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1 nıa ı· ~ 1 iidürl ijğiindeıı: 
<\ımol'.1 iauınlak Muhcımm n b~dd 
tdıldıgı M h~ luı &oı<ag ı Ad Na. pa ,,el No Lır 

Bav Cemal Hatunl}C Ak 1ıbe~ 185 4 O 
'8olvan Sureyya H .. c .b.shd~· Arı.; 190 4 200 
'8•1 1 Süphl 1 n~m \ uımf A ... ıca 190 7 1 ) 

Yuk.ırda ıca d. çıkarı lan evlcıın en.ı:az ır· ı S 11 935 scılı ~ıınu Sd· 

:at on beşde hılmlilc1Yeile satılacagında talıplcrin İmar Mudurlu-
~ıınnekı it n ı • l'la ın rıc.ıatlarr (31"1) 1-48l0 

. .\nkara -Vila, Ptİ .f aıularnıa 
Ko111utc.1nhğı ndan: 

l - An1<;o .ı tı. jand '"llla K. lıı;ına bagJı Kcçıorcnde }'enidcn 
Wl.,. ettıı ılecek ıc ı akol tnrıasının 20·ll-93'i gunlemtcıM rastlıyan 
•ar•a&lllh<ı ıcunu a:ı.ı 15 de açrlı: ekaıltmuı Ankara İl J. K lıgt bi. 
1\ :ı.ııınd• oıçı laca .. tır 

1 - inş; ettırılecu ou irarılcolun ~deli ke~fı 22HJ 'ıradıı. İlk 
-uınat 100 lıradır ~••ci<.ılcqn mı.a:yvcn gıir ılc t,.minat mcktuo. 
•"'"' somİ•vı:>n• •ı:rmclerı lazımdır. 

3 - Fu'a •a•n•t uırwk iatiycnlc:.n ve plan kc if ".ı.rı.ıkasrnı 
'" 'Q\.e• lhu-• tacı cUıı il J. K. lıgnı•h müteşekkil komıo;yona has 
"'"'""111rı lltm 0!11":.ır. (JZ31) 1--4984 

HADUI::Ll::~.1< IÇIN 14 KALL,. .• 
MALZEME 

Mun.ıkasası 12 ı. Kan 935 tcı 
rıhı.1de yapılacagı evelce ılan c, 
dilıp feıını şartnamesıne bır sa. 
hih: daha ilave cdılcn ve tdhmın 
edilen lıedeli (150000) !ıra olan 
yukarda mikdarı ve cınsi yazılı 
malzeme Asken fabrıkalar U
mum Müdurlugu atınalma ko· 
mısyon.mca 23 ı. Kan 935 tari. 
hinde pcı:ı:artesı f:Unu saat J5 te 
~apalı .ıarf ile ıhale edıleccktır. 
Şartname (Yedı) lira (50) ku, 
ruş snukabilindc komısyonclan 
veriltr. Taliplcrın muvakkat te
minatı ,uelıı (8i50) lirayı havı 
teklif m ktuplaı ını mezküı gun. 
ele saat 14 • kadar komisyona 
vernıe!eri ve kendilerınin de 
l490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
ınaddclerindekı vcsaiklf mezkur 
gün ve saatt~ kom1syona ımiı a. 

· 1 caatıaı ı. (3ll5) 1-.4982 
\nkaı·a llirinci i\lıntaka Etilıha 

Bar.;kanhğıııdan: Odası 
Yenı idare hcyetı seçilmesi için te bit edilen 22 birınci teşrin 

1935 ulı günu ekserıyet olmadıgından seçim yapılamamış ve Ni
nmnamenin 6 ıncı maddesi mucibince 6 2. inci teşrin 1935 çar. 
ıamba gününe bırakılmış olduğundan Ankaradaki üyelerimizin 
yukarda yazılı günde saat 17,30 da Yenışehirde Kızılay genel mer. 
kezi salonuna gelerek reylerini kullanmaları rica olunur. (3241) 

1--4985 

Yüksek Ziraat Eıı~titüuü 
Rektörlüğünden 

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

2 - El ile işler SOO kilo ağırlığında kağıt kesme makinesı. 
3 - 200 voltluk cereyanla işler komitatörlü elelctri-k motöru. 
4 - Basım aathı 30 X /JO, 800 kilo ağırlığında 3 merdaneli pe-

dal makinesi alınacaktır. 
S - Bu dört parça makinenin muhammen bedch 7500 liradır. 
6 - Muvakkat teminat 563 liradır. 
7 - İhale 27.11.935 çar,amba günü saat 15 de Ankara Yüksek 

Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında yapılacaktır. Daha fazla taf. 
silat şartnamede yazılıdır. Parasız verilen t'"•tnameleri almak için 
f dare Müdürlüğüne müracaatları. (3216) 1--4981 

•1111111111111111m11mmn1111tAUlllllllHllllllllllllHlllllHlllllllllllUllllUHlllUU. 

~ ~ ~ Satdık bina ; 
~ Ziraat Baııka~ı ~1erkez :: 
~ c = 1ü<liir liit!iind~n: 
! --
= 
~ 

BİR ALMAN FİLOZOFU 
Türk kültuı ve asarını tetkık 

ve tetebbu etmek u.:ere misafir 
sıfatile kıbar bil 1urk ailesı nez
dinde ikamet arzusundadır. Mu. 
kabilinc1e almanca dersleri vere
cektir. Tekliflerin almanca. in· 
gilizce veya fransızca "B. 20401 .. 
rumuzile zirdekı adrese gönde. 
rilmesi: 

ALA 
w 35. 

Anzeigen A. G .. Bertin 
1-4987 

il.AN '"i \flTl.AKI 
BHer Beheı 

Sarıfa Santimı Sayrfe c;..,.,ttm 

---------
2 300 3 
4 150 5 100 
6 80 7 40 

8 30 kuruıtur. 

ı - Hayıı tşlerıne ve yenı 

~~ çıkan kitablarıı .,;,1 ilanlardan 
t ıt;, 15 ten:dlfit vaptln. 

2 - Zayi illin bt'rlrollert ma k. ~ 
tu vüz otuz kuruştur. 

3 - T"brik. tr"Şl"kkUt, evlen· 

AHO EŞ \HTI.ARI 
~üddet OahilM Harıçte 

17 Lir~ 30 
9 16 .. 
5 .. 9 • 

ULU~ 4 SONTEŞRİN 1935 PAZ\TUı' ' 

em •• Mit a R'B t• w•nnn nrrtos *", e ttn,,... 

Dikkat! 
1~ ·•<l) olarınızı alınaz,Jan c\' f'I 

Ouunıiizdeki lıafta gt•le~ek olan: 

Yeni ırodel 

PB.İLİPS 
Radyolarını göriinüz 

Türk PhiJipı; 

44690 - 44699 
Limited Şırketi, Frenkyan han Gıalı\La, Telefon: 

1-4986 

~ ~ ~ ~ ~~~~~y~ .·.~ı~ 
Milli Miidafırn Vekalt'li : 
Satmalma Komİ!-1\'0IHI . 

Winları 

B1L1T 
ı - Bir tanesine biçilen eder 

19 lira 60 kuruş olan 200 tane 
soba açık eksiltme ile -satın alı. 
nacaktır. 

2 - Eksiltmesi 14.11.1935 per
sembe günü saat 11 dedir. 

3 - Şartname parasız olarak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan ahmr. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
294 liralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte iha
le gün ve saatinde M.M.V. satın 
alma Ko. da bulunmaları. 

(3198) 1--4919 

YENİ ŞEHİRDE 
Gaz ve elektrikli 6-7 odalık 

bir ev acele aranıyor. 
Sovyet Elçiliğinde 1572 tele. 

fonuna müracaat. 1--4979 

tAllD§llll~DRD'JllG~m•=••rıma1111r• 

-
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ii 1 Ankara Levazım Amirliği Satın 

1 Alma Komisyonu ilanları 

İzmit ve Gebzedeki in,aat ıçin alınacak malzemenin 8 ·2. teı/935 
cuma günü ıaat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltme !zmit'te tumen binasındaki satın alma komisyo· 
nundachr. 

3 - Kapalı zarflar bir saat evci .komisyona makbuı kertılıgı 
verilecektir. 

3 - Tutarı 26,000 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 1950 liradır. 
6 - Şartnamesi komiayonda görülebilir. 
7 - İstekliler belli gün ve saatında kanunun ıstedigı belgelerle 

komisyona gelmeleri. (309'5) 1-4766 

lLAN 
Tefenni garnizonundaki kıtaatın senelik ihtıyacı olan 315,000 

kilo arpa eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 18-11.935 pazartesi günü saat ıs d~ Ispartada tiını 

satın alma komisyonunda yapılacaktır 
3 - Muvakkat teminatı 1418 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhasebecilik vezne i, 

ne yatırılmış olması ve teklf mek tuplarmın kanunda yazılı fomıu
le uygun 'bulunması zaruridir. 

5 - Şartnamesi her giın komısyonda görülebilir. 
6 - Tahmin bedeli 18900 lira dır. (3195) 1-4925 

Kuruluş U A N 1 !S Ser~etı tunu~ 
1 8 9 ı ., yerme ~ıkar 

1 
Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan, Ankara- = 

da Anafartalar caddesinde Memurlar Kooperatifi na- _ 
mile maruf bina kapalı zarf usuliyle satılığa çıkarıl- -
mrştır. - Posta ücreti gönd,.rilmiv,.n ~ 

TERZİ 
Bay Cemalin 

Ankarapalas'taki ekspozis. 
yon unda 

44 senedir durmadan cıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A K1 
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. = = 

~ = -
~ -= § 
Ei 

Bina, 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa edil- = 
;::::: 

miş olup bodrum katı, zemin katı, birinci, ikinci, ü-
çüncü kat olmak üzere beş kattan ibarettir. 

Bodrum katında kalorifor dairesi ile kömür mah
zeni, dört büyük anbar. 

Zemin katmda bir büyük mağaza ve bir Müdürlük 
odası. birinci katta beş oda. bir büyük salon, koridor, 
halalar, 

İkinci ve üçüncü katların beherinde sekizer oda 
'e birer büyük salon, }coridor, halalar vardır. 

----------= --------
~ 
-----

Binanın yüksekliği 19,50 metrodur. Bina badanalı = ve boyalıdır. Zemin katındaki dükkanın döşemesi 
§ Karo Mozayik ve bütün katlar döşemeleri linolyom-

--==-- dur. 

=~--D 

Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmiş 
_ elektrik ve kalörifcr tesisatı vardır. 
E Satış 29 ikinci teşrin 935 cuma günü saat on altl
S da Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde yapılacak, 
=: tır. 

E İsteklilerin beş bin liralık depozito akçelerile bir
~ likte tekliflerini havi zarflarını bu tarihe kadar Mer= kez Müdürlijğüne tevdi etmeleri ve satış şartnamesi
E ni tedarik etmek veya binayı gezmek istiyenlerin 
E Merkez Müdürlüğü Muhasebesine müracaat eyleme-
~ teri ilan olunur. 1-4908 

--------
-
------------------

inılllllllllllllHllllHlllllffllltflfUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllHldfHlllm 
Ankara ümııne hastanesi 

Baş Tabipliğinden: 
l - Hastane Radyoterapi servisi için 18 kalem malzeme kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Bedeli muhammeni 1710 li.. 
radır. 

2 - Liste ve evsafını görmek istiyenler Ankara Numune has
tanesi Baş Tabıpliğine müracaat edeceklerdir. 
• 3 - Eksiltme 11-11.935 pazartesi günü saat lS de Ankara Nu
mune hastan sinde yapılacaktır. 

4 - Eksıltmeye girmek istiyenler 128 lira 25 'kuruşluk temınat 
ve vezne makbu larınr getırmelcri lazımdır. 

5 - Teklif m Ktupları yukarda yazılı saattan bir saat evveline 
k dar Ankara Numune hastanesine getirecekler ve eksiltme ko
mısyonu reisligine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta ile 
gonderilecek makbuzların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar g~lmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıs 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3112) 1--4848 

Hr. ('El\1. 'in 

Nasır ilacı 

En eaki naıurlan bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çrkarır. 

Umumt deposu: lnıcıliı Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve mile11Ü' bit na · 
sır ilacrdır. 

Kiralık ev 
Hisarda Cebeciye nazır kale 

önünde yeni ve müstakil dört o· 
da ve müştemilatiyle nezareti ka. 
mileyi havı ev kiralıktır. Pa. 
zarhk için Emlak bankasında 
Bay Osmana görmek için için. 
dekilere müracaat. l-495Q 

MODELLA ŞAPKALARI 
hüyiik rağbet kazanmıştır. 

Mode la 
Beyoglu, istiklal caddesi 318 

1 1--4980 ~I 

• _.m••~mom~•••m•C!•~ ~ 
Kiralık hane 
YENİŞEHİR: İsmet paşa cad. 

desi 47 numaralı beş oda ve mU~ 
temilatı saireyi havi hane kira, 
hktır. Görmek için i~indekilere 
görüşmek için müdafaai hukuk 
caddesinde asfalt fabrikasında 
mühcı:dis SALİHE müracaat. 

Telefon: 2350 1--4948 

"' !L 

lmtıyaı sahıbi ve Haş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Nnı ıhı 
BAYDAR 

Çankırı caddtsi en aı ırıda 
Ulııı Buım•vinde buı/mış· 

t "'. 

- -- ---===:;;-==:-

KASE 

NEDKALMiNA 
Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
Artırmaya konularak ıstekli çıkmamasına binaen iıç gün mud, 

de.tle uzatılmasına karar verilen ikinci vakıf aııartımanın 2/7 nu. 
maıalı dairesinin ihalesi 6-11-935 çarşamba günü saat 15 de yapı. 
lacağından istekli olanların Ankara vakıflar direktörlüğiıne mu-
rac-,, .. +ı -~rı '""'~Q\ •l'\Q~ 

SİNEMALAR 1 
BU GECE 

Fransızca sözlü şarkılı komedi 

GECE BÜLBÜLÜ 

Edith Mera - Henry Garat -

M. Rolland 

ı:H.J l:.aUı.,. ı.. .ECF. ......--- --- ---

~~-~.~.~ ~ kılALı • 

MONTE KRISTO - EJi"a La11di - R. OON \ T 

(KULOP) 
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SAYIFA 2 

SON DAKiKA 

Habeşler J\ılakalJ ~yi ~on11na kadar 
müdaff a ed ecekJerın.iş 

Adisababa, 4 (A.A.) - Röyter ajan. 

•ının salahiyetli kaynaklardan öğrendi
ğine göre habeşler Makalle'yi sonuna 
kadar müdafaa edeceklerdir. Adisababa
ya gelen haberlerde italyan öncülerinin 
Hausien'in güneyinde bulundukları ve 
Ras Seyum'un gericilerinin fiddetli mu. 
kavemcriyle ka11ılaıtrlı:lan bildirilmek. 
tedir. 

Adigrat, 4 (A.A.) - Ad~. Aksum 
hattından Uç italyan kolu ilerlemekte ~ 
dir. Makallc'Din itıaJi Adigrat kolunur\ 
hedefini teşki1 etmektedir .Adtta ve Ak. 

sum kuvvdt:ri doğu güneyi ve güney 
isikamrinde il~rlemekte Vl' Te'lrulc'ye 
yaklaşmaktadırlar. Ras Kassa'nın ordu. 
su burada italyanlarla ilk ~arp1şma yı ya. 
pacaktır. Öylr anlaşılıyor ki, artık haki. 
ki muhaseımıt başlamak ilzeredir. Ve 
habeş ordusu nihayet itaJyan ordusu 
u~ boy ölçlifebilecektir. ' 

Oeadrn cephesinde hiç harb olma

maktadır. İtalyanlar ağır ağır ilerle -

mektcdir. Şimdiye kadar italyanlar ta -

arrua. silahı olarak yalnız uçaklarını ve 
tanklarım kulJanmışlardır 

ltalyanJar MakalJe kapılannda 
Aamara, 4 (A.A.) - Röyter ajanar 

bildiriyor: Yeni ltalyan hücumunun i . 
1dncl gUnllnde 100 kilometreden fazla 
ıenişlikte bir cephe \berinde ilerlemek. 
te olan italyan ordusu hemen heınen 

mukavemet gilrmeksizin MaJı::alle'nin ka
planna da18ftmlflardır. Ha~4IH yal • 
nıa ~e harbi yaparak çelrihnektedirleı-. 

haly•m uçakları Makalle'nip 50 kilo. 

metre Cilneyindt 10 bin kadar babeş H

ketinin MakaUe'ye do~ru ilerlemekte oL 
duğunu biJJirmişlerdir .Bu geç kalmıa 

bir tedbirrlir ve bu ukerler zamanı~ 'a 

Malrallc'yt yc:tipeler bile ltalyanJarın 

bukıauua tesirli bir rnukavemf!t cöste
rtbilmeleri ihtimali kalmamıştır. 

