütün bir 
1 'kırtasiye" takımı yerleştirmişti. Bunlar 
arasmda•eski papiroslara benziyen ve üzer
lerine gümüş yaldızlı tozı serpilmiş açık ef
latun kağıdlar, fırça gibi kullanılmak gere
ken beyaz ve hafif sellüloid kalemler, sayı
fada mavilesip altınlaşan türlü renkli mü
rekkebler vardı. Terez sade ve az gösterişli 
olmasını istediği mektubuna elviııncyen bu 
inceliklerden, bu hususlliklerden dolayı kı
zıyordu. 

Mektubun ilk satırında Rober'e verdiği 
''dostum" lakabının, gümüş yaldızlı kağıd 
ilzerinde kumru gerdanı ve sedef kabuğu 
renklerine boyandığını görünce bıyık altın
dan gülümsedi. İlk cümleler ona ıahmet 

verdi. Geri katan kısmı acele acele yazdı; 
Mis Bel ile prens Albertinelli'den bol bol 
ve Şulet'ten biraz bahsetti, Döşartr'ı Flo
ransa' dan geçerken gördüğünü söyledi. Mü
zelerde gördüğü tabloları, .zevksizce ve an
cak yapraklan doldurmak için övdü. Rober'
in resimden hiç anlamadığım, yalnız Gupiy
den alınmış Dötay'ın bir mızraklı süvarisi
ne hayran olduğunu biliyordu. Yatak oda
sında, aynanın yanında, ayle resimlerinin 
altına asılmış olan bu küçük tabloyu, bir 
gün, ona nasıl gururla göstermiş olduğunu 
şhndi görür gibi oluyordu. Bütün bunlar 
ona. uzaktan, miskince, can sıkıcı ve hüzun 
verici geliyordu. MektubWlu sahte olmıyan 
güzel birkaç dostça kelime ile bitirdi. Çün
kü, doğrusu, dostuna karşı kendini hiç bu 
derece sakin ve merhametli hissetmemişti. 
Dört sayıfa içinde pek az bir şey söylemiş 
ve daha az anlatmıştı. Yalnız, havası kendi
ne iyi gelen FJoransa'da bir ay daha kalaca
ğını bildirmişti. 

Bundan sonra babasına, kocasına ve 
prenses Seniavin'c de birer mektub yazdı. 
Elinde mektublarla merdivenden indi. Sa
londan önceki küçük odada, postaya gidecek 
mektublarm konmasma mahsus giimüş tep-

siye bunlardan ~ünü attr. Madam J1anne.. 
nin her şeyi gören göderinden çekindiği 
için, gezintilerinde herhangi bir posta kwtu
suna bırakıvermek üzere Lö Mcnil'in mek
tubunu cebine koydn. 

Hemen o sırada Döprtr, üç kaduı)a, te
hire giderlerken yanlarmtta bulwımalr ke
re içeri giriyordu. Tepsinin üstündeki mek
tublan gıördü. 

Yazıdan ruhların mahiyetini anlamağa 
hiç bir suretle inanmamakla beraber, ken
d!ne ~a~ bir zar!fliği olabilecek bir çeşid re
sım gıbı harflerın şellline karşı hisli idi. Te
rez'in yazısı kendisini batırl~ttrö-ı irm ona 

k . b ~-
zev verıyor ve bu yazının çok belli samimi-
liği, cüretH ve sade biçimi de hosuna gidi
yordu. Adresleri okumaksızın yazrlan ~evi 
bir hayranlıkla seyretti. 

O sabah, kontes Marten';n "Vc1 :.-.., 1'I r
me ile daha önce gitmis olrl • l St' 1t M ri 
Nuvcl'i gezdiler. Fakct ~·- P. '· o ~ l::t 'İ-
ber'in duvar resi.,, lerinden dö R , ,_ 
zel Jinevra'sım ~öremf",,..,i , 
dolayı onlan utcınriıı ıı ·n; 
balı çehresini ~--hah 
lazımdır," diyordu. 