B. Havariat, harbın uzam< sı düşmanı yıpratır. diyor 
Adisababa. 4 (A.A.) - Tekle Hava.. 

riat, sarayda werefine verikn bir tfilen. 

de: orduya 52500 frank annağan e'11li!S 
ft laerketin Wltün mahnı uluaa anna _ 

tan etmesi llsnn celditinl 96ylemlftlr. 

Tekle Havarlat generallere ve bakan.. 
lara Avrupanm aıyasal durumunu an • 

Jatnut ve İtalyan - habet anlafJlaaabiı.. 

\'lJNANlS'J'AN'DA: 

Y ıınanistanda geneloy 
bitti 

Seçmeıılerin yiiRh dobaraı lcı
raUıkıan yana oy NrJihr 
Atina, 4 (A.A) - Geneloy tam bi.r 

•tikfın içinde CC9ftiştir. Keti eon~ he -
nü.z beJli olmamakla beraber alınan k1s.. 
mt sonuçlara göre 1eçime gitc:nlerin 

Jiızde dokaaor lı:ıralcıhlı:tan yana rey 
vermişlerdir. Bir çok yerlerde cumuri -
yc:tçiler seçime katiyen Jİmx'mi,ler _ 
dir. 

V cnizcJosa ötedc:nmri taraftar olan 
muhuü-ler de bu geneloyda eski şeflui 

~ aralarının boaulmu' olduğunu gös. 
tıtnni,ıerdir. 

Memleketin hu tarafında baysallık 
yerindedir. 

.'fo11uc; kırala bildirildi 
Atina, 4 (A.A.) - Gcneloyvn aonu. 

cu Londra'da olan Kıral ikinci Yor&i'J'e 
telgrafla bildirilmittir. Ôzd blr )aeyct 
yakında !ngiltere'ye giderek sonucu lo

rala resmen bildirecek ve kendisini Yu. 
nanistan'a ielmete çağıracaktır. Kıra -
lrn J 5 güne kadar İngilere'dm aynlaca. 

iı umuhnakadır. 

.()ıyaMJl partiler luıldırılaı.:ok mı ? 
Atina, 4 (A.A.) - Gcneloyun ilk 

sonucu olmak ütere bütün sıyasal par -
tilerin ortadan kaJkacağı sanrlmaktadrr. 

Dil hakkında 
dördüncü anket 
(Başı 1. ci Sliyı/ada) 

Ye ud kökleri nelerdir? 
il) Bu kelimeler nasıl teşeld ··ı 

etmitlerdir? 
il 1) Bu kelimeleri t~kil etmek 

için köke ili•e olunan ekler 
nelerdir ve eklerin herbbi -
nin mana •• ~rlllan bakı -
mından rolleri M elm.u,tur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türk dili lıöldm ve, 
B - Türk dili ekleri, •e, 
C - Türle sözlerinin teşekkü 

lü bakluncla bir kaide çı
karmak mümkün .nüdür? 

Yukardaki dördüncü dil ank:.::
ınize okurlarımızın verecdı/.eri ee· 
vobltırı, BGSetemi~ y~ı ifleri Cı -
-rektörliiğüne lıöndermelerini rica 
deriz. Şimdiye katlar oldıfımu. 1 
~evabları aTa.siy#e lıoydıığumaz. 
gihi brınJan böyle de koyacağr=.. 

nın ortaya çıkardığı gerginliği kaydet -
mi~ ve demiştir iri: 

.. - Diplomatik otarak elimden ge. 
kni yaptım. Şimdi cepheye gitmem l~. 

ınmd1r. Bi~ halyan1ara ka~ı vakit lra 
ıranmak tabİ\'esini kullanmakta devam 
et!Mlivia. Bu muvaffaldyetin en eyi va. 
11tı•ubr. Cilnlril harbrn uıaması dUt -
lblnJ yıpratacahn-

ROMAN\A"OA: 

Bir romen gazetesınin 
hakkımızdaki yazısı 
Bukrci, -ı (A.A.) - Endepandans 

Rum('n gazetesi, .. Türkiyc:nin araıulu. 
salrolil .. haslığı altında aşağrdaki bet

kc:yi yaznııttır: 
"Türkiyt· cumuriyeti. dış durumu ve 

b.ıı ış meseleşi önündeki hareket tarıı 

bakım.ndan dünyada ayrı bir yer işgal 
rtmelrtedir. 

Genel sava§ eı;nasmda, sultan tara
fıadan Çanakkalc:nin kapatdmaır, çarlık 
reJiınin düpnc:sini ltulandınnak ıureti
le Rusyaya lral"lı kati bir silah olmuı
tu. 

Savaştan ııonra, türk ulu6u es.ki tef
ltri ile birlikte: yürümek istemedi. &. 
ncrjiyi basiretle telif eden bit ulusal 
kahraımuun idaresinde:, silahını tekrar' 
c:~ aldı. Ve savaşın hakiki galibi olan 
milliyttpervt>rlik prensipini çok baris 
komşulara karşı muzaffer kılmaya mu. 
nffıı'k oldu. 

Türkiye, uluuı devlet halinde ırki 

5mırlara ıçinde kuruldu. Her türlü and. 
la.şma tadili fikri ile hilalfn asırlarca 

hakim olduğu illerin tekrar ele geçiril. 
mesi filtrfnı, kendisi içn şeref olan bü
yük bir samimiyetle kendiliğinden bı
ra)ttı. Bu &abada, diğer birçoklarında ol. 
duğu gıbi, geçmişi bir tarafa bıraktı. 

Bu suretle bütün komşuları ile ba
rış içinde yaşayabildi. Ankara htiküme
ti, hareket tarzı ile. ~tatüko mi.ida1'rıeri 
sırasında. yalnız sadece "icabıhal .. ka
bihnden olarak degil. fakat sıyasasrnı 
ulusun daimı menfaatlerine dayadığı İ· 
çin. mantıkt bir surette yer aldı. 

Türlnye.nın bu kadar büyük hir rol 
oynadığı balkan antantında yer ah,r 
bu İstihalenin tabii bir sonucu oldu. 

Tdrkiyenin arsıulusal barışa hizme. 
tinin değeri bugün Akdenit anıa,mu.Jı
lının ı~ıgında ölçülebilir. Bunun için, 
Ak.arada kiyaaetli •c: Avrupa iıbirlili 
prensipinc samimi olarak bağlı şahsi. 

yetlcr hükiimtti idare etmeselerdi ne 
kadar ihtilatlar vukua geleceğini düıiln. 
mek yeter. Bu, başkalarının maalesef ta.. 
lı:ibt' yanaşmadıkları hir lh'nektir., 

DAr.I IK HABERi.ER: 

l~p(ll&yanın orduıu 
Madrid, 4 ( A.A) - Parlamentoya 

verilec.:k olan kanun layihası, 1936 or. 
du azamt mevcudunu 145 hin olarak 

tc:-sbit etmektedir. 

Pren.a Pol di;nJ.ii 
Btlgrad. 4 (A.A) - Yugoslavya kı

ra} naibi prens. Pot Londradan Bel -

~rada donmüştı.ir. 

ULUS 

\DIŞ 
İtalyan taaı·ı-uzu 

flÜn başlath 
( Ba~ı ı. ci s3yılad:ı) 

Aemıua, 4 (A.A) - Kıuay ct-pnum .. 
de italyan kuvvetlerinin ileri hareketi
ne geçişi dün aksam gelen bir rtsımğ 
habule teeyyüd etmiştir. Öte taraftan 
Somali cepMaindeki lrmrvttltdn dt ile

ri harektte başladıklan bildirilmekte -
dir. Yerli kuvvetler kolordusu pazar 
akşamı Hausicne varmışlardı. 

İtalyanların verdikH~ri haber1ert" 
göre. italyan kuvvc:tlui, yeni ışg.al tdı · 
ltn 1tırl~rde balkın wvin~ göstc:rilnı

le karşılanmaktadır. 

General dö Bono, genel kurmayı ile 

birlikt,. Adigrat gUneyind('ld bölgeye 

&itmiştir. 

İtalyanların ilcrlcyiti karıısmda ha 
beti« geriye çekilmektedir. Fakat bu 

dakikada anlafıldığına gorc bu kuvveı
ltr Makalle güneyinde topl.ıı.nmalrtadır. 

ltalyanwr .\lakalleye naramudılar 
Adiaababa, 4 ( A.A) - Genel ka.rar

gahtan alınan haberlere gort, her iki 

ç.ephede de İtalyanlar bilyük barb faa. 
liyeti gôsterrnektedirler. İtalyan akın • 
larında uçaklar ve: topçu büyük· bir rol 

oynamaktadır. 

Kuzayda hedef .Ma.kalkdir. Makal
le, habet lauvvetkri tarafından ttrkedil 
mittir. Fakat İtalyanlar, kuv'lleıtltrin 

çokluğuna ve muk:abe-knin haflfli~iM 

rapnen bili bu şehir~ varamamıflardır. 
EYCUu gün Hausiene llMlar iltrliyen 
ıtalyan öndilc:ri orada kalmı'1ard1r 

halyanlaıınEliae dağ yolu üzerin.. 

de bir çok i•tihkim lc:nı.ımı ile hafif 
topçu tetkilatı vardır. İtalyanlar asile. 
u)I ıuyu da beraberltrindfl getir?nf"Jt. -
tcdirlc:r. 
Güney cephuinde ital;:an taarruzu Do. 

lanın batısmdaki bölgede başlam19tır. 

İyi haber alatf'!"-kaynakla~dan ogtt
nJldiğinc ~öre, Kas~, ltuYVederi ildncı 

tefrinin 15 inden sonrı\ taarruu gc-ce
ceklerdir. 

Habefl.eT mukabil taarrmı 
!apacaklnr mı? 

Asmara, 4 (A.A) - İtalyan keşif u. 

~ları, pazar günkü sefnlerindc-, Ma -
kallc-nin gUneyinde Amba.aJaçi böla;c:
sinde kuzaya dog.rn yürüyen habc:-~· kuv

vetleri görmilşlerdir. Bunların mikdan 
10 bin kadar sanılmakt~dır. Bundan 
çıkan sonuç, habeşlerin Mak.allede da
yanmak istiyecc:kleri me:rkuindedır. 

A&mara, 4 (A.A.) - D..N.B. aJansr 
bildiri yer: ltalyan kuvvetlerinin Mar 

kalleye doğru ileri yiirüyiı.n ile ilgili 
olarak burada ıöylendiğiM göre, Gon
dar eyaleti ile Tsana göli.lıw eidc:n böl. 
~nin anahtan demek olan Setit top
rakları üzenndc: İtalyanlar ihtiyatlı ba-
1 e~ edere« ilc:rlemektediı:ler. Aynı 

zamanda t>u topraklarda kuvvetli habef 
tahtidatı yapılmaktadır. ltalyah keşif 
11çakları bu topraklarda ve sınır y&lrın.. 
bırında binlerce deve bulunduğunu bıJ. 
dirmiılerdir. İtalyanların buralarda ha.. 
beşlerin, Makalle üzerine bir mukabil 
t.-arruzla birlikte yapac.aklan hücumu 
beklemekte oldukları sanılmaktadır 

Bir bomlxırdmwnw biliıru,:mıu 
Adisababa, 4 (A.A.) - İtal) an uçak. 

lannın cumartesi gtinü Ga.rahai cıvarm_ 
ıia yaptıkl4ırı bombardımanda 30 lıa1ar 
kadın ve 15 kadar da çocuk ölmiıştiır. 

Uçaklar 250 bomba attruşlardır. 

Raa Gıı/,sa nezaret altında mı? 
Adisababa, 4 (A.A.) - Habeşıstaıı 

bundan bir müddet 8nct italyanlara gtç. 
miş olan ve Agam i.Jbaylığına tayin edi. 
la Raa Guk••nm Adigrata getirildiii 
ve orada ııkı gfr nezaret altına konula.. 
ralı Mr türlU hürriyetten mahrum brra. 

lnMlfı haber ahnmıttrT. 

16 000 !fi)·olı Nönılekli 
Napoli, 4 ( A.A) - ı ıkincıteşnn 

tarihindenberi hareket eden ve yahut 
5 ikinciteşrine kadar harelret edecek 
olan siyah gömleklilerin sayısr Hi bi. 

• ne yükwlmiştir. 

1'ren 11eferleri tlZflltJdı 
Roma. 4 (A.A) - Kömürden ıasar

ruf için fİmendifer sefcderinia günde 
97.50 kilometre a.zaltıbnaaına. karar vt. 

riJmiştir. 
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HABERLER 
}tıponyfmın deni:. k.on/l'rtmtn 

İ\·İn ~ırtları 
Tokyo. 4 (A.A.) - Rengo ajansın

dan: Bu liabaıb toplanan kabine, yüksek 
llarb divanı ua•ından Amiral Nazano 
ile uki Bedin büyük elçisi Matı;utona. 
gaı Londra deniz konferansına delege 
tayin etrni,tir. Kabine, delegelere veri
lecek talimatı da tasvıb etmi§tır. Gazete. 
ıeıc: göre: bu taJim;;ıtta şu esaslar vardır. 

1 - Deniz km.-vctlerınin genel ıu

. rette azaltılmaaı. 
2 - Dtni:r ailahlarında müsavat llu. · 

rulmaaı. 

3 - Her deniı: devleti için azami to
najın mümkün olduğu kadar az. olarak 

teabiti, 
4· - Dogr~ ve halrkanıyetli bir siJab. 

Hılanma formülü lıabulü. 

ÇEKOSLOV ~K V A'DA: 

Bir tıailuuı 
Praı. • (A.A) - Tnhenin, çc:ko&

lovak kı•ınnı polonyalı kısmına bat -
hyan bar köprünün altında. bir bomba 
patlamı,tır. 

Hallı:; ~k ön~.msiıı: zararlara aebeb 

olan bu suikasttan ötürü, büyük bi.r he 

yecan içindedir. Polisin yürütmt-kte ol

duğu serçin, hcnüa hiç bir sonuca va. 

ramamı,tır. 

t li ·uE: -•·----
8Gfbokan. iyihıti 

Nankin. •· (A.A.) - B. V•nı Çıng 
Vey tehlllr~ atJatmı!Jır. 

Çin.ıelci para me.eleai 
Şanghay, 4 (A.A.) - Hükümet dö.. 

vi.ı yf'dtğini muhafaza için bul tedbir
ltt almaktadır. Uç. bülııümet banlruınm 
banknotları niı.ami para olacak· •t di
ger bankaların banknotları y'avat yava, 
piyasadan keldırdacaktn:. Bu bankalar 
artrk manltnot çıkannıyacaklardır. Çin 
dolarının kıymeti şimdiki seviyt11inde 
rriuhafa.za edilecektir. Hükümet büdce
yi tevz.in ~tıneği vadttmekte, deflasyo
na eneel olmaga amıetmiş olduğunu 

bildirmtıktedir. 

I' eni bir fİ1U11U1 kurumu 
Şangbay, 4 (A.A.) - Finans ballan. 

lığı, merllez bankam hir ihtiyat akçeıi 
mcr·ku bankuı: haline çevrilinceye ka.. 
dar, yedek. madeni akçe kontvarı kurul· 
maama karar vermiştir. Ellerinde rü· 
möf para bulunanlar bunları bu kontu
vara yatırac.aklardtr. 

GiUraiif para devlet emrine 
•eçiyor. 

Londra, 4 (A.A.) - Royter ajansı. 
nın ~ydan haber aldıfrna göre, 
çin hük.ümc:ti gümiif paranın tamamen 
dev~t emrine geçirilmesine karar ver. 
mittir. Bu karar bugünden itibaren me
riyet mevlıı:iine geçmektedir. Eğer ya. 

hancı bankalar bu emri dinlemezlerse 
gümüf ihracı yasak edilecektir. Gerek 
vergiler, ge.rek her türlü öde-meler bank. 
notlarla yapılacaktır. Bu gibi muamele. 
ler için gümüş dolar kullanılması ya. 
&aktır. 

INGll.TERE.DE: 

Ramillie• gem.i.-ıi Cebeliittarıkta. 
Londra, 4 (A.A) - Ramillies drit. 

notu Cebelüttanka gelmiş ve Akdeniz 
kuvvetle-ri arasında Resolution dritno. 
tunun yeı-ini tutmuıtur. 

SiMh ve ceplu.me ihracatı artıyor 
Londra, + (A.A) - lngilterenin li

lah " mühimmat ihracatı bu yıl he -
men hemen iki defa artmıfhr. Peypfl 
guetemne gıire-, 1935' yılmrn ilk dolı:uz 

ayı is-fnde fhrac:at 816 hin İngiliz Ur11-
ıma yiimlmiftir. lt34 de 498 bin lira 
idi. Torpil ihracatı 14 binden 135 bin 

liraya, usaır ihracatı ı milyon 400 bin. 
dm 2 milyon 10 bin İngiliz lirasına 'H 

harb gemisi ihracatı da 597 binden 871 

bin ingiliz lirasına yiikee~tir. 

B. Eden Cenevrede 
Londra, 4 (A.A.) - :S. Eden, y~ 

nmda Avuturalya yüksek komiseri B. 
Bruı olduja hal<le diin akfam Cenevre. 

ye pJmiıtir. 

Cenevrede yapı.ıaıı 
konıı~ınalar ., 

Lomlra, 4 (AA) - Sir Hor ve jn.. 

giliz dış işleri bakanlığı genel se!.re .. 
te.ri Sir Vansihard dün B. Baldvi'l ile 
uzun zaman görüşmüşlerdir. 

Cenevrede Sir Hor ile B. Aloisi a.. 

rasrndaki konu~ma hakkımla De) 1i TeL 
graf diyor ki: 

« Bu konuşma sırasmclö B. A loisi, 
İtalyanın mütareke ve barış şartları 

hakkında izahlar vermiş~i· R A oisi, 

İtalya üzerinde icra edılecl' ı: tl~·min 

fazla kuvvetlenmesi tak<lirinde oı •ıt ve 
güney Avrupada i~Jerin ala'· ilece i du. 

mm, anlaşmazlığın esasları hal:. nda 

kendi fikirlerini bildirmi,tir. Si.ı Hor, 
italyan delegesine, aynı ;ı:amand<ı !tal. 

yadaki ingiliz. aleyhtarı pro[>ag.m la • 
nın dinmediği ve Libyada M ıs.r ,mırı 

üzerinde kuvvet toplanmasına rlı'"am 

edildiği müddetçe lngilterenin J\ kde
nizdeki kuvvetlerini azaltmasının müm. 

kün olamıyaca~ını da söylemiştir. 
B. Laval ile Sir Hor arasında ". ı ça. 

hf1D8laıt ise, zecri tedbirlerin tatbiki 
ile ilgili olmak üz.ere iki devletten bi .. 
riııi bir tecavün uğradığı takdirde 

Fransa ve İngilterenin yapacakl;ırı i1 _ 

birlifi hakkmdaki bütün fÜphc:leri gL 
dc:rmit ve bu yolda elde edilen ilerle • 
yiı. iki genel kurmay tarafından yapt .. 
lan plAnlarda pqtilı:· eonuçlar doğur .. 
muıtur. 

lngilia heyetinin. fikrine ıöre, Ha. 

bqiıtan i•i hakkındaki konuflJllllar: tok 
.zor olacak· ye uzun uman trürebilc:cek. 
tir. 

Taymia ruetetrinin Paris aytan dl. 
yor iri: 

« iyi bir kaynaktan haber ahndı • 
ğına gtire B. Alofd, Sir Hor ile ya.ptı. 
ğı lronu~da çok· mlaııcı bir durma 
göatermiıtir ki, bu bant 19lundaki ~ 
vaffald,et umu.4amı kunetlendirmif 
tir . 

1' .. RANSA'DA: 

8. E.ryo • S..,,eder birliii 
Liyon, 4 (A.A) - Bir aeykıv vere• 

B. Eryo, funlan ~emi~r: 
« - Uzun zamandan.beri franaıa -

sovyc:t yakmlqmMJıu ineyenlerdc:n bl 
riyim. Ben, ~ ulusunun n onu 
idare edenlerin. l9ir doetuyum. 1924 .. 
iktidar mevktine geçtijim zaman ~ 
iJlerimden biri, Jtranaa ile ~et Ru._ 
ya arasındaki enloaatik ilailerl yeni. 
den bağlamak· •W.. 

1932 yılında IN4 te baflamıt oldu. 
ğwn esere devam eeerek, Jimdiki rua • 
fraıwz ilgilerini teabit eden andlq • 
mayı bazırladma Ye bu andlafımadaa 
sonra bir (adimi te<a•ÜI) paktı imza. 
l~pdı. 

Biz, bütün ulualann ıopıaıım.aıaa 

istiyoruz. Bazı tüıruıeler, ve buı metod 

lar hakkında bir takını llayıdlaT 

ileri sürUlebilirse de, bia, ulualarru 
suçlu görülmemeJeri gerektiği fikrin • 
deyiz. 

Hüriyeti tabdid etmek istiyenlerisı 

cumuriyetin kudretini alet olarak kul.. 
lanmalarma hiç bir zaman razı ola • 
marn.:. 

SOVYETLER BIRU~l'NDE: 

Bir çeıe aovyd'wpraklaruıa winB 
MMkova, 4: (laA) - Taa ajamınm 

Kabaronkiden baıber aldıiına söre • 
ikincitqrin tarillindc altı lilabb k0111 

liden mlireJılrelf. "1 tete lbaçuridell 
gelertk IOY}'et: tmpraklarma lrlrnMıl 

sınır karakollan wafmdaa a&"ülmüt 
ve arada bir prplflD& olmU§tur. Çar • 
pışmada çetecilerden ikisi ölmilf, ilçil 
yaralı olarak· tutulmuf. biriai de kaç • 
DU§tJr. Hadianin · olduğu yerde bir sll. 
rU iırtica brofiirleri. silahlar ve rayları 
bozmaya yarayan anahtarlar bulun • 
muştur. Çetecilerin geçtiği yoldan an. 
laşıldığına göre, niyetleri Grodckovo -
Vladivostok demiryolunu bozmalıtı. Bıa 
yaralı haydutların ifadelerinden de an.. 

laşılm1'tır. 

Çete, süel bir te,kilat olan San9a ~ 
gou te,kilatr tarafından ku.rulmuştur. 
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Ya.-aş yavaş kültürle hu türlU ilgi. 
yi ';e:;mlş olan edebiyatımız o derece 
hır kultiir ürlinü idi ·ki ferdi ve süb
ıektiI bir :.esin eseri olmaktan ziyade ü.. 
.erinde uğraşılmış. bir yarıpa heve
siyle çalıtılmış bir "it\!8.. temrini öz. 
lüğünU taşırdı : 

Her memlekette her yazman kültür 
Mhibi midir, yazman olabll_mek için 
lolUtilr tart mıdır gibi bir sorguya men. 
fi kuııtık verilebilir. Elverir ki kar
tılığa §Öyle bir kayıd katılsın : Her e
ser edeM olmu, her yazman edebiyat. 
ta yer tutmaz. Bizde edebiyata ve kül. 
türe karır görülen "laübalilik,, bu nok. 
taya kimsenin dikkat etmediğinden ge
·Hyor. 

Bunun içindir ki yalnız yazmanları 
ıuçlu tutmak haksızlık olur. Edebiyat 
üzerinde hükUm sünnüı olan sebebler. 
kültüre karıı gösterilen ilgisizliğin o.. 

kurlar klasında da yayılmasına meydan 
verdi. Halbuki türk ulusu, JWJdlr ulus
ları arasında ytıksek bir yer tutan bir 

t~pluluktur. 

Teknik, fikir ve edebiyat ananalarr. 
auıı zamanla bırakmamız kesindi. Fa
kat kültilrilmüzU, onları bırakacağımrz 
güne kadar muhafaza edebilseydik bu 
ananalarm yerine yenilerini koymak. 
ta gecilanezdik. İ§te bunu yapamadık. 
Yapamamrza önemli sebcbler de yok 
değil: Gerçekten, canıyla uğra,an bir 
memleket birçok İ!fleri sonraya brralk.. 
mak zoru altındadır. Kendimize yeni 
bir etik, yeni bir fikir alemi, özel bir 
edebiyat yaratmak ödevini İ§te böyle 
geciktirdiık. Ancak. barıştanberi dün. 
yanın en sekin ve en rahat bir memle
keti olan topraklarımızda yazmanların 
bu ödevi hala yapmamaları nasıl izah 
edilebilir Yukarda sözü geçen "laüba
lilik.. le değil mi? Oysaki yeni fikri 
ve manevi kıymetleri yaratmak iti a
celedir: bu kıymetleri bulmamız, yaz. 
manlarm birç~ kıymetler araamcla 
ayırma ve seçme ameliyesini batarma 
kudretini edinmelerine bağlıdıT. Mete. 
leyi bu tekilde gönnek ıl:elki tuhaf ge. 
tecek. Lakin unutmıyalmı ki bugün. 
en büyük ekailderimizdenı biri, batta. 
en esaslı eksiğimiz fikir hayatıdır, "'te. 

· fekıkür .. dür. Bunu bir fabrika kurar 

~f>i kurmak zoru altındayız. 

"Tefc-ldkür., e, kültüre karşı kayıt
sızhğmıız kendi Alemimizden bqka a. 
lemlerle olan ilgilerimizi de dıtnomaL 
~ı~ içinde tutuyor. Bu ilgileri hali bir 
tlirlil tabiileştiremedik. Meseli garb 
aleminin insanlarını anlamak, fiıkfrleri. 
ni sindirmek il}inde de aksaklık var. 
Bunlarla herhangi bir değet bizi şaşır
tır ve bocalatır. Karşılarında fiıkir SC

lamet~miz, ökemimiz sankıi birdenbire 
durur. Garbın iyi veya kötil hiç bir ta. 
rafı yok ki soğuk kanhbtda bakalım. 

Onlara kar,ı ya anlaşılmaz bir nefret, 
yahut · lüvumauz biİ' meyil gösteririz. 

. Hulasa, garbla ilgilerimizde eşitlik .kav
tamını bayağı unutmuş gıbi görünürüz 
ki bu, dikıkate değer bir haldir. Onu 
ya bizden üstün. ya ap.ğı görürüz, fa.. 
kat eşit görmek sanki aiklımıza gelmez. 
Atalarımızın garba karşı d~ydukla,rı ve 
canlı, yüksek bir medeniyetin doğurdu.. 
ğu güvene dayanan istihfaf, bizim bu 
kararsız durumumu?.dan ne kadar daha 

guzeldlrf 

Evet, bir kültür~ muht~cız; "tefek. 
kür,. e, fikir hayatına susamı§ bir hat. 
deyls. Bunlar için kültür sahibi yaz
manlar istiyoruz. Bir topluluğun kafasr .. 
nı yuturan, hassasiyetini yapan. onu 
her gUn daha insanlaştrran özlü yaz. 
manlardır, kültürün bütün şartlarım 

kendinde toplamıs bir edebi-yattır. İste 
bugUn edebiyatımızda aradığımız ve 

bulmak istediğimiz, o kültürün eşsiz se_ 
ıi ve havasıdır ki her satır arasınrlan, 
her ctlnıle içinden, her fikirden. her 
eözden bir buhar halinde çıkar ve et. 
rafmuzı sararlar. Her şeyden evel ka. 
fanın, ftkt-in, hulasa "tefekkür,, ün qi.. 
.kim olduğu bir edebiyata muhtacız. ta. 
tediğlmiz edebiyat odur. Ona avuttu· 
ğumuz gün, en büyük bir eksiğimis ta. 
mamlanmış olacak, asırlarca evet bu 
kadar olgunluk ve kuvvetli b'ı ·aztdık. 
la tutmağa başladığımız bir alanı yeni. 
den ele geçimıiş olacağız. 

Bu 6devi, memleketimizi her bakım.. 
Clan yükseltmek için başardı~ımız iş1e. 

ri nasıl görüyorsak öyle yapmak zoru 
t u:: Yan; durma(' ·n çalı<.>arnk 

v-e her şeyden evci edebiyat alanında 

kültürle ilg·isi uzakça olan, daha doğru. 
su kültürsüzlüğe de dayanır tarzları u. 
zun zaman unutup ancak ve ancak sı
kı bir entelektüel disiplin, genis bir 
bilgi istiren tarzlar üzerinde işlemek 
zoru. 

Bunları yapmazsak muhtaç olduğu. 
muz ve en şereflilcrden biri olan ede. 
bi geçmi,imize layık bir edebiyat kura.. 
mayız. Asırlarca cvel yanlış bir yola 
sapmı' aldu~u halde esaslı ve özlü bir 
·kıültürün verdiği hızla bütün kıymet. 
terini son zamanlara kadar aaklıyabilen 
edebiyatımızın bugünkü "fitret,. devri, 
1azmanlarımızrn. memleketi teknik, bil. 
gi ve deneç sonucları üzerine dayana. 
rak: yeniden yapmağa koyulan yurddaş· 
larmıız gibi teknik, bilgi ve "tefek. 
kür .. e dayanan bir edebi hayat, bir e. 
debiyat meydana getirdikleri gün bi. 
tecektir. Reşad N. NURf 

Evkaf teşlµlatıı:ıdaki 
değişiklikler 

Evkaf genel direktörlüğü me
murları maaşlanmn tevhid ve te· 
adülü hakkındaki kanuna bağlı 
cedvelin değiştirilmesine dair ha
zırlanmış olan kanun projesini hü
kümet Kamutaya venniştir. 

Bu projeye göre, yeni cetvel 
birinci kanunda tatbik edilecektir. 
Yeni cetvelin tatbiki dolayısiyle 
açıkta kalacak memurların açık 
maaşiyle tekaüd ikramiyeleri ma
aş faslındaki tasarruflardan veri
lecektir. 

İstanbuldaki vakıf işlerinin ge
nişliği ve gelir kaynaklarının çok
Juğu dolayısiyle buradaki işlerin 
bir direktör tarafından çevrilmesi 
çok güç olmakla beraber, kadrosu 
diğer direktıörlüklerle ölçülmiye
cek kadar büyük olduğu halde is
tenilen muvaffakiyeti temin ede
mediği şimdiye kadar yapılan de
neçlerden anlaşıldığı cihetle İs
tanbuldaki vakıf gelir kaynakl
rmdan daha çabuk ve çok istifade 
edilmesi ve hele yeni vakıflar ka
nunu ile evkaf idaresine verilen 
yeni vazifelerin en ziyade alakalı 
olduğu· İstanbulda tam yaptlabil
mesi için İstanbul evakf direktör
lüğünün her biri &fnı salihiyeti 
haiz İstanbul baş direktörlüğü i
le Beyoğlu ve Kadıköy direktör
lükleri olmak ilzere üçe tefriki ka
rarlaşmıştır. 