SAYIFA 6 

Yeni cikan ziraat kitabiarından: 
-# 

11üı~kiye geııel ziraatiııin. teıııelleri,, 
Tarım Bakanlı:Yının umumi ziraat 

Ye n.~batlar ıslahı danışmanı pı·ofe

sör Dr. Chriatiansen Weniger bize çok 
değerli ve mühim bir kitab armağan 
ettiler; bu kitabın adından da anla· 
ıddığı gibi profelÖr 'Anadoluda yap
tıiı arama ve inceleme gezintilerirı-

1'rofe~Ör Dr. Kristiansen Veniger 

den sonra yurdumuzun umumi tarı· 
mınm temellerini bize göstermeğe ça

hJ?DU§tll". 

"Umumi ziraat,. sözü vaktiyle OS• 

manlı dilinde "ziraati umumiye" de
diğimiz bir ilmin adıd1r; bu sözle 

mutlak surette "ziraat fenni" anla§ıl• 
mamalıdır, çünkü "umumi tarım" Zİ• 
raat fenninin (toprak) ile (nebat) 
arasındaki ilgileri araştıran•bir kıs

mıdır; i§te bu bakımdan bütün Ana
doluyu gezmi, ve eı>erini en çok bu 
bakımdan yazmış olan profesör kita• 
hma Atatürk'ün şu büyük sözleriy
le baslıyor: 

Yedi asırdanberi cihanın dört kö
şesine :sevkederek, kanlarını akıttığı
mız:, hemi/derini yabancı topraklarda 
bıraktığımız. ve yedi asırdanberi e
mekluini ellerinden alıp israf eyledi
ğimiz ve buna mukabil daima tahkir, 

nomik durumu iyileşecek ve bu sağ· 
lam temel üzerine de memleketin re
fahı kurulabilecektir) diyor. 

Sayın profesöı· gene ön.söz sayfa
sında (hükümetin vazifesi iki katı •. 
dır; en iyi ziraat yollarındt\n ve bil
gilerinden hangilerinin belH1'<!şb 

memleket şartları altında verimli ola
bileceğini buldurmak, böylece bulu· 
nup elverişliliği de şüphe~izleştirılen 
bilgilerin ayrı, ayrı her çiftçiye iletil
mesi ve onların bütün işlerinde bu 
bilgiferden faydalanmaları işinı yo· 

luna koynıak). 
(Bu vazifenin ilk bölümünde ya

bancılar v~ yabancı ilim yol gi;steri
ci olarak yardım edebilir. Buna kaı·
şıhk ikinci bölümü ise daha ziyi\de 
ulusal bir terbiye vazifesidir) gibi 
hem ferde hem hükümete mühim yol
lar gösteriyor. 

Profesör kitabını yedi büyük bö
lüme ayrrarak birinci bölümde bir 
(başlangıç) ile Türkiyede ziraatin 
milli iktısat bakımından ehemmiyeti
ni anlatmış ve ikinci bölümde ise Tür
kiyenin morfolojisine girişmiştir. 

Üçüncü bölümde ise ( iklim ) 
ve dördüncüde (toprak), beşincide 

(tarla işleri), altıncıda ( topragın iş· 
lenmesi), yedincide ise (tohumluk) 
işlerini uzun uzadıya yeni ve derin 
bir görüşle inceliyerek anlatmı~tır. 

Bu ktyınetli eserin bizce ehemmı 

l:..seri türkçeyc çevirenler; Dr. Ömer 
Rüştü Tarman ve Dr. Vamık Tayşı 

yeti iki cihettendir; birisi bir alman terzil ile mukabele ettiğimiz. ve bun
ca fedakarlıklarına , ihsanlarına l tarım uzmanının memleketimizi biz-

kartı nankörlük, küstahlık ve ceb- zat gezerek, bulunduğu şartlar \çinde 
barlıkla uşak menzelesine ın • en modern ziraat bilginlerinin kendi

sine verdiği salahiyetle tetkik ederek 
dirmek istediğimiz bu asil sahibin hu
z.uı·unda bugün ihtiramla hakikiğ v~-
~iyetimi:z:i alalım". 

Kitabın "ônsöz" başlıklı .sayfası-. 

nan ilk satırında ise profesör (Ana
dolu çiftçisi Türkiye devletinin kalbi) 
olduğunu söyledikten sonra (yalnız 

başına her çiftçi halinin jyileştirilme· 
siyle bütün Türkiye çiftçi1iğinin cl~o- ' 

yazılmış olmasr diğeri de eserin Al
manyada bilhassa "umumi ziraat'' 
bilgisini öğrenerek profesörün yamn
da çalı§mı~ ve uzmanlaşmıt olan ta· 
rım mühendislerind~n doktor ÖO"t-r 

Rüştü Tarman ve doktor Vamık Tay
şı gibi iki türk genci tarafrnda.n dili-
mize hem~n Öz türkçe 
olmasıdır. 

ile çevrilmiş 

Ul\U 5 

Pa;ahalıçe eanı f ahı·i -c.tsıııuı a~ılış töı~eııi 

Cumuriyetin elinde bereket 
ve haznesinde kudret vardir. 

''ihtiyacı lıisseder 

mümk.üıı 

etnıez vatan(laşların imdadına lroşacak 
1 

olan heı· şeyi yapıp çaresi ne lla1~acağız.,, 

( Ba~ı 1. ci saytfada) 

niyettiı·. Çok temenni ederim ki milli: 
bankalar ve bu meyanda İş Bankası, bLın'· 

dan sonra deruhte edecekleri bütün işler
de de, aynı intizam ve ciddiyeti göster -· 
sinler. 

Arkadaşlar, 

BLI memlekette cam fabrikası kur • 
mak için bir iki defa teşebbüs yapıldı. 

Fakat her teşebbüs akamete uğradı: İyi 
kurulamıyan ve idare edilemiyen her iş·
te m<ıkadder olan akamet bu sahada da 
kendini göstermişti. Fakat, asıl kusum 
o devı·in siyasetinde aramak lazımdır. 

imparatorluk idaı·esi, endüstı·i, bayın -
dırlık ve ekonomi işleı·inde alakasızlığı 

ve anlayışsızlığı ile kendini mahkum et· 
miştir. 

Dünya rekabeti karşısında ihtisassız· 

!ık ve anlayışsı.dık. her kurulan teşek -
külün zayıf ve inkişafdan mahrum kat
masını intaç eder. 

I~ Banktsı bu fabrikaya bir mil • 
yon liradan fazla para sadetti. Şim
di, memleketin bu sahnda muhtaç ol
duğu her şeyi buradan temin edebi
leceğiz. Tecrübeler çok müsait neti -

Bizde genel ziraatin tarihi çok es· 
ki değildir, her ne kadar üçüncü Mu
rat zamanında Endülüs Agt·onomların· 
dan "lbnülavam" ın [*] "Kitabmhı.; 
lasa" sı "Mustafa bini Mehmed'' ve 
sonraları fransızlann "Maison Rous -
tique,, i Abdülhnk Molla taraflarından 

"Beytüldihkani,, adiyle dilimize geç -
miş ve sonraları da ''Revnakı büstan'' lar 
ve Rasim paşanın "çiftçiliği'" gibi ki

tablar çıkmış ise de bunlar zamanla 
ehemmiyetlerini kaybetmişlerdir. 

Bizde Halkalı Yüksek Ziraat oku
lunun kurulduğu 1309 tarihlerinden 
sonra gene tarımcılarımızın ellerinde 
( Bekyan) efendinin pirinçle, buğda
yı, buğdayla çiftçiyi konu~turan hi· 
kaye tarzındaki notlaı•ı ge%erdi. Doğ
ruyu söylemek lazmıgelirse bizde ( u
ınumi ziraat)· bilgisinin ilk modern 
temelini Curtturiyet devrimizde Aksaray 
saylavı B. Yaşar atmış ve birııe (zira ·-· 
at fenni) nin "genel kısmı" nr büyük 

[*] Bu kitabın türkç': tercüm~si 
Üniversite kütüphanesindedir. Arab
çasınr ya.zan Elşeyhülfadıl Ebuzeke· 
riya Yahya bini Mehmed lbnülavam'
dır. Fransızcaya da tercüme edilmiş

t;r. 

celer vermiştir. Fabrikanın ihtiyacı 

kar§ılıyacağı temin ediliyor. Tahmi
nimiz odur ki, İ:>tihlak artacak ve biz 
de daha başka fabrikalaı- açacağız. 

Cumuriyetin elinde bereket ve ha
zinesinde kudret vardır. İhtiyacı his
seder etmez vatandaşların imdadına 
koşacak, mümkün olan her şeyi ya
pıp, çaresine bakacağız. 