Beyoğlu ve Kadıköy direktör
lüklerinin her biti kendi dayre· 
sine aid işlerden mesul olacak ve 
y:!\lmz çok önemli olan tahsilit ile 
bi,hassa ekalliyet vakıfl~ işlerin
de İstanbul baş direktörlüğünün 
kontrolu altında olacaklardır. 

Bundan başka yeni cetv.elle 
Ankara evkaf direktörlüğü kaldı
nlma~ta ve bu direktörlüğe aid iş
ler merkez teşkilatı içine alınmak
tadır. Merkezde bir tahsilat ve va
ridat direk.törlüğü ve bir yönetim 
kurulu kurulmaktadır. 

Neticede kadrolara memur ila
ve edilmiş olmayıp tersine olarak 
mikdar ve sayıda tasarruf temın e
dilmiş ve maaşlardan yılda 17 bin 
küsur ve daimi müstahdemler üc
retinden i!e 20 bin lira kadar ta
sarruf yapılmıştır. 

Layiha ve buna bağlı cetvel, ö
nümüzdeki günlerde Kamutayın 
alakalı komisyonlannca gözden 
geçiritmeğe başlanacaktır. 

Fakülte latince 
profesörlüğü 

Ankara dil tarih ve coğrafya 
fakültesi icin latince profesörlü
ğfüıe B. Roden 'in getirilmesi ka-

. r.arlastırılmış ve mukavelesi yazı
larak gönderilmiştir. Fakültede 
bu ay içinde derslerine başhyacak
tır. Fakültep.in dahili bütün ha· 
zıdıkları bitmiştir. Nihan olarak 
devam ~decek talebelerin kayıtla
rı daha bir miiddet uzayacaktır. 

IST AN BUL TELEFONLAR/ : 

B. Tahsin Uzer geliyor 
İstanbul, 4 - Üçüncü genel 

enspektör B. Tahsin Uzer Ankara
ya hareket etti. Ankarada bir ay 
kalarak orada yeni teşkilatı yapa
cak, ilkbıaharda Sıvas - Erzurum 
hattının bitirilmesine önem vere
cek, hattın yapılmasına Erzurum
dan başlanacaktır. 

Karayel devam ediyor 
İstanbul, 4 - Bir haftadanberi 

devam eden karayel şiddetini kay
betmekle beraber henüz devam e
diyor. Cumartesi akşamına Bartı
na kalkan Bartın vapuru yüzlerce 
yolcusuyla Boğazda bekliyor. Da
ha birçok vapurlar da açılmak 1-
çin Boğazda iyi havayı beklemek
tedirler. Yeşil köy rasat merkezi
ne göre hava birkac gUn daha ya
ğışlı gidecektir. 

Tifo vaka!an 
İstanbul, 4 - Tifo vakalarımn 

salgın ha tinde olduğu yazılmıştı. 
B..ı hastahk salgm halinde değil
dir. Tektük tifo vakalanna rast
lanmaktadır. 

4- İstanbul, 4 - İzmır şarbayı 
Dr. Behçet Uz şehrimize geldi. 

İstanbul gümrük baş di
rektörlüğü kadrosu 
Gümrük ve ınhisarlar bakan

lığı yeni teşkilat kanununa göre 
hazırlamış olduğu İstanbul güm
rük baş direktörlüğü kadrosunu 
bugün lstanbula bildirmiştir. Ye
ni kadrQ ile İstanbul ve Galata it
halat gümrüklerinde birer tane da
ha muavinlik ile paket gümrüğü, 
yolcu salonu ve satış direktörlük
leri ihdas edilmektedir. Şimdi bu 
muavinlik ve direktörlükler kad
rosu olmadığı halde eldeki kadro
dan artırılan memurlar tarafından 
görülüyordu. Bakanlık yeni kadro 
ile İstanbul gümrük baş direktör 
. tuğunda imkan nisbetinde yüksek 
memur kull.'\mlmasma karar ver
miş ve iyi randıman alınacak olan 
bu memurlarla İstanbul kadrosu
nun daha dar olması sonucuna va
rarak kadroyu kÜçültmüştür. Ba
kanlık bu sebeble İstanbul kadro- · 
sunda alelade memur maaslannı 
en az 20 lira olarak tesbit etmis vr 

en çok muayene memurlarına (). 
nem venniştir. Yeni kadroda 20 
lira maaştan az yalnız birkaç ö
nemsiz memuriyet bırakılmıştır. 
Ba!~anlık 20 liradan az maaşlı olan 
memurlann açıkta kalmamasını 
temin için bu kadronun yavaş ya
vaş tatbik edilmesini ve bu memur
ların bakanlıkça sırasiyle başka 
taraflara nakledileceklerini İstan 
bul gümrük baş müdürlüğüne bil
dinniştir. 

Bir yılda yeniden yapıları 
kan aralar 

Sağlık koruma kurumlan ara
sında kanara (mezbaha) lara çok 
önem verilmektedir. Geçen vıl i
çinde modem şekilde yeniden ku
rulan fenni kanaralar şunlardır: 
Amasya, Bozdoğan, Söke, Susığır
lık, Biledk. Bozöyük. Düzce. Gem
t:ı Cankın. Rize. Pazar (Çoruh). 
Artvin, Erzincan. Erzurum, Es
kısehir. Gaziantep. Islahiye, Kas
tamonu. ft_;parta, Pendik. Yalova, 
İımir, Avanos, Kütahva, MAlatya, 
Elbistan, Çarşamba, Tokad. Nik
l)~r. Sürmene. Urfa. ~~f~nholu 

Faiz ve dividant muka -
bili gönderilecek 

mallar 
Faiz ve dividant mukabili dış 

memleketlere çıkanlacak ma1 kıy
metlerinin takas heyetleri tarafın
dan tesbit edilmesi ekonomi ba
kanhğmca kararlast1r1lm1c:-trr 

Komplo teşebbüsü 

Yurdun heyecam 
· hala dinmedi 

Suikast t~şebbüsü dolayıaiyle Cu -
mur Başkanımıza yurdun içinden ve dı. 
şından gelen telgrafların neıriııe devam 
ediyoruz: 

~arayköJde: 
Sarayköy, 21 (A.A.) - T8rldUğe 

şeref, gençliğe güven olan varlığın za 
fenalık dÜ§ünecok hainlerin kafalarım 
parçalamak için Sarayköy gençliğı tele 
yürek halinde, heyecan içinde çarpmak. 
tadır. Çok yıllar yaşamanız c):ı.: dileği • 
mizdir Genç A.ltıokçular Ba1jkam 

6unyaııda: 
nunyan, 31 (A.A.) - Kadın. erkek 

bi11 kişi cumuriyet meydanında sevgilı 

fotografımzı göstererek "sen trükün v
Türkiyenin göz bebeğisin. Sana yan ba. 
kan gôzlcr kôr olsun. Hain eller kökün
den kurusÜn. Lanet olsunlar. Büyüğü • 
rr.tizsün. Atatürk ugruna can ve
ririz,, sesleri göklere yükseldi. Sana uza 
nacak alçak elleri yarattığın cumuriyet 
kahreder. Bı:r. köylüler senin için can 
veririz. büviik Atatürk: 

f,/kmidc; 
Eftanı, 2 (A.A.) - Büti.ın türkliıgıin 

kalbi olaıt yüksek şahsınıza karŞL bazı 

hain ellerin suikast yapmak ıst diklerini 
duyan binlerce kadın ve erk~A birikmiş 
köylü soydaş, bugün Eftani hükumet 
binası önünde bunlan tel'in için biıyiık 
bir toplantı yaplDI§ ve bu toplantıda tür. 
kün yüce kurtarıcısına karşr candan bağ. 
lılrklarıru bir daha teyid ettikleri gibi 
ona yan bakacak her gözü ovmava d:ı 

andiçmişlerdir. Sonsuz s vgılarla keyf; 
yeti arzederiz. 
C.H.P. başkanı M Ayakaç, muharrir 
Celil Güney, kırk beş köy adına Çelebi
ler köyü mrıhtarr Abdullah Yı1maz. 

laıanbul.du: 
Galata, 2 (A.A.) - Melun ve hain eL 

terden halas olan mukaddea vücudunu~ 
za geçmiş olsun. Şefi bulunduğunuz ulu
sumuza bahıettiğiniz cumuriyetin ebe -
diyen payidar olmasını ulu tanndan di • 
leriz. 

Türkiye Karaim crmaati 

**• 
Pangaltı, 2 (A.A.) - Cumuriyetin 

yıldönümü münasebetiyle pek samimı 

tcbriklerimle birlikte, şalısi saadetiniz 
ite ulusumuzun refahı hakkındaki can. 
dan dileklerim ve kudsı varlıgrnıza u. 
zanmak istiyen melun elh.:rin kınhp ezil 
mesinden doğan sevınç ciuygulanmın ifa 
desini lütfen kabul buyurmanız ricası -
nı yüksek saygılanmı sunmağa vesile 

ittihaz eylerim. 
Bul~ar f'ksarhlı~ı pıskopo u Klim'-nt 

l ugoslavyada: 
Usküp, Yugoslavya 2 (A.A.) -

Yapı:nıı olduğunuz inkıUibı dünya alkrt
larken, size suikast tertib eden elleri 

tel'in eder, saygrlarmu sunarım. 
Şevlri Ramis 

Borçkada: 
Borçka, 2 (A.A.) - Biz borçkahlar 

on ikinci yılı dolduran yüce cumuriye -
tin hainlerini bir daha laneder, ttırktln 
tüyüğüne yurduyla beraber daba çok yıl 
dönümleri kutlamak dDeriz. 

C.H.P. N§Unt IClldir Pmr, 
ıarbay bztürk 

Simavda: 
Simav, 2 (A.A.) - Senin kanma gir. 

mek istiyen canavarlan kamunun 6000 
nüfusu tel'in eder ve hükümlerinin biraı 
evel verilmesine nbınrzlıkla intizar 
ile bayrı> ;uaızı kutlayarak candan aay 

gılanmu:ı aunanz. 
Dagardi halkı nanuna Fahri. Mustafa, 

Ali Nuri 

~avşaıta: 
Şavşat, 2 (A.A.) - Ulusunla yarat 

t ğın curillıriyetin yıldönümün.ll kutlar -
ken engiR türklilğün bütün olan yilbe1t 
şahsiyetinize kıymak istiyen alça!(1'\r• 
duyduk. Kahrolsunlar. Varlığına varlı. 
ğımızdır. 

S. Burkut, şarbay S. Ertem. C.H.P. 
bafkanı Zihni Uran 

Müzik öğretmen oku -
lwıa getirilen profesörlet-

Ankara Musiki · Öğretmen O
kulu şan profesörlüğü için Berlin
den çağ1nlan profesörler ötey gün 
şehrimi:~e gelmiş ve dün işlerine 
başlamışlardır. Bunlardan Profö. 
Preus daimi olarak Ankara Musi
ki öğretmen okulu şan profe~örii 
kalacaktır. Paul Lohmann anc<'k 
iki ay için şan profesörlüğü yap
mağı teahhüd etmistir. Paul Loh
mann Berlin yüksek musiki aka
cf emi~i san pr:ofr~örler1nrl,,.nclir. 

Dil, tarih fakültesine 
alınacak talebeler 
Ankara dil tarih ve cografva 

fakültesi icin hn yıl Plmacak '1() 
leyli talebenin ~maç kaöulları ın ~ 
lenmektedir. 1<'.'t?ananh.. huı \in 
aksama kadar kesin o]arak sapt -
nacal·tır Bunn.,,n ha"k:<ı faltült('' ~ 
nihari olarak cievam etmek ' rı 
basvuranlann ,-;a) ısı vüzden f<ı .... 
ladır. Avrupaya gidecek taleb 0

'"'

rin smaç kağ-1dlarr inccJenmıştır. 
Kazananlar bu!!lln vevcıhnd vann 
iJ...-ilil .. re hilrli.-"1,,.rektir 

A 1 acahöyükteki kazı 

Alaca höyükteki kazıya devam 
edilmektedir. Bulunduğunu yaz
dığımız Eti kıral ve kıraliçeleri~e 
a·d olan iki mezardan baska a ıu 
ayleye aid bir' :aç mezar daha bu
lunmuştur. Bu kazı sonucunda bu
lunan eserler simdiye kadar bu
lunan eserlerden çok daha önem
lidir. Alaca Höyükteki kazıda çı
kan tarihi eserler sandıklar içınde 
Ankaraya gönderilmiştir Bundan 
başka İstanbul Almanya asan a
tika enstitüsü üyesinden B. Kurt 
Bittil tarafından yapılmakta olan 
Boğazköy kazısı nihayete enniş
tir. B uyd bu kazıda çıkanlan e
serler Ankara arkeoloji müzesıne 
getirilmiştir. Alaca Höyükteki ka
zı daha bir zaman sürecektir. 

Kültür Bakanlığında bir 
atanma 

KültiiT Bakanlığına bağh ar 
direktörlüğüne yüksek öğretim 
şube direktörlerinden B. Ahmed 
Kudsinin atannıası kararlaştınl
mıstır. 

İspanyalılar bizden tütün 
alacaklar 

Bit ispanya tecimevi memle
ketimtıden tütün almak istediei
ni, kendisine bu iş üzerinde çah n 
finnalann tamtılmasmı. tecım 
mümessilleri vasıtasiyle. ekonomi 
bak:ınhcrmdan rica etm;~tir 

Çayır ve mera uzmaru 
geldi 

Karacabey harası etrafmdakı 
mera ve çayırların ıslahı için M a
caristandan getirtilen mm.an pro
fesör Kalbai Karacabeyde int ·
melerini bitirerek şehrimize ~cl
miştir. Profesör hazırladığı rapcr 
ru bakanhi?"a v~recektir 

Tel-aviv arsıulusal . . 
sergısı 

Filistinde Tel-avivde iki yıl .ı 
bir kurulan arsıulusal sergi. b11 1 
30 nisan 1936 da acılaca'·tır n 
garistan. Romanya. Yu!'oslcı ı 
.;e- Yunanistan gibi komsu mt-r> ... _ 

ketlE>..-in dt> istirak ettikleri bu r

gi buralar~ mal gön<ieren mem -
ketlerde, son zectmanlarda önenııi 
bir mevki alıiuşur. MemJeketımı
zin sergide temsil edilmesi henuı: 
resmi surette kararlaştmlmamış .. 
tır. Yalnız. iştirak edildiği takdW. 
de, her yıl yeniden yaptmnak zoc .. 
luğundan ve masrafından kurtul
mak için betondan daimi bir pav
yonun yaptınlması etrafında ilgi
li dayreler çalışmaktaduiar 



SAYIFA 4 

Ulus'un Anketi 
--=-

Aııkarada meskeı meselesini 
hall(~d ~~liliriz? 

na~ıl 

Cumuriyet J .... :ümetinin An' -
ltarada mesken meselesinin halle
Jilmesine ne kadar önem vermek
te olduğunu biliyoruz. Emlak ve 
Eytam Bankası yeni meskenler 
hakkında tetkiklerde bulunmak -
tadır. 

Ankara'da bulunan memurla
rı yerle~tirmek, yalnız onlara bir 
hizmet olmakla kalmıyacak, An 
karanın Bayınclırlığını ve nülusu
nu biiyük bir hızl.a artıracakhr. 

Bu mesele ile az oçk ilgili o
lanlara birhaç ıual yolladık. Ce
vablarını nef reJ erken, birçok kro
kiler de basacafız.. 