Fabrika daha şimdiden üç ekiple 
-birden çalışmaya başlamıştır, Fahri -
kanm kurulmasından pek az bir za -
man sonra azami randımanla çalış

ması, ekonomik va;ı;iyetin sağlam te
meller Üzerine kurulduğuna delalet 
ede,-. 

Arkadaşlar, hepinizi bu güzel e -

seı·i dola~maya davet ede1·im. Kuran 

mühendi3ler, fabrikanın fen bakı -

romdan birinci derecede bir eser ol
dugunu söylemekte müttefiktirler. 
Bunu ~imdi "'Özlerimiz.le gürecegiz. ,. 

Ba?bakan, çok a1 kı 11anan bu söyle • 

vinden sonra fabrikanın kapısındaki 

kon!elayı ke:>ti ve makine dairesine gi -
riJdi. 'Fabriak cfüekt<.'riinün v~ı·diği İzah· 
ları cok büyük biı· ilgi ile dinleyen Bas· 

bir cHd içinde pek güzel anlatmı!hr. 
Bizce Bar Yaşar'la profesör Kris

taza.'nın eserleri nıemlekette umumi 
-zina.tin birçok karanlık kalmış olan 
nokta.l.u-ını aydınlatmaktadır. Fakat 
.;unu da söylemelidir ki B. Yaşaı·'ın (zi
raat fenni) ve profesörün (Türkiye 
genel ziraatinin temelleri) adlı ki -
tablariyle bu~ün (zirai Türkiye) yi 
tamamen anlamak mümkün değildil', 

hatta 1933 :>enesinde t·us pı-ofe~örle -
rinden Zhukovsky tarafından uzun 
bir ara:ttH"ma mahsulü olarak yazılan 
ve 300 büyük ;;a) ıfadan ibaret olan 

(La Turquie Agt·icole • Zirai Türki

ye) adlı eser dahi dilimize çevı·ilir

se zirai Türkiyenin karanlık kalan 
daha birçok noktaları aydınlanmış 

olur; çünkü bu eser zirai Türkiyenin 
yalnız genel değil Ö;o:el tarımından da 
bahsetmelctediı·. 

Biz profesör Kristiyanze'nin fay
dalı ve önemli eserinden dolayı ge-

rek profesöı·ü ve gerek onu öz dili • 

mize çevirenleri candan kutlar ve Zi
raatçilerimize bu çok orijinal ı·esimlerle 
süslenmiş olan kitabı her halde okuma
laı-ını tavsiye edeı·iz. 

Cevat Rüştü ÖKTEM 

(ismet lnönii) 
bakanımızın memnun olduğu fabrika ~i
rektörüne takdiı·lerini söyleyiıiodeın be&.. 
li idi. Bundan sonı·a davetliler haz1rla. • 
nan büfeye geçtiler. Burada fabrika ta • 
rafından hazır bulunanlara fabrika malı 
şık birer bonbonyer verildi. Batbakam. 
mız fabrikanın defterine ıu takdir ke • 
limelel"İni yazdılar: 

"Cam ve şi§e fabrikasını h• 
gün açtık. İ§ bankasını bu e•er i~ 
çin tebrik ve takdir ederim. Geçen 
sene temelini atmıştık, bu •ene if· 
leme ye açtık. Her sene labrilıamn 
sanatta yeni bir ileri merhaleye 
vardığını göreceğiz. Omidlerim 
çok kuvvet/eşmiş olarak ayrılı
yorum.,, 

Ba§bakanımı:z: ve davetliler sa.at 17 
de vapurla döndüler. 

Kızılay mecmuası 

flir ··!.fa:darı korunma lasnn~• 
m:ıyor. 

Kızılay mecmuası 1936 yılm~ 
elan itibaren, genel kurmay gaz. 
dan korunma uzmanı Nuri Refet 
Korur tarafından idare edilmek 
üzere ayrıca bir "gazdan korunma. 
kısml'' eklenmek suretile çıkın.ağa 
başltyacaktır. Bu kısımda gazdan 
korunma isleri hakkında sorulacalC 
bütün sor~ulara cevap verileceği 
gibi bu sahada yapılan yenilikler .. 
den de bahis olunarak milletimi
zin a.ydmlatdmasına ve bu yönde 
rasthyacağı güçlüklerin herkesin 
anlıyacağı bir tarzda halline çalı
şılacaktır. Zamanımızın en büyük 
tehlikelerinden biri halinde beli
ren zehirli gazların önemım ve 
korunma lüzumunu bütün millet.s 
anlatmak ve öğretmek için mec~ 
mua hiç bir gayreti esirgemiyecek· 
tir. 

Gazdan korunma İfieri hak
kında sorulacak şeyler, gazdaııı 

korunma İfleri namı altmd;t. An· 
kara - Yenişehir kızılay genel m~ 
kezine gönderilmelidir. Ku:ı!a.,
mecmausı iki ayda bir çıkar, yılt.k 
abonesi bir liradır. 

Çana1{k~ale Jandarnıa Ok.ulları satııı aln1a l-onıisyoıı~ 

ll~~ı(<lll lı~ll{l<tll: 

'".\nl{ara ticaret odası intilıah he
yeti ri yasetiıırlen: 

Er.zakın 

Cinsi 

Ekmek 
Srğır eti 
Yulaf 
Un 
K. Soğan 
Zeytin yagı 
K. Sarmısak 
Bulgur 

Kilo 

704700 

95000 

207000 

3600 

33600 

9450 
930 

31400 

Tahmini 
bedel 

L. K. 
88087 50 

23750 00 

8280 00 

.594 00 

3360 00 

3307 50 

465 50 
3140 00 

Muvakikat thal\! ~ün sa1ti na::ırl olacağı 

temin.at günlem-!ei 

L. % 7,5 K. 
5654 38 20/ l2/ 9JS cuma 15,30 Kapıı1 ı Z. 
1781 25 

" 
612 00 .. " 

44 ss .. Açık eksiltme 
252 00 " 

,, .. 
248 07 ,, ,, .. 
34 8~ " ., ,. ,, 

235 50 .. " ,. 

ı - Çanakkale 1, 3, 9, 10 sayılı Jandarma Okulla riyl1! J. Hastam~:.inin 93'i ve 936 seneleri ihtiyaçları 
olan yukarda yazılı 8 kalem er'at ve hayvan yiyecek 1.-!rinin hizalarında gö,terilen günlemeç gün ve saat. 
lerd·e Çanakkale Belediye Dairesinde ı;alahiyettar komisyonc.ı eksiltm~.;i yaprlaeaktır. -- 2 - Teklif mektuplarile makbuzlar ihal~ günü saat 14,30 za kadar komis.vona tes'im edilmiş ola-
caktır. 

3 - Ş:ı.rtna.rneler Çanakkalede Jandarma Satına! ma komı,,yonunda paı hız görülebilir. (7478) 1-5393 

İstanbul MiHi Emlak müdürlüğünden: 
Beyoğhında eski cadd i kebir yeni İstiklal caddesinin en islek 

ve şerefli bir yerinde bulunan ve halen Galatasarav poli, mer!tezi 
olarak kullanılan 277 numaralı kargfr hina ile altında.ki dükkanl::ır 
parası peşin ve nakit ver:!mek sartiyle 91482 doksan bir bin ddrt 
yüz seksen iki lira muhamrr.en bedel üzerinde 30 l 2 '935 pazarte -i 
günü saat on beşte bpalı u,uii!e satılacaktır. lstcklil~rin 6862 lı

ralık teminat mekt..ır.ı" ır le t~ ·hfnameJerini :sôıü g~ı;en günde 
saat on dJrcle kadar ·<>kı J<:nerdarlık binasını.la toplınan kı.mu>· 

yon uaskanlıgına V'!r.ı:T.15: t (H72) 1-SH? 