Bu suretle bu işle uğraşmaktll 
elnlara ve Ankarcr'ya küçük bfr 
yardtmcla bulunmak istiyoruz. 
Y ollaJığımız mailer fulllar"•r: 
Arztı eden laerkeı bu ıuallertlen 
birine v~a birkaçına kentli ceva
bını da vollavabilir: 

1 - Devl~t mernuTları ıneeken
Jeri: 

a} Memur meskenleri bahçelı 
evler halinde mi, büyük apartı
manlar halinde mi yapılmalıdır? 
Fayda ve mahzurları. 

h) Bahçeli evler usulü tercih o
lunursa. bitişik evler ve bahçelc;: 
sistemini mi, yoksa ayrı bahçeler 
içinde ayrı evler sistemini mi ter
cih edersiniz? 

c) Evler makama mı hurolun
malıdır? Fayda ve .ııahzurlan. 
Yoksa Memurla.ta temlik mi edil
meli dır? Fayda ve mahzunlarr. 

2 - Yapı Kooperatifleri: 
a) Yapı Kooperatifleri hangr 

unsurlar için faydalı olahilir? 
b) Yapı Kooperatiflerinde ifti

rak serrnayesi ve yard1.D1cı serma
ye nasılJeı.ıin olunmalıdır? 

3 - fsçi meskenleri. 
Aileli ve ~hirde devamlı otu

ran i4çiler, m~vsim itÇileri, bekar 
İ'4;İlere gÖl'e İtçi ev1eri hakkınd.ı 
ki dii!i:Üneeleriniz? 

ikin<'İ ceva1l : 3 
Adını bildirmek İalemiyen bir 

olrurumuzun anhetimize gönder -
Jiii cevabın ikinci kısmını Jün 
lıoymuffulı. Bupn üçüncü 1111 -

mını /,oyuyoruz: 

Şimdi esas sııalJ~rinh:e kısaca cev<lb 

y~rebi!irim: 

a ...... Memur meskenleri bahçeli eY
lcr halinde mi uüyük apartımanlar ha
linde mi yapılmahdır? 

Cevab: Yalnız be kir erkeklere mah
ıus evler apartıman tarzmda, aytelcre 
mahsus evler bahçeli olarak düşünül

mek lazımdır. Daktilo Yt kadın müL 
tahdemin için apartrman tarzında (Po
Jais cles dames) 1er yapılmak elzemdir. 

l1 - Balıce li evler usulu tercih olu
nursa bitişik evler ve bahçeler sistemi 
mi, yolcsa ayrı bthçeJer i~indc aytı ev
ler sistemi mi tercih olunmalı l 

Cevab: Şehrin ittisalindeki evln. 
bitişik ve önleri bahçeli olmalı. Şehir 
dışındaki evler mtistaldl bahçe 0ırtasın. 

da ve sebze ve çiçek ;ır.eriyatma kafi 
kısımları da ihtiva edecek sekilde ol. 
malıdır .. 

c - Evler makama mı merbut oL 
malı, temHk mi edilmeJi? 

Cevab: Maıkama merbut ev, Reisi· 
cümhur, vekil, baş•ekiJ, valf ıilti urf 

muayyen salon ve mefruşata ihtiyacı 

ve milli ehemmiyeti dolayısiyle zaru

rt olanlar mtist~na olmak üzere dün
yanın hiç bir tarafında yolctut. Bunu 

küçük memurlara da teşmil bir nokta
dan doğru değildir, her noktadan zarar. 

b ve yanlıştır. 

d - Yapı kooperatifleri hangi un
ıurlar için faydalı olabilir? 

Cevab: Yapı kooperatifi fikri. An. 
karanın ve mütesavver azaların arzetti. 

•ği şeraite nazaran &ak~ ve teknik iti
bariyle kabili ınUdafaa ve tavsiye de
ğildir. Fi1hakilc:a bu kabil ~irketle't'in en 

çok mevcud o1dngu İngilterecte koope
ratif şekilde teessüs etmiş o an mah_ 
dud bir iki şirket de vardır. Fakat bu 
şirketlerin kooperatif halde tesekkül 
etmiş olmalarının sebcbleri büsbiitün 
ayrrrhr. 

e - Yapı kooperatiflerine iştirak 

sermayesi ve yardımcı sermaye nasıl 

temin oluna~itir? 

Cevab: Teknilman yapılacak iş şu

dur: Büdceye mevzu mesken za.mınım 

kapita1ize etmek ve ucuz sıhi ev şirke
ti namiyle bir anonim şirket tesis eyle. 
mek. Bu şirketi yukarda çalışma tarz
ları hulasa edilen Bilding sosyetiler 

tarzında çalrştırmak. 

Böyle bir şirket gayet kolaylıkla 

har· ci finansman da bulabilir ve bugün
k i yeni gtizel Ankaranın yanı başında 
planlı ve ayet mükemmel bir yapı se. 
risini sur ti ahakkuk ettirebiJir. 

m ı mevzubahs evler ta
e kadar bir taraftan 

da memur1 ara verilmeye devam edilmek 

suretiyle nasıl kapitalize edilebilir. Bu 
işin tekniğini bilenler tafsili uırnn SÜ

rece k olan bu muameleyi de bildikleri 
ic;in fazla kelimeye hacet görıniyorum. 

!. - işçi t!vleri me~lesi: 

Bu mevı11 bütün dünyada çok İf -

lenmistir. Bir çok teetü~ler, llitablar 

vardır. lfo işi de yukarda işaret edHen 

şirkete yükletmek la:ıımdır. Sokak or. 

tasında bir adam, her bakımdan cemi -

yet i~in bir tehHkedir. Avm1>9da bir 

çok yerle.rde tek geceyi geçirmek i~in 

yapılmış belediye binaları vardır. Hat

ta mesela Hamburg'da, Anvers'de, Lon 

drada. Havr'da olduğu gibi geceyi a -

yakta geçirenler de vardır. Şöyle ki: 

Büyük iyi ısıtılmış ve bizim para ile 

20 paraya girilen mekeler va.rdır. Bu • 

ralarda birbirine muvazi olmak üzere 

bez kaplı takriben bir insan boyuna na

zaran koltuk altına rastJıyan haJatlar 

gerilidir. içeri gi.ren bu halata yaslana.. 

rak uyur. Sabahleyin erkenden düdük 

çalarak bu tarzda uyuyanlar uyandın -

hr ve hatti halatların ucu üç düdiik -
ten aonra bo§aJtdatak mahmurlar mec. 

bu.ri olarak uyanmağa ve o yeri terke 
rmcbur tutulur. Bunlar bittabi sezici, 
seneri ve tamamen İf&İz ayak takımı 

içindir. 
Muntazam amele mahaUelerinden en 

karalrteristik tesisat, işçi kadınların to
euklarını aabahleyin erkenden btrütık 

tıkları, belediyeler ve hayır cemiyetleri 
tarafından idare edilen çocuk yuva -

landır. Her yaşta çocuklar buraya te&
lim edilir ve akşamları teslim ahnıır. 

Şehir içlerinde amele mahalleleri • 
nin, en güze] model1erj Amsterdam'da. 

dır. Bahçesiz ev yoktur. Adam başına 

sıcak, soguk su sarfiyatı nazara alına
rak tertıbat yapılmrştn. Umumiyet]~ 

şeh.tın drş kenarlarındadır. Mesela An
karada Akköprti istikametindeki yerde 
milkemmelen böyle evler tesis oluna -

bilir. 

Bekar işçilet' için bu mahallelerde 
kadın veya erk~k olduklarına göre ayrı 

ayrı bildingler yani muazzam binalar 
tesis ohınur. 

Gelip geçici ameleler de kadm ve. 
ya erkek olduğuna göre bu bildingler. 

den istifade eder. Bu mahaJieJerde hü
kUmetçe kuruhnuş İ§ bot'saları da bu
lumır. Mesela gündeliğine kadın hiz
metçi. erkek hizmetçi veya herhangi 
bir sanat için amele ihtiyacı olanlar tel. 
grafla veya şahsen bu borsalara müra. 
caat ederler. İş arayanlar, bir ücret mu
kabilinde olmaksızın bu borsalara kay
dolunur ve işsizler sabahleyin erkenden 

geler k s cak, ziyalı, salonlarında bek -
Jerler Bu borsalarda hastaların mua -

ycn"Sİ için doktorlar da vardır. Bo.r • 
sanın gonderdigi işçiye nevima borsa 

krfalct c er: Sıhhatine ve iyi calışa -
cağımı i ı lı 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
- - --

Bir amerikan yazarı 

Jlalles - italy~uı ~avası ' . ' 
hakkıı da neler vazıyor? . . 

Amerikan yazarlarından Z. Helen Bilder ita/yan - habeş har bında Amerikanın ne tliitün -
düğüne dair Geat Britani and the East dergi.sinde yazdığı bir ma kalede diyor ki: 

İtalya. bugun fena halde' ızlanmak. 
tadır. O, kendisinin haksız muamelelere 
uğradığına, kendisine zulmedildiğine 

ve güneş altında kendisine gereken yer 
verilmediğine kanidir. İtalya, gittikçe 
artan nüfusu için kendisinin genİ!)le _ 
mck ihtiyacında olduğunu ve buna yer 
verilmesini ileri stirmektl'dir. 

O diyor ki Habeşistan medeni o)mı. 
yan hir memlekettir ve uluslar sosyete. 
ııinde üye olrnağa hakkı yoktur. İtalyan 
ordusıt, hem Habesistanda toprak •la. 
cak, hem de orayı medenlteştirecektir. 

Fakat İtalya. niçin bunları önceden 
uluslar sosyetesine bildirtnemi~ de ıon. 
radan, :kendisinin de imzalamış olduğu 

bir andlaşmayı ciğnemi!tir? 
O. harbı kendisine ulusal bir sıya. 

sa yapmış ve bu sebeble uluslar sosyete. 
sinde üye olan bir arkadasrna saldrrmı~
tır. 

Eior İtalya, giri~tiği bıJ işte başarı 
göeterecek olursa o zaman, btitfüı. g6 -
venlik sisteminin üzerine kurulduğu bir 
alanı hırpalamış olacaktır. 

İtalya, genişlemek için yere ihtiya<:ı 
olduğunu söylüyor. Kendisine. bugünkU 
güne kadar elinde bulundurmakta oHu. 
tu sömürgelerden ne istifadeler tttigi 
sorulabilir. 

Tirokla, Trabluata, Llbyada, Sardun. 
ya'da şimdiye kadar oranın kaynakları
nı geliştirmiş m;dir? Onun bu sömür -
geciliktelri hedefi, bu şekilde istifadeler 
elde etmek o1mayıp daha büyük hayal
ler ve hulyalar olduğu ıöze çarpmakta
dır. 

B. MusoliJıi, ftalya'da dcığum1ann 
artmasını ve bu suretle daha fazla asker 
yetifip f talyamn Jerefi için harbetmesi 
liz1m geldiğini kendi ağziyle söylemi•
tir. 

İtalyanın nüfusu arttığı için yeni top. 
raklar istediği değil, fazla toprak iste.. 
meğe vesile ve bahane olsun diye nü _ 
fuıunu arttırdığı göz önündedir. 

IJoğum 11i11betinin .»İiel ön~mi 
Büyük barbta fazla doğumun sücJ 

kudreti arttıracağı hakkındaki kanaat 
da aarsdmııur. U14 yıbnda Ruaya, Av. 
rupada doium nifbtti en yüksek oan 
bit memleket olduğu halde aüel alanda 
ilkönce tepesi atıfığı gelen o ohnu9tur. 
Doğum hiıbetleri yi)ksek bir dercce-

""c bulunan .A•uttturya, Macaritıtan ve 
Almanya yalıuz ntağ16b olmakla kal -
maımşıat, sonradan dolum niabetleri 
lrmdilerinden d•h• 8'11'1 bir derecedt' 

Gümrük ve İnihsarlar 
Bakanlığında 

Gümrükler genel direktörlii
~iine, vekilliğinde bUlunan baş 
enspektör B. Mahmud Gündüzün, 
Gümrük ve inhisarlar bakanlığı 
teftiş kurulu başkanlığına daı ve
killiğinde bulunan baş enspektör 
B. Muammerin tayinleri cumur 
başkanlığının tasdikine sunulmuş
tur. 

Finans Bakanlığı tetkik 
bürosu raportörlüğü 
Finans bakanlığı tetkik bürosu 

raportörlüğüne büdce ve kcı,·arlar 
direkt(jrü B. ~ahri tayin edilmiş
tir. 

Gümrükler üzerine 
tetkikler 

S.taj ve Avrupadaki gümrükler 
hakkında eütd yapmak için A vru
paya gönderilen tekitler ve güm
rükler bakanhğ~ n:.ıamelat yardi
rektörü B. Celadet ile tetkik di
rektörü B. Mustafa Nuri Fran
sada 4 ay kaldıktan sonra İsviçre
ye gitmişlerdir. Yeni işyarlar ör
gütü kanunu bu şekil staj ve edüt
ler için daha geniş bir imkan ha
zırlamıştır. 

bulunan mcmlt:ketLrin yardımına bile 
muhtac olmuşlardır. 

Fazla toprakları kaplıyabılmek için 
dogumu devamh surette arttırmak. bii -
tün kıymetin miktarda olduğuna inan. 
maktan ileri gelir. 

ı1lede11 t)·et!fiz llabe.'fİtJtlın 
İtaly ı, Haheşisanın medeni ohnadtgı_ 

ııı, onun İC$in uluslar sosyetesinde Uy-
ligine müsaade edilmemesi lazım geldi
ğini bildiriyor. Fak.:ıt öteki üyelerden 
bir takımının ayak ditemelerine rağmen 
Habeşistanı ısrarla sosyeteye üye ya -
pan f talya olmuştur. 

Acaba Habcsistan mc ond3i1. sonra fe
nalasmış, yoksa İtalya'nın gifnden fi 

ne ihtirasları. mı bu ko-ısusuna !Ml1dır • 
malt için fıettaneler araştınmştJY 

İtalya taraftlldan ~deıdyetsiz diye 
ilan olunan Habeşistan. bütün ha.-Jisele
ri \lluslar soıyeteırine bildim.it ve onun 
vereceği kararlara boyun eğeccğjni ha

lx:r vermiştir . 
Negüa, bütün aşiretlere, kabilelere 

İtalyanlara hiç bir taarruz4ila bulunma -
malan hususunda emirler vermiş. bu 
adamlar da lcendi memleketlerini ve yurd 
lannı istilaya hazırlamnaku olan bu 
komtuya karsı siikUn götıtermiyerdir. 

Bir tarafın aükumma ötclıi taraf111 
kana ausamıt hareketler ve lib1erle be. 
raber medeniyet adına yaptığı a..ldır -
ganlrğa bakınız. 

İtalya, Habeşistanda yapıla&elmek
te olan fecaatler hakkında bir takım 

maaallar uydurmaktadır. Bunların hic; 
birisi teyid edilmemiştir. 

Eicr bunlar olmuşsa bile tek tek, 
biribirinden ayrı bidiselerdir. 

Amerika'\.a Lindberg'in oçcuguna 
kartı yapılan l)ek.avet. Fransa'daki Sta • 

viski rezaleti, Sicilya'dald karael hay -
dudlukları bu memleketleri h~bir u
man medcniyetsizlikle ve canilikle it -
hama bir aebeb olamu. 

Duce, Moltke'nin ~u sözlerini tekrar 
ediyor: 

" Harb, Allahın dünya niztımırun bir 
kı11111dır. İnsanlığın en aail değeri barb
ta ıelitir. Harbsız dünyayı materyalizm 
yutar ... 

Fakat Sedan galibltri sonradan ne 
oldular Almanya, büyük zaferinden 
aonra kaç tane büyük mütefekkir mey. 
dana çıkarabildi? 

İtalya'daki oüyük rönuans asırlc..r. 
danberi bu &iittl ve bereketli memJekettn 
adını ıerefle yadettirmektedir. 

Bu tiıluet, aüel fütubattan ileri geJ. 
medi. O günlerde ger~k medenilerin 
latcdikkri barıı ve sükftn büktim sürü
yordu. 

İtalya, bunun bir ahrb olmayıp sö
mürge almak için bir sefer heyeti gön. 
dermek olduğunu söylüyor. 