Satılık~ 

Gayet ucuz ve yeni 
manto 

A<>trakan ve Pötigri, Orduevi 
kar hında 11 numaralı terzi Kı . . .. . 
m'llin dükkanında görüldbihr 

1-5l'lli 

Şartnamesinde değişiklik ya. 
pılan ve tahmin edilen bedeli 
( 45000) lira olan yukarda mik. 
darı ve cinsi yazılı malzeme as
keri fabrikalar umum müdürlü
~ü satın alma komisyonunca 9. 
2. kanun 1935 tarihinde perşem
be günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (iki) 
lir~ lS kuruş mukabilinde ko
misyor.dan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (3375) lira. 
yı havi teklif mektuplarını ınez. 
kur günde saat 14 e kadar ko. 
misyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komis)•O· 
na mi.iracaatlan. (3417) 1-5330 

ZAYl 

Zircıat banka:.mdan aldığım 
159i No: tasarruf bonosu ile 768 
No. tasarruf cüzdanım: ka}•bet
tim. Yenilerini alacağımdan e,,. 
kile~inin hükmü yo~tur. 

Bilal Turgut 
1-5391 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası meclisi ic.in yeniden otuz u 
seçilecektir. Bunun için altmıJ? müntehibi sani seçimi yapHacagcn-· 
dan Koyunpazarı ve belediye civarında asılı defterlerde isimled 
yazılı olan tüccar ve sanatkarlarm 25 birinci kanun 1935 çar mb.1. 
günü saat 9 dan akşam saat 17 ye kadar Kınacı zadeler h.ınmın. 
birinci katında 11 numarada Ticaret ve sanayi odasına geler~Ic: 
reylerini istimal etmeleri ilan olunur. 1-5348 

l\Iarmara Üssü Balırik·.oı11utaulı·t;;ı 
~ 

satınalma komisyonıı l•aşkan ı. 

ğıııdaıı: 
.Miktarı Tahmin edilen 

bedel M. Teminatı 
Cinsi kilo Lira Ku. Lira Ku. Eksiltm<C gün v-e .tft 

Sade yağr 38000 38760 00 2907 00 16/1. K.anun/935 l1 
Yukarda yazılı erzakın e-k~iltmesi kapalı zarf usuliyle lz:mıtte 

Tersane kapısındaki komisyonumu?:da yapıJacaktrr. Şartn.aroe~i 
(192) kuru~ bedel ile komisyonumuzdan verilir. İstekliler teklif 
mektuplarmr eksiHme saatinden bir saat eveline kadar Ba hakarı.. 
Jığım1za vermeleri. (3528) l-5401 

ı..\.ııl{atwa Ticaret ve Sa11ayi Oda. ı 

l)aşl{~uılığıııdaıı: 
26. 9. 935 tarihinde Yunanistanda bloke kalmı:; bulunan ticad 

alacaklar hak a.ahiplcrinin isimleri, her birinin alacak cnikt riyl ~ 
hangi t:ıdhtenberi bloke k.aldıgı ve buna dair s:ıir maiüm:ıt od<Ifl"C'
tarafmd.ın tesbit edilmekt<! oldu~unda,, alakalıların dcrliat dı. 
mızı nıuracaatları itan ohtnur. l-5.N-ı 





SAYlfA8 

in pka ve çama rr s:ı' :mu 
n son Paris ve Vı;•ana luks 

modellerini 2 ve 3 Bin ıcı kJnun 1935 pazartesi ve ah giınle
ri Ank ra Palasta teşhır edecektir. Sayın Bayanların tesnfle-
rini rica ederiz. 

1 
Ankara - Palas 

No: 111 

Kımden istimlak Muhammen '>edeli 
edildiğı Mahallesi Soka~ı Ada No. Parsel No. Lira 

Ali Seyit Hatuniye Bağçe 184 30 150 
Yukarda kaydı çıkarılan evin enkazı 6. 1 inci kanun. 935 cuma 

günü saat on beşde bitmUzayede satılacağından taliplerin tmar 
Müdürlüğündeki komi yona müracaatları. (3468) 1-5322 

Nafıa Veki et.i 
ose ve l{öın·ült~ı· reisliğiııdeıı: 

İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamış olan Tokat 
Vilayetinde Niksar _ Reşadiye yolunda 21.500 lira keşif bedelli be
tonarme "Fadlı" köpriisü inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi 
6-12-935 tarihli cuma günü saat (16) da Nafta Vekaleti iose ve 
KöP,rüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında değisik şartlarla 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (108.S) ku
rus mukabilinde şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1612.S liradır. 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları ihaleden en 

az üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası al. 
maları lizımdır. 