İster Afrika'da, ister Avrupa'da ol. 
sun, harb harbtır. 

İtalya, öteki milletlerin kendisinden 
eve! yapmıs oldukları şeyi yapmakta ol. 
duğunu da söylüyor. Dojrudur. Fakat 
bütün bu hareketler, onlann ve İtalya. 
nın hir uluslar soyetei andlaşmaısna im. 
za atmalarından önce vukua gelmişti. t. 
talya. hem Uluslar sosyetesine bağlr kal. 
maş, hem de onun andlasmasım yerine 
getirmemek istiyor. 

İtalya, güney Amerika ve uzak do. 
ğu hadiselerinde zecri tedbirler tatbik 
edilm .. diğini, ondan dolayı bugün ken
di aleyhinde harekete geçenlerin her' ı ·n
gi bir prensipe bağlı olöuk1arından de
ğil ele. İtalva'nın büyümesini kendi men. 
faatlerine uygun bulmadıklarrn<lan böy. 
le •lavrandıklarınr, bunların birer riya 
kar olduklarını söylüyor. 

Gercekten uluslar sosyetesinin Man
c;uri ve Şako hadiselerinde hiç bir hare. 
ket göstermemesi, bu sosyetenin dünya 
önündeki prestijini azaltmıs ve bu ku -
rumun yalnız lM ebeliği edip hareke. 
te geçmek kudreti olmadığı zannını l' 

yandırmıştı. Hatta bu kanaat. ftalya'
ya, simdi ona karşı mey\tan okumak ce
sarrtini vermektedir. 

O halde bu hadisede de uhıslar sosye 
tesi miskinliği bırakrp harckrtc ı?"ecm,..1 

suretiyle otoritesini göstermezse, d h;ı 

kötü sonuçlar yol alacatkır. 
Binlerce yıllardanberi harb. dunya -

ya hükmetmiştir. Eğer uluslar sosyete
si, harekete geçmek hususunda gene 
g"e~ kalacak olursa, bu onun sonunu ge
tirecektir. 

Zecri tedbirlerin alınması, uluslar 
M>&yc.te5ini yıkacaktrr, diyenler vardır. 

Bu tahmin doğru çıkaca•ksa, hiç olma:.ı:. 
u, bu S05yete, yer yüzünde harb ateşi. 
ni söndürmek, andlaşmaların kutsallı~ı 
nı yerine getirmek, zayıf milletleri saı 

aırganların elinde parçalatmamak yo 
ltmda yaptığı bir aavaıta yıkılsın; ve 
aaldırpnbğa bit! sa11ıyarak değil. 

Kat'.t:ll, bir uluslllr .'f014yetrtJi 

lw V!-fwudır ! 
24 İlk teşrin 1935 tarihli Great Brı. 

tain tınd The East dergisinden: 

Son zaınanıarda anıulusal sıyaoa 

durumunu i11celiye11terin italyan _ ha

beş harbını ingiliz - İtalyan anla maz
}ığından bfr safha ".>lmak üzere göster
nıdtri üzerine mc~Jenin esas unırnrl•
rmı gözden geçirmek ica-b ediyor. 

Bu memlekette ve dışarda bulunan 
bütun ingiıtz okurları için anıa,ıJma11 
~ de güç oJmıyan çıplak bir hakikat
tir 1ci ortadaki anl3Jlllllhk İttı\ya ile 
.tngiJtert arasmcla değil, İtalya ile U. 
hitdar Sosyetesi arasmdadır. 

Bununla beraber, bu memlekette k4i· 
tü propagandalann tesiri altında kalmıı 
oJıtn bir takım adamlar vardrr -ki onlar, 
günün bftyfik anlqmazlıfını Britanya 
imparatorhığu ile italyanların riyasını 
g<Jrdutderi fa§İit imparatorluğu arasın. 
da gibi g&teriyorJar. 

Bir takım yabancı okurlar da var. 

dır ki, İngiliz hareketlerinin ve dilşft• 

nüşlerinin Uluslar Sosyetesi iiyetffl 
kaynağından çıkmakta olduğunu anla. 
makta güçlilk çekmektedirler. Fakat 
İngiliz sıyasasının esasına crkıl erdire. 
bilenler için sıyasamız, açrkça anlaşr. 

1abi1ir. 

Kavga, bir uluslar sosyetesi kavga.. 
aıdır. İtalyanların bir faşist imparator• 
luju kurmalarının imklnını yalanla. 
mak. yahut küçük göstermek bize düi
mez. 

ltalya7a kartı ıücl zecri tedbirler 
tatbik etmeği bu memleket, taaarhya. 
mu. Böyle bir 9eyi biz, ancak Uluslar 

• &oayetesinift emriyılc, yahut ital,anıar 
imparatorluiumuza kartı aaldııpnl& 
ta bulunacak olurlarsa yapabiliriz. 

•.• Avrupa kıtuındaıki gerginliğin, 

ön~. bu mtmlelrette söylenen birçok 
tözlerle btlirtihniştir. Eğer ıizlere ha. 
kılacak olursa, İngiltere İtalya ile bar
ba geçen haftadan daha ziyade yakın. 
dır. 

Fakat hadiseleri büyültmiyelim. So. 
ra"h kimselerin yurd mtidafaası ıçin 

gösterdikleri titizlik karşısında telaşa 
düşülmemelidir. 

Bir zaman, başka ulusların da bizi 
takıb edeceğini sanarak eksilttjğimiz 

müdafaa ve harb araçlarımız, bugUn ye· 
niden artırmak gayretinde bulunmamı.. 
zı bir harb hazırlığı sanmak doğru de .. 
ğildir. 

Biz, kendi mukadMratımrzrn sahi. 
biyiz. Fakat bugiınkü buhran içinde 
Uluslar Snsvetesinin hizmetindeyiz. 

Dünva barışı. ve savaşın yapılma. 

masr için sabrrlı bir surette bfttt!n va• 
rrmrıla calrsmııktavız. 

Bunun için Avrupa kafası. fngilte. 
renin gaye ve hedeflerini anlamayı gliç 
buluyorsa da, er geç bunun haki.kati bu 
adaların dısındaki ülkelerde anla rla. 
caktır 

Başkan Rıızvelt'in İtalya ıl Am rf. 
ka arasındaki tecim i§leri hakk da 
tuttuğu hareket tarzr, bunun ku tli 
bir de1ililir. 

Bundan başka, biraz geç de k ıg 

olsa, İtalyanın Akclenizde yapacağı er. 
hangi bir saldırganlık karşısında F n.. 
sanın f ngiltereyc vardım etmek va~in· 
ıic bul mM ı ı iFn : 1 •;1 ·,. . 
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~tırıtrı fıleri. 

. 
orga"ı P'1'P~ onu . 

Ankarada Merinos uzmar !arına kurs açıldr 
Memlekette eııdustrinin buyuk adım. 

}arla ilerledigi ve hUkiımetin buna bü • 
yuk on m verdigi herkesçe ellidir. 
Endustri ilerledi~çe çiftçilcrimıze ye. 
ni yeni çalısına alanları cıı açılmakt -
dır. Şeker fabrikalarının açıldıt.ı yer. 
lcrde köyün ve köylünün kazancı art
tıktan ba ka bunların orenekleri ve 
yeni çiftçıli e alı maları da başlı başı. 
na ıizerınde durul2cak noktalardan tıi. 

rıdır. 

Ş ker gıLı pamuk ve ) un de do&ru.
da :ı dogruya tarımı ilgilendiren matı:. 
riyallerdir. Kayseri kombinası TürkL 
yenin pamuk ciftçilcrini kurtarmıştu 

Şimdi B:.ıı :ıa mmtakasında yapılan Me. 
rinos kurumu memleketin o sahasına 

}L"Tt> bir ze ıginlik kaynağı olaca. ·ıı:. 

Tarım Bakanbgmın ç">k onemlc iı

:urınde durduğu pamuk ve yün i,leri. 
•i 1ayın okuyucularınu:.ıa bildirmek 
için ilgili uzmanlarla görüştük. 

' Yüksek Ziraat Enstitiısiı profesor-
lerindcn Dr:. Spottel bu hususta kendL 
ınle görüşen bir arkadaşımıza Türkiyc
de yunciılük işinı ve Merinos kurumu. 
mı şöyle anlatmıştır: 

- Tiırkiye keyunculuku fazla mad
de) e malik bir memlekettir. Bilhassa ta. 
rım bakanlığı tarafmdan Merinos teş. 
kilatının yapıldıgı ~arbt Anadoluda 
Keçmişte bliyük bir yetiştiricilik vardı. 
Karacabey ve Bursa mmtakasında epi 
:ıamandanberi drşardan merinos koçları 
ı~tirilerek yünün ıılahı üzerinde çalış
malar yapılmıştır. Yalnız bu yeni teş. 

kilata kadar Karacabey havalisinde aa. 
dece yünün iyile§tirilmeıri gibi tek bir 
istikamet üzerinde yurünmüştür. Hal. 
buki bugünkü ekonomik artlara uygun 
bir ıekilde çalışmak için yün gayesine 
et pyesini de katmak ıerektir. Bu 
maJrutla fİmdi AJmanyadan et-yapağı 
hassalarını birleştirmiş yani tam mana. 
aiyle asrın ekonomik ihtiyaçlarını kar. 

cak dı er taraftan d rud n do n a 
koyliıniın elınde b lunan kıv c , da -
lıç ve kama kuyruk ırklarından rli 
bir tip dd cdilmege çalı d c kt• . Bu 
yerli tip hem et _ yapa ı cm ı ol cak 
ve hem de iklim art arına tuı lu s
talıklara mukavemet hasc;a 1 arı kesbede. 
cektir. 

Yı.irüyüş yapma kabilı.> eti te alup 
mahsuliınıle ıslahta kullanılan koclar. 
dan daha yiıks~k dereceye cıkacaktır. 
Netckim orta derecede bir sıit vrrme 
hassası da temin edilmi olacaktır. 

B11 .,a.,eıeri elde ctmelc ıçin Bursa 
Karacabey mmtakasında bir organıza. 
tion vücuda getirilmistir. Şimdılik hı. 
ri Bursa digeri KaracalMy le lmak u
zcr<' iki m:rkezimiz vardır. Program 
ilerledikce ve giizel sonuçlar alındıkça 
teşkilat genişletilecektir. Organısat10n. 

da esas gayeyi temin etmek i in ı"ra. 

atçiler ve baytarlardan miırrkk~'l yer
li ve yabancı uzmanlar cah~li:tadır. 

Bu uzmanların ba lıca işi yet· tirıcılilt 

mıntakaaında hayvan yemi "e saghiı 
üzeTindr ~alışmaktır. Çünkii yem hay. 
van çoğaltılmasında en önemli madde· 
dir. Otıun kadar hayvanın sağhiına da 
önem vermek gerektir. Müfettişlerimiz 
bu ik iyul üzerinde yürümektedirler. 

Ziraatçılcr yem yrtistirmeıundc bay. 
tarlar da s;ıglığr ~orumada ~ gi;i~k
tedirler. Koylüyü bu iş üzerinde tcş. 

vik etmel: icin müfettişlerimizin dai
mi murakabesi altında fakat gent köy. 

lünün kendi arasında. doğrudaıı degru. 
ya kendisinin alakadar olduğu ıoürükr
de örnek tc;şkilatı da yapılmaktadır. 
Bunun için işe aklı eren çiftçilere koç
lar vererek, en eyi koyun yetıştırcn, 

eyi bakan sıhi ve temiıı: ahır kullanan, 
eyi yem otu yetiştiren çiftçilere mük:i. 
fatlar temin ederek te vikat yapılacak. 
tır. 

ULUS 

ı 1işaıılaıııııa 
Gümrükler Muhafaza Genel 

Kc::lutanı G .... ral Seyfi Düzgö
rcnin kızı Ba 1~n Gülseren ile le
ı:. erlı ma ·ınc muhendıslerimiz ~.:n 
B. Kemal A 'sal nısanlan nıs.lar
dır. Yeni nisanlılara a tıyarlık 
dileriz. 

l\.utlu e\ leı1 ne 

rat r .ıt Altın T ın ızı B -
yan N. A tun Tasla Maliye mufettış • 
!erin ,n S ıt a} manm nıkahl rı un 

saat dortte Urayda yapıldıgı duyul -
muştur. !ki t ra.a saadetler dılerız. 

Bir otomobil kazasr 
Dun şoför ::idlih oglu Ahmedin 

kullandığı otomobil Koyunpazarı 
caddesinden gecmekte iken yolun 
sağ tarafında duran kamyonun ya
nından gecmekte olan 32 inci alay 
askerlerinden Kurbana çarpmış 
ve Kurbanın muvazenesini kaybe
derek yol kenarında duran kamyo
nun oför yerindeki camı üzerine 
düşmüstür. Bu ani çarpışmada kı
rılan camlar Kurbanın ellerini ka
nattığı icin bu hadiseye sebeb olan 
suçlu şoför Ahmed yakalanarak 
tüzeye götürülmüstür. 

RADYOLAR 
\ 1\. \KA 

19.30-19.SO Çocuklarla konu8fll• 
19.50-2015 Plak 
2().15-20.30 Ajans haberlen 
20.30.21.- Ankarapalas orkestra ı 

iST\NlU L 
18. Dans musikısi (plak) 
19. Bayan Halide konuşuyor. 
19.30 Ege caz. Fehmi Ege ve arka. 

daşları 

20. İstanbul belediyesi konserva
tuvarı. Nefesli sazlar profe. 
sörlcri konseri 

20.30 Radyo caz ve tango grupları 
21. Stüdyo orkestrası 
21.35 Son haberler • borsalar 
21.50 Bayan Rita Mahmut. Şan. Pi. 

yano Lasenski 
22.15 Plak e erleri 

_..: .. ~~ ... : c:ı ıİi.lJH"I 

cok ıı · 

hamlenin, cumuriyet'n o 
, v lmda on ikı df'vr mle evrensel 

eski türk ıoysallrğını olduğu cibi tek. 
rar canlandırmasr bu heyecanı artırmıt
tır. 

Daha bayramdan önce kurulan ko
mısyon her turlü tedbirleri almııtı: hil
kiımct, Halk Partisi', Halkcvi bazırhk
larını ıkmal etmiş, gehir battan başa 

taklarla, afişlerle, renk renk elektrik "' 
bayraklarla süslenmitti. 

euınuri~et h<t)J"a 
. ı. o"f•.-.ıi 

.:> 

yet baloıu verildi. 

) 
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UçUnci aii•il halkevi -.-U onde 

cldufu gibi bittin kurullar, olrnllular, 

ifyarlar ve ıüel kıtalar, halk tehitler ~

bideaine gidilm~ tir. 

Uçüncli gece balkevi salonlarında, 

halktvi tarafından bır konser tertip e. 
dilerek halk r )erile davet edildi 

ılayan bir tip getirilmiş ve bununla işe 
başlanmıştır. Islah edici koyunların Al
manyadan getirilmesinin başlıca amili 
ilkidir: Bir defa bu hayvanlar uzun yıl. 
lardanbcri et - yapağı gayesi üzerinde 
yetiştirildikleri için şüphesiz bu hassa. 
)arını verasetle kolayca intikal ettirir
ler. Diğer taraftan ekonomik büyük bir 
fayda olmak üzere de ikiz dogurma 
hassaları vardır. Buna göre yapagı ve 
eti iyi olan bu hayvanlar bizim ga;e. 
mi:ıe çok uygun gelmektdir. Çok ge. 
niş olan ıslah ı,ıni mümkün mertebe 
az hayvanla başarabilmek için suni sı
fata önem verilmiştir. Bu uyede bir 
k.çun on misli {ayda&ı olmaktadır. 