Teklif mektuplarının 6.12-935 tarihli cuma günü saat (lS) e 
kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

(3383) l-~246 

nl{ara Uı"ayı 
Su işleri direktörlüğünden 

S, 6 beygir kuvvetinde ve saatte ıs metre suyu 15 metre yük. 
sekliğe verebilecek takatte bir motopomp satın alınacaktır. İstekli. 
ler şartnamesini Ankara Urayr Su İşleri DirektörHiğünde görebi
lirler 9-12-935 gününe kadar teklif mektuptarı,u göndermeleri. 

(3393) 1~5224 

Kuruluş U y A N 1 S Sen rtı flıuıırı 
1 8 9 1 .. yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 4 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A Ki 
tape\•idir. Senelik abone 10 Hra ~ayısı 20 kurqş. 

Nafıa Vekileti 
ose ve köı)riil<~r reisliğindeıı: 

İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamış olan Ankara 
VilAyetinde Çubuk kasabası içinde 12.500 lira keşif bedelli beton. 
ar~ Çubuk köprüsü inşaatının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
6-12-935 tarihli cuma günfi saat (16) da Nafıa Vekaleti şose ve 
köpriller Reisliği eksiltme komisyonu odasında değisik şartlarla 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna milteferri diğer evrak (62.S) ku
ru mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 937.S liradır. 
İsteklilerin yapmış o1dukları işlere ait vesikaları ihaleden en az 

liç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası alın
ınası lazımdır. 

Teklif mektuplarının 6.12.935 tarihli cuma günü saat ıs e ka. 
clar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi latımdır. 

(3384) 1-5247 

Üli el{ Zira?t Eııstitii~ii RelitÖr
üilii ıı el eıı: 

! 

Yüksek Enstitü ihtiyacı olan ve cinsleri ile muhammen bedel
leri aşağıda gösterilen 7 kalem eşyanın 5.12-935 perşembe günü 
saat ıs de 'Pazarlıkla satın alınacağından şartname:.ini görmek is
tiyenlerin her gün idare müdürlüğüne ve talıplerin yukarda gös
terilen gün ve saatta 372 liralık teminat mektupları ile birlikte 
Yüksek Enstitü İdare ve İhale komisyonuna müracaattan. (3347) 

Miktarr Kilosu Cinsi Fiyatı 
4000 • 5000 1 Sabun 32 kuruş 
1000 - 2000 ,, Soda lstanbul 9 ,, 

Kristal 
150 Kutu 2SO Gr. 

J2SO .. 
1000 Adet 
soo 

" 
150 

" 

Brasso 35 ., 
Pırıl 2S ,, 

İstanbul şiıpiırgesi 2S ,, 
120-130 Sm. uzunluğunds 

süpürge sapı 12,5 ,, 
Sifon süpürgesi 
ınaa ap 12,S .. 

1-5195 

Devlet Demıryolları ve L manları Umum 
Müdürlüğii ilanları 

İLAN 

Muhammen bedeli 70000 lira olan lokomotif lıakır ocaklaıı, ocak 
ak amı ve sair bakır malzeme 9 ikinci kanun 1936 perşembe günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satm 
lmacaktır. 

Bu i e girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflc:rini aynı gun saat 14,30 a 
kadaı komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 350 -kuruş muk&bilinde Ankar.a ve Hay _ 
d:ırpa~a veznelerinde satılma.kt dır (3399) l-53J4. 

ULUS 30 SONTEŞRCr t J~i C JM.A.• 11 rr: 

Doktor 

GöZ 
MÜTEHASSISI 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anafartalar caddesi 

saat mağ:ııasr üstü Nizamet- ~ 

tin apartrmanı No. 70 

l-;-5230 

z~yis gci.dükleri perivı~t çer
çevelerinin Ankara acentesi mu. 
tedil fiatla reçeteye uygun her 
gözllik yapılır. Rıza Tevfik Ban-
kalar caddesi. 1-5352 

Saçları 

<lökiileııler 

KOMOJEN KANZUK 

Sac El{siri 
...> 

Saçların dökülmesine ve ke
peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen. 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, Hitif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtrivat magazala
rında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATT 

OF.VASTOl R. 

2 300 3 200 
4 150 s 100 
6 80 7 40 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çrkan kitaplara aid ilanlardan 
% ıs tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri mak. 4 

tu yüz otuz kuruştur. ~4 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen. • 
me, vefat ve katr alaka ilanla· 4 

rından maktuan bes lira alınır. ·~ 
~ 

( - lmtiyaı sahib-;:-Ba~nu 1 
harriri Falih Rıfkı ATAY 1 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazr İşleri MtıdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi cfraruıdı 

Ulu& Basım~vind• bas1Jn11ş· 

UI'. 

&11 ..................................... a. .. ım;ım!BaJC:miJllllli .. ~iillGD~ 

E KOLAY, E 
KÖ 

Rlıı 

PARLAK, EN SÜREKLİ YA NA 
ÜR TÜRK ANTRASİTİDİR 

OR 

EN ÇOK ISITAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN 
ve YANARKE PARCALANMAYAN KÖMÜR 

Türk Antrasiti dir 
ItEKL- 1 1 T 

RA Oll 

HERSOBAD ve ALTİZDA YA 

EN HAFİF ve EN UCUZ 
AN, FİRA VERMEYEN, 
KÖMÜR 

T 1 E T Köl\(. ·-R. - ~ LERI 
L 1' · n B 1 UBE t 

' 

Ankarada: Bomontide Türk antrasit deposu: Adapazarır T. 
Ticaret Bankası ve Memuılar Kooperatif Şirketi. 

l\ ali ve V ekfiletiıı deıo.: .. 

Miktarı 
TON 

Muhtelif ebat ve sıklette beyaz: Holçfray kağrdc } 

Muhammen. 
lnymeti 

L. Ku. 

MuHla!ı:at 
teminatı: 

L Ku. 

,. ,. ı. ,, Mitelfayn .. 305) 51760 00 3838 00 
,, ,, .. renkli Mitelfayn kiğldr. 55 6060 00 453 75 
,, ,, ,, Graft Mitclfayn ka~rdc 60 SlOO 00 382 50 
,, ,, .. makine kağıdı 27 3375 oo 253 13 

68 x 100 ebadında 33 x 14 kiloluk mitel kuşe kiğıdc 05 1075 00 80 63 
70 xıoo ebadında paketi 25 kiloluk ıs, 20, 25 No. mukavva 3000 paket 3375 00 2S3 13 
Siyah ve renkli .kaplık bez USOOO metre 22400 00 1680 00 

1 - Y .. karda cins ve mikdar lan ile muhammen kıymetlleri ya zıh levazım kapalı zarf usuliyle 
s~tın alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait şartnamelerden Holç ve Mitel kiğıdlarrna 
aıt olan~ 2 lira ~9 kuruş mukabilin de ve diğerlerine ait şartnameler bedelsiz olıırak Ankarada Maliy.e 
Vek!letı kntasıye mildürlüğünde n lstanbulda Dolmabahçe lmtasiye deposu bat memurluğundan ah. 
nacaktır. 

~ - İsteklilerin beyaz holçfra v ve Mitelfrayn kağıtları ile renkli Mitelfra}'n ve graft kagıdı ve 
makıne kağıdı 17 birinci kanun 93S kaplık bez Mitel kuşe kfiıdı ve mukavvalar için 18 birind 
kanun 935 t~rihlerine tesadüf eden sah ve çarşamba günleri saat 14 de hizalarında gösterilen teminat 
mektupları ıle Ankarada Maliye Vekaleti kırtasiye mUdUrlUğUnde milte~ekkit komisyona müracaatla 
rr. (3006) 1--4869 

Hl:tt SE .E BtR ÇOK Kİl\fSELE RE ZENGİN fKRAiUt\"El .. ER DA GiT AN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

Büyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
BiR BİLET BiR LIRADlR. BVT VN PiYANGO SATICIL RfND\ BULI UR 

r j- SİNEMALAR 
(jEN . _ 

BUGÜN BU GECE 
Methuı· İtalyan bestekarı Bellini'nin 

hayatını canlandıran bü~ük bir ıaheıer 
KASTA DIVA 

BU GÜN BU GECE 

l(OJt 1 z 
Martha Eggerth 

Nu c-.l.S. bile.t!e.ı in izi gündüzden alını?: Aşk- Heyecan -Ser ... üze t 
A.vrıca - En yeni Paramunt dünya h~buleri. 