Yalnız köylüyu degil üzc:rınde çalı. 
şan ziraatçi ve Baytar elemanları da 
istedığimiz gayeye uygun bir şekilde 
yetiştirmek için bu ayın başındanberi 
Yüksek Zi .. aat enstitüsiınde bır mc -
rinos kursu acrılmı tır. Bu kurs -
ta muvaffa }{olanlar yeni organisatıon
da i alacaklardır Bir ay kadar devam 
edecek olan kursun ilk on b1.s guınınde 
ziraatçi ve baytarlar mu-;terck <ler ler 
görecekler. son iki hafta zarf nd da 
ihtısa bölümlerine ayrılacaklardır O 
takdirde baytarlar hıf?,.r ha kısm n. 
da ziraatçıJcr de yem bôlumund ug· 
ra~acaklardır. 

Rıchter koyunun teşrihinden, Beller 
ha) van sağlığını korumaktan, Silreyya 
Tahsin koyunların bulaş{k hastalıkla
rından, Sprehen koyunlardaki parazit. 
!erden. Stetcr otopsiden, Luz koyunla. 
rın tırnak ..ı.akımından, Spöttel tahvilin 
vazife i, yapagıcrhk, besleme, koyun 
muayene ve taktirindcn, Xadri Bilgem. 

re koyun yetiştirmni koyun muayene 
ve ta'ktirinden. Dix ve muavini çayır 
ve mera ile yrm yetiştirme ve muhafa. 
zasrndan bahsedecelrkrdir. On baytar 

ve ziraatçinin bu hk ay -zarfında gc • 
ni mikyasta tatbikat görmeleri de te. 

min t'dilmiştir. 

fOl'OIJI halhvlnde ıtfr. ••~r 

Getirilen sürü bir taraftan fimdiye 
kadar yalnız yün iatiıkametindr yib'ti-
tulmüş olan ve bugün Karacabey4e 
mevcut bulunan sürüyü ilerde gene 

muslih olarak kullanmak üıcrc et - ya. 
pagı istikametinde ıslahta kullanıla -

Kur&ta Yüksek Ziraat Enstitusü 
Rektörü ptofesör Falke ko~nculuğun 
ziraat iktısadı bakımından esasların

dan, Sala:non Jeoloji ve hangi taşlar
da suların bulunduğundan, llrause en 
önemli mera otlarında. von der Heide 
ve Ktrim Ömer Çağlar teprak ve su. 
)ardan. Seufert hazmın fiz elojisinden, 

lll .. US'un romanı: Tefrika: 25 

K rmızı Zanba k 
Yazan· Arıatol FRANS 
Türkçeye ç~iren: Nasubı BAYDAR 

Terez odasına çıktığı vakit, kocası, mer
diven sahanlığında, sırtında bozkırmızı bir 
oda hırkası ve başında, solgun ve çökük yü
zünü çerçcveliyen bir çeşid doj takkesi ile, 
onu gözliyordu. Kendisinde ciddiğ bir hal 
vardı. Arka tarafında, çalışma odasının a
çık kapısından mavi kaplı bir sürü vesika, 
yıllık büdcelerin yaprakları görünüyordu. 
Terez odasına varmadan Mösyö Marten o
nunla konusmak istediğini işaret etti. 

- Sevgili dostum, sizin halinizi anlıya
mıyorum. Hareketlerinizin neticelerini o ka
d 1r dil nmiyorsunuz ki bundan size ancak 
bii ·ük zar r gelebilir. Evinizi sebeb, hatta 
bahane bile göstermeksizin bırakıp gidiyor
sunuz. S nra. Avrupayı kiminle dolaşmak 
istiyorsunu ? Bir serseri, bir sarhoş, Şulet'
le. 

Madam Marme ile yola çıktığı 
unluktan baska bir şey görme-

ı \ edi. 
etinizi evigize gelene ha

l • M 1 m Marme'nin be
~ ini bile bilmi-

imdiı e kadar 

sandıklarım bile hazırlanuş olmalıdır. Onu 
Paris'e bağhyan ancak köpeğidir. Onu da 
bırakır, siz bakarsınız. 

- Hareketinizden balıanızm haberi var 
mı? 

Kendi otoritesi unutulduğu zamanlar. 
Montessüi'ninkini ileri sürmek son çaresı 
idi. Karısının babasını darıltmaktan, yahut 
onun tarafından hakkında kötü hüküm ve-
rilmekten çok çekindiğini biliyordu. . 

- Babanız pek anlayışlı ve dürüst bır 
zattır. Size vermek cüretini aldığım öğüd
lerde onunla beraber olduğumuzu gönnekle 
kaç kere bahtiyar oldum. Sizin gibi bir kadın 
için Madam Meyyan'm evinin uygunsuzl~
ğunu o da teslim ediyor. Oraya gidenler peK 
karışık insanlardır ve ev sahibi de entrikala
rı kolaylaştırmaktadır. Büyük bir yanh lık 
yapıyorsunuz; size söyliyeyim: bu da, her
kesin diyeceklerine aldırmamakta olmanız
dır. Ne diyeyim: bu kadar, .• hafifliğe kalkıp 
gitmenizi babanız tuhaf bulmazsa pek yanı
lıyorum demek olur. Parlamentonun bu dev
resinde - size, sevgili dostum. hatırlatırım 
ki - hadiseler beni meydana çıkannış oldu
ğundan, burada bulunmayı§ınız büsbütün 
dikkate çarpacaktır. Tabiiğdir ki durumun 
böyle olmasında bemm bi .. o-ayretim yoktur. 
Fakat yemekte beni dinlemeğe razı olmus 
olsaydınız bağlı olduğum politika adamları 
grupunun iktidara çok yaklaşmış oldukları
m size ispat etmiş olurdum. Ev sahibi ödev
lerinizden vaz geçivermenin hic de zamanı 

Pazartesi ,.Unti ötleden sonra Parti ı 
kurağı önünde parti ba!kanı .il. AH Rı· 

za Özen5in çok heyecanlı bir ıtöylcvile 

törene başlandı. 

Düzeltme 
3 &0nte11rin tarihh sayımızın Gçünc 

aayfuında, "Çocuk Esir~ Kurumu
nun yardımları .. başlıklı bıbertk. ku. 
rumun ıs gun içınd~ 201 kilo lllO &ram 
cıtid daıcıttııı ) anlı hkla yaaılnn1tJ. 

Doğnr·c 601 kilo 180 gramdır. Özür di. 
li erek düzeltiriz. 

Sah gunu hükumette kutlama torenı 

v'apıldrktan onra cumuriyet alanında, 

ı yarlar. ıuel, kıtalar, okullar ve eıınaf 

t0'' anarak geçit alayı yapıldı Geçitt 

değildir. Bunu siz de anlıyorsunuz ya! 
Tcrez cevab verdi: 
- Canımı sıkıyorsunuz. 
Ve. ona arkasını cevirip gitti. odasmn ka

pandı. 

O akşam da, uyu nadan ön1,;e, her \akit 
yaptı ı gibi. bir kit. b aldı. Bu bir romar dı 
Dal m dalgın yaprnklan ce\ irirken ı ciım
lelerc ra~ladı~ 

·Sevda sofuluk gibidir; geç ba lar. Tabi
ati hazırlamamıJSa, bir çesid doğu t<:n ev
liyalığı yoksa, bir kanın, yirmis'nde ne asık 
ve ne de sofu olamaz Bu hal kendilerine 
mukadder olanlar bile ev İ) e kapılın rı k 
için cok savaşırlar Bir kadın. daha c k. 
hırslı a ka, artık y.11nızlıktan kork 1 ı 
yaşta kendini bırakıı cünku hırs ver·., 'z 
bir çöldür, yakıcı biı Tih sahr ı br. Hırs, 
dinsel itikaf kadar <;İddetli dinsizce bir iti
kaftır. 

BuncJ.an dolayıd r kı ileri derecede a ık 
kadınlar kendilerini itikafa çok vermiş ka
dınlar kadar nadir görülmektedir. Hayatı ve 
dünyayı iyi tanıyanlar bilirler ki kadınlar, 
nazik göğüslerine hakikiğ aşkın "zünnarı,, -
nı istiyerek takmazlar. Onlar bilirler ki uzun 
bir güvenHk derecesinde umumt olmıyan bir 
şey yoktur. Bir monden kadınınt sevdiği za
man, neler f ed:ı etm k zorunda l}ulunduğu
nu bir düşününüz. Hürriyet, gönül rahatlı
ğı, serbest bir ruhun .. el e wlenceleri, isve-

cilik, alaycılık, zel>'klerin turlüsü, işte butun 
bunları kaybeder. 

Flörte izin vardır: bu, kibar hayatının 
butiın icablanyla hngda abilfr, aşk hiçbir za
man .. O, hırsların en az monden olanı. en 
yadc;os} alı, en vahşisi, en barbandır. Bu se
heh leclir ki herkes onun hakkında, ça n
lı .- ve mesreb hafifliği için olandan ağı u
k"imler verir. Bir h·:tkımdan hakkı da r
dır Aşık olan bir par;sli kadın tabiatin a
lan.:ı çıkarmış, ve b'ı s nat eseri gibi bt 
sın olmak fonksiyonunu \erine getirm <; 

e ektır. Halbuki parisli kadın böyl r 
e . lır, insan endüc;trisinin en inanıl az 
hır ~ erıdir. O. bütiın mekanik ve seı h ~t 
s atların el ele vereı e ortaya k ydu~ları 
f · .. unlu bir c;üs, hır .,e e er. birge aldıı. O
n· n vaıl i gosteri tir 

1ı ve bunların ha vatr 

a 

a ) 
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İtalya da ekonomik seferberlik 
Bugiın biıtun dunya İtalyan • Habc§ 

anlapnazlığının sıyasal ve süet tarafla
rına gözünü dikmiş bulunuyor. Fakat 
bu meselenin incelenmeğe değer bir de 
ekonomik görüşiı vardır. İtalya şimdi
ye kadar Eritrc ve Somaliye 200.000 
den fazla uker gonderdi ve her gün de 
Napoli ve Cenova'dan en aşağı 2 vapur 
binlerce asker ve sava gcreçlerile do. 
g-u Afrikasma hareket ediyor. 

- İtalya. giri,tiği bu kadar büyük 
bir İfİ nasıl finanse ediyor? 

- Bugüne kadar yapılan masrafları 
nasıl karşıladı? 

- Ve bilhassa bundan sonra yapıla· 
ca1' süel hareketler için gerekli olan 
para ne suretle bulunacak? 

Bu soruların karşılığını verebilmek
liğimi& için bugün İtalyayı düşündüren 
ha hca meseleleri birer birer ele alma.. 
hyız: 

a) H•m madde me elesi: 
1talyanm bugün Habeşistan macerası

na atılmasının başlıca 11cbeblerinden bi
ıri de İtalyada en(lüatriye gerekli bam 
maddelerin azlığı ve bunları dışardan 

almak zorağmda olmasıdır. İngiliz eks. 
pederinin yaptıktan bir hesaba göre 
normal zamanlarda İtalyanın yıllık ma
den ithalatı su kadardır: 

Kömilr 12-15 Milyon ton 
Demir, çelik l,2 .. .. 
Petrol. benzin 500 Bın .. 
Bnır 70 " 
KUCJUO 25 
Çinko ıs .. .. 
Nikel 1500 .. .. 

' İtalya bundan başka Tungsten, kalay 
mika ve krom için de tamamen dışa. 

rıya bağlıdır. 

Fatian iş başına gelir gelmez dışar
dan ıhnmakta olan birçok ham madde
leri İtalyadan tedarlk etmek için bü. 
tün gUciyle çahsmağa 1>aşladı. O zama
na kıdar İtalya dışardan yılda vasati 
olarak 100.000 ton buğday alrrdı. Muso
lininin giriştiği "buğday savaşı,, ile bu 
mikdar geçen sene 10.000 tona indi. 

İtalyan hükUmeti yün ve pamuk gi. 
bi hammaddelerl de ülke içinden teda
rik etmek için ciddiğ uratte çalı mış 
fakat bunda muvaffak olamamıştır: İ

talya bugün de giyeceği pamuklunun 
% 99 unu, ylinlünün ise % 80 ini dı. 
prdan getirtmek zorağmdadır. 

İtalyanın benzin için de her yıl dı
farıya verdiği para 110 milyon lireti 
geçmcııktedir. Son zamanlarda yapıtan 

tecrübelerde odun kömürü gazile oto
mobilleri benzinden 12.15 defa daha u
cuz işletmek kabil olduğ1,1 anlaşılmış

tır. İtalyan hükümcti 1938 den başhya
rak bUtün otobüslerin bu odun kömürü 
gıuı kullanmasını emretmiştir. 

b) Fmansal r~dbır/~r: ltk savaş. 
6clüncü. 

İtalyan hükümetinin bugun karşı. 
kar ıya bulunduğu en çetin meseleler
den biri de hiç şüphe yok avaş için gc
ı'ekli olan parayı bulmaktaki gliçlük. 
tür. Musolini'nin kendısi'ı\in de söyledi 
ğine göre Habeşistan seferi ıçin şimdi. 
ye kadar yapılan hazırhklara ı milyaı 
firetten fazla harcanmıstır. 

Esasen son yılların ıtalyan büdcc
lcri hep açık vermekte; idi: 

BUdce açıgı 
1930-31 659 Milyon liret 
1931-3Z 3.958 .. 
ı 932-33 3.622 
1933.34 6.458 

Konsolide ve dalgalı borçlar tutarı 

eylill ayı başında 107 m lyar lirete yük

selmiştir. Fakat devletin genel borçla

rının bundan daha çok yüksek olduğu. 

150 milyar lireti geçtiği tahmin edili. 

yor: Birçok devlet borçlarının ödenme

ıi tarihi 10 yıldan ba~hyarak 50 yıla 
ıkadar ileriye atılmıştır. 

İtalyan alacakhlan (vatanperverlik) 
ulusseverlik göst&erek şimdilik buna 
katlanmışlardır. Fakat günUn birinde 
tabiiğ paralarını geri istiyeceklerdir. 

Diğer taraftan italyan hükümeti 
bütun tecim ve endüstri sosyeteleri ka
zançlarını f'n çok % 6 olarak saptamış. 
tır. % 6 yı aşan kazançlar Uç yıl dağı
tılmıyacak ve devlet kagıdlariyle de
~ştirUecektlr. 

BUtiin itnlyanların ellerindeki ya. 
bancr değerlerini İtalyan hazine bo -
ı:ıolal'iyle degiştirmek ·oragındadırlar. 

Bundan başka ilk defa olarak % 5 

faizli "ulusal ödünç., adı verilen bir 
"aavaı ödüncU,. ne de başvurulmuştur. 
lhrac fiatı 95 lirettir. 

% 3,S faizli devlet tahvili olanlar 15 
liret vererek bu veni ödünce iştirak e
deceklerdir. Bu suretle devlet % 3,5 fa. 
izli ve ödünç '3hvillerinin fiatını 80 li
ret olarak kabul etmiş bulunuyor. Hal· 
buki bu .ıdğıdlar borsada 68 lirete dilş. 
mü tü. Bu sebebden doJayı % 3,5 rant 
sahihlerinin hemen hemen hepsinin tS 
liret ödiyerek yeni ödünce yazılmalan 
beklenebilir. Sonra bu ıs lirat farkın 
ödenmesi için dokuz aylık uzunca bir 
zaman da bırakıJmı tır. Devlet bu ope
rasyondan yeniden 9 milyar liret elde 
edeceğini ummaktadır. 

Devlet ödünçlerini kolaylaştırmak 

için bunlar hususi ödUnçlerin tabi tu. 
tulduktarı % 10 kupon vergisinden de 
bağışık (muaf) tutulmuştur. 

İtalyan hükümei yeni bir takım ver
gilor koymakta da gecikmemiştir. Bu 
vergilerin başlıcaları şun tardır: Ben. 
zin vergisı · eşya nakliye vergisi; yu
karda bahsettigimiz kupon vergısı ... 
muamele vergisinin yükseltilmesini hii. 
tün bu yeni vergiler haJya'da hayat pa 
helı1ı:mı önemli surette artırmıştır 

c) Dı~ recımdeki açrk: dövi7. kıtlrr,ı 

. İtalyan dış ticareti bu yılın i ~ ye. 
~i ayında 15~9 milyon liretlik bir açık 
gôstermiştir. İtalyanın dışardan :ıldığı 

birçok gereçler için şimdiye kadar ya
pılmakta olan kredili satışlar son z1. 
manlarda kesilmiştir. Birçok İngiliz ve 
fran ız bankaları ve .şirketleri alacak 
ları için İtalyayı sı:kıstırmağa başla. 
mışlardır 1 n~ıliz kömür şirketleri o
caklarını k p:ımak pahasına olarıılr t
taly ya y ptıkları sevkiyatr durdurmuş. 
lardır. 

1talyan htiklimeti elindeki dövizle
ri tutumlu bir surette kullanmak ve 
bunları kontrol için bir döviz komise
ri atamıştır. Döviz komiserinin başlıca 
vazifesi her şeyden önce İtalyan savaş 
endiistrisine gerekli olan ham madde. 
ler için döviz bulmaktır. 

Memlekete mümkün olduğu kadar 
çok döviz sokmak için düşünülen çare
lerden biri de 1talyaya fazla yabancı 
gezgin getinnektir. Hükümct kendi o

tomobilleri ile ltalyada geucek ya:ban. 
cılar için benzin fiatlarını büyilk ölçü 
de indirmiştir. 

Fakat blitiln bu çalışmalar fayda ver·. 
memiş. ödeme bilançosu (tediye bilan. 
çosu) nun en önemli unsuru olan tecim 
bilançosundaki büyük acık ltalyadan 
altın çıkışlarını ıcab ettirmiştir. 

d) A.ltrn çıkışları ve liretin durumu: 

İtalya Habesistan seferine ciddiğ o
larak hazırJanmağa başladığı giınden

beri dış ticare bilançosundaki pasif bir 
kat daha artmıştır. Bir müddet "İtalya 
bankası .. nın altınları bu fazla ithalatı 

ödemeğe yetmiş ise de temmuz 23 de 
çıkarılan bir bildiriğ ile liretin % 40 
altın karşılıgı :necburiyeti ortadan kal. 
dırılınıştır. O zamandan beri "İtalya 
bankası., altın stoku yavaş yavaş fakat 
muntazaman azalmakta devam etmiştir: 

l K. sani 1935 5.800 Milyon liret 
1 Temmuz ,. 5.500 ,, .. 
1 Ağustos 5.057 ,, ., 
1 EyHil ,, 4.560 ,, ,, 

20 4.334 
" .. 

·•ttatya bankası., altın stokunun git
tikçe azalmasına mukabil tedavüldeki 
~n'knotlar çoğalmıstır: 

1. K. Sani 1935 13.330 Milyon liret 
1 Temmuz 13.856 .. " 1 Ağustos ,, 13.941 

" .. 
1 Eylôt 14.230 .. .. 
20 14.917 .. .. 

Bu biribirinin tamtersi iki hareket 
yıl başında % 43 olan liretin kuvertil· 
rUnü 20 eylQlde % 28 e düşUrmUştUr. 

Liretin altın karşılığı her giln biraz 
daha düşmekte devam ediyor. 

* ~ * 
Görülüyor ki italyan finansı bugün 

zor bir imtihan geçirmektedir. Ticari 

borçlarını 8diyemiyecek hale gelen t. 
talyaya en zengin memleketler bile kre

di açmamaktadır. İtalya dışardan aldı
ğı malları peşin par ile ödemek mecbu. 
riyetindediı. 1ta~an finansının ve pa
rasının bu hale daha ne kadar dayana
bilecegini bize yakın gelir gösterecek. 
tiT'. 

Dr. ORHAN CONKEa 

ULUS 

Gündelik 

BiZİM DAVALARIMIZ 
-3-

(Bll§l ı. cı sayı/ada,, 

kezlerinin hükümet konağı ile bir 
kaç memur olmasa ancak küçük 
atölyeleri itletebilecek bir pazar 
taslağı olabilir. Endüstri zenginli
ğinin denkliği, medeni ihtiyaçla 
rm, medeni §artların ve alım l 
biliyetinin köylere doğru genişle
mesi ile başlıyacaktır. Biz hepi 
miz Ankara muhiti köylerinin on 
yıl önceki halini biliriz. On • 
şimdiki halini 29 ilkteşrin geçit al 'l 
_ymda gördük. Türk köylüsitY · • 
yüksek vasıflarını gös eren disip 
lin, nizam ve efendi tavrını bir ta 
rJ\fa. hırakmız. Büvük manzarn 
dan eski yoksulluk ve bitginlik 
mırnzarasmm ne kadar eksilmiş 
oldui!1ına !'ll\oht- 1z dikkat e•..,1° 

sinizdir. ~nkara vilayetinin 'kadın 
erkek. n tl\ va gelmek istiyen · 
den fazla 1\tlıyı {!eri çevirmiş ol 
du~nnu ela hatırhyınn. 

1<öyi.\rı ve köylünün derdi bü . 
vliktiir: (;:;nk:i k;)v d 0 rd:. üde iki 
Tiirkiye d-:rd; deme1<tir. Bizim 
neslimiz bazı davalardaki vazife 
sini ya arken bitirebilir: B.-lki to· 
nınlarımız hile \(öy va:ıifeııine ~le
vanı ed 0

'"
0 klerdir. Clinkii o da ' ·t

tiği vakit, Atatürk devriminin 
ana esasları gerçekleşmış olacak 
hr. iptidai Mr köv, sıtmalı bir yüz. 
geri bir tarla. ve bütün su h<1 • 
k-rpiç kı-ı,artı1an nrt~da ka!d1k 
ça, türk devrimciliği bütün can 
lılığmı, titizliğini devam ettire -
cektir. 

Köy <favası. tek olarak. hiç bir 
dava hl\l;nde basitlestiril 0 T""\ 

Yani ona ne rnekteb davası, ne 
sağ ı~ davası, ne t 0 hum ı lahı da 
vnsı, ne şo e, ne d 0 mirvol c' •cısı, 

ne su, ne cıhhi me ken dav~sı adı 
m koyama}1z Kov davası. türl< 
köylüsünün cumuriyet tiirkçüli.., 
nün prensiplerine göre inşa edil 
mcsi davasıdır. Ona tarla sürmek 
ten, türlü ekincilikten, yemek ye. 
mekten, otunıp yatamaktan, oku 
maktan, ağaç yeti!tirmek ve bak 
maktan, radyosunda musiki din 
lemcğe, perdesind? filim seyret 
meğe kadar her şeyi yalnız öğn· 
miyeceksiniz, ya!.ız zorla götür 
miyeceksini-ı: köylüyü bu teknik, 
hayat Ye kültür defiıimleri ile ih 
tiyaçlandrracaksınrz ve köyü ge 
niş ekonomi mekanizmasmı" işler 
bir çarkı haline koyarak ona bu 
ihtiyaçlarını tatmin etmek vas. _ 
1annr vereceksiniz. 

Jıte bizim yıll rdanberi güt 
mekte olduğumuz yağın terbiycs; 
davamızın esas dayançları bun 
tardır. Bizde köycülük şehir ve 
kasabadan münakafa olunur na
zari mahiyetini bırakarak, ıüratle, 
ameli ve organize bir hale getiril 
mek gerektir. Komıumuz Savyet 
lerde hiç bir daireye girmezsiniz 
ki. orada, kapısı üstünde ''yığın 
fube•i,, levhası taşıyan bir büro 
görmiyesiniz. Çünkü onlar devri . 
min ancak genel bir seviye yük . 
sekliği üstünde tutunacağı fikrin 
dedirler. Hedefleri başkadır; usul 
leri kendilerine göre olabilir: Fa
kat cumuriyet devrimi idealinin, 
genif milyonları kawıyan bir &e
viye ,Ukse4dilf üstünde hakiki ve 
tam ıtlven Ye gelitimini bulacafı. 
na da f{iphe yoktur. 

F.R.ATAY 

Türk Hava Kurumu 
Büyük piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi 

zengin etmiftir: 
Y eal tertib planmr görünüz 

1. inci ketide 11 ikincl
lefrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 
25.000 liradır 

.ı\ynca: 15.000, 12 000. 10 000 
liralık ikramiyelerle (20.000) 
liralık bir mükafat vardf• 
Planları okuyunuz ve bu zen 

gin piyangonun talihlileri 

----·A·t'·P·~•'"•"•"·;·,.;·n·;·-,····· ----1 

S SONTEŞiUN 1935 SALI 

İzmir piyaea~ıııın bu yılki ekonoınik 
• • 

vazı yeti 
(Ba~ı ı. ci sayı/ada) 

incir: 
İncir rekoltesi bu yıl hurda da ta.. 

mamen ihraç edildiğinden, daha fazla 
sayılabilir Bu mikdar takriben 36 bin 
tondu.r. Bunun hepsi şimdiye kadar sa. 
tılmıs ve ihraç edilmiştir. Kalan mik • 
dar ; üzde beşi bile geçmiyor Bunun 
da bek az bir zamanda ihraç edileceği 

muhakkak görülmektedir Fiatlar ga . 
yet iyidir Geçen yıla göre 2,5 kuruş 

fazladır Geçer. yılın vasati fiatı 7 .ıs, 
bu yıhnkı 9.S kuruştur 

'lütiin: 
Rekolte geçen yıllara göre biraz 

azdır. Fakat 17,5 milyon olarak tah -
min edilen tiitün fiatlarının yilksek o
·acağı kuvvetle umulmaktadır. Kum -
panynlar yakımla mal alDlai!-ı başlıya -
caklardır. 

l'am ıı h: 
Pamuk fıatJarı dunya fiatlanna na. 

zaran yüksektir. Almanyanın en önem. 
ll tecım evlerınden ikisinin mıimessil
lcri mal almak uzere lzııure gelmişler • 
dır. İhracat bd lamıştıı- :Fiatlar 42,S ku 
ru tur ve ga) et SaJlaındır. Rekoltenin 
ilk tahmin edildigi k~dar yani 50 bin 
balya olacagı sanılmaktadır 

le) tin) ağ: 

Zeytin yagı rekoltesi 13 bın ton 
tahmin ediliyor Fı;ıtlar gayet iyidir. 
Bir hafta içınde 2 kuru~ yukselmiştir. 

Palamut: 
P..ıtamut rekolte ı bu yıl 28 bin ton 

kadardır. Fiatlar sa~lam ve tedricen 

yükselmektedır. Her tarata ihracat ya
ptlmağa başlanıtµftır. Tırnakların ken
tali 480 kuruşa kadar satılmaktadır 

thracatın görülmemiş bir dere~de 
artması tccimerleri fazla .it yapmağa 
ıevketmiştir. Kendilerine her türlü ko .. 
laylık gösterilmektedir. Biitün ihracat. 
çılar az veya çok memnun edilmektt 11c 

kredinin thracata tesir yapmasına mu
sade edilmemektedir. Gene ibra<: t n 
fazlalığından torba ve çuval sıkıntı ı 

başgösteımiştir. Torba fiatlan yiııde Ht 

ve çuval fiatlan yüzde 25 kadar yük
selmiştir. Bununla breaber torba sıkın. 
tısı ihracatı müteessir etmemiştir. Çun
kU torba yerine kutu kullanılmıştır. 

Palamut için çok çuvala ihtiyaç vardır. 
Fakat bunun iç.in yeni bazı tedbirler 
alınmaktadır. 

Dadayda yatı okulu 
Kastomnu, 4 (A.A.) - Daday

da yüz talebeli bir bölge yatı oku
lu açılmış ve derslere başlanmış
tır. 

İlin her tarafında faydalı yag
murlar yağmaktadır. Çiftçi güz
lük ekimini tamamlamak üzere
dir. 

Büyük bir kasırga 
Çankırı, 4 (A.A.) - Evelh 

gün Ilgaz ilçesinin Ortabozan ko
yünde çıkan bir kasırgada iki kı 1 

ölmüş, 6 kişi de yaralanmı~tir. 1 .ı 
samanhk, bir ev yxkılmrştır. 

Çankırı, 4 (A.A.) - Ilgaz ıl ·
sinde çarşaf ve kafesler kalkmı .
tır. 

Basııı geııeJ direktörlüğünden: 
Basın Genel Direktorlüğünün alacağı fotoğraf gereçi içın ek

siltfl)Cye gelen ıstekliler inandırıcı paraları yatırdıklarına dair 
belge getirmemişler, eksiltme S.11.1935 salı günü saat 14 te bırnkıl-
mıstır (3246) 1-5003 

~üınrük ve 1nlıi. arlar 

Vel a l~tind~n: 
1 - Vekalet müstahdemleri için 24 erkek paltosu pazarlıkla 

yaptırılacaktır. 
2 - Pazarlık 8.11.1935 şe rasthyan cuma günü saat 15 de veka

let levazım mUdürlüğünde kurulacak komisyonda yapılacaktır. 
3 - Bu işe aid şartnameler hergün vekalet levazım müdiirlU. 

ğünde gorülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatten evel 29 lira 28 kuruşluk 

muvakkat teminatlarını vekalet veznesine yatırarak alacakları 
makbuzlar. nüfus veya hüviyet k&ğıdı ile birlikte yukarda yazdı 
gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları Uan olunur. (3248) 

l\nkara Belediye Reisliği 
ilan lan 

Temizlik işlerile bahçeler ve 
ınhiye hayvanları için 75 bin kilo 
arpa ile 75 bin kilo saman için 
istekli çıkmadığından 4. 11. 
1935 tarihinden itibaren bır 
ay zarfında pazarlıkla ihale ya. 
pılacaktır. İstekli olaniar pazar. 
tesi ve perşembe günleri saat on
da levazım direktörlüğiı od.ısına 
ge !melidirler. 

Muhammen bedel (6750) lıradır 
teminat (506,25) kuruştur. 

(3242) 1-5001 

Kiralık ev 
Hisarda Cebeciye nazır kale 

.-nünde yeni ve müstakil dört O· 

da ve müştemilatiyle nezareti lcl. 
mileyi havı ev kiralıktır. Pa. 
zarlık için Emlak bankasında 
Bay Osınana görmek için için. 
dekilere müracaat. 1-4959 

Kiralık ev 
Ön Cebecide bir sofa üzerin

de Uç oda bir mutfak, suyu için
de elektriği vardır. 4-0 No: lu 
Müstakil ev kiralıktır. Görmek 
lıtivenler alt ~attaki ev sahibi 
Kangal rade Bayan Şefikaya mü· 
racaat. 1--4989 

Kiralık daireler 
Yenişehir Havuz başı Bay 

Ali Nazmi apartımanı arkasın. 
daki inşaatı bitmekte otan yeni 
apartımanda kiralık daireler ka
lori fer, sıcak su, havagazı bUtün 
konfor. 

lstekUler 339S Telefon 
. 1......4999 

1-5002 

AKkeri f<ahrikalar l Jmuu 
Müdürliiğü Satmalma 
Komi~l·onu ilanları 

110 KALEEM KOOPERATİF 
EMTİASI 

Tahmini bedeli 197 lira 33 ku
ruı olan yukarda miktarı yazılı 
kooperatif emtiası Ankarada As
keri fabrikalar Umum Müdürlü
ğü satınalma komisyonunca 21 • 
Sonteşrin • 935 tarihinde per
şembe günü saat 14 de açık ar. 
tırma ile satılacaktır. Taliplerın 
bu emtiayı küçük Yozg:ıt fabri
kamızda görehilir1er J.ısteleı i 
komisyondan parasız verilir. Mu. 
vakkat teminat olan 14 lira 80 
kuruş ve 2490 sayılr kal'ıun"n 
2. 3 üncil maiMelerinde vazıh 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisvona müracaatluı (3232) 

1-4997 

Ur. f 'EMS.i11 

Nasrr ilacı 

En eski nasnları bilr ı..ıek 
kısa bir zamanda tamamen 11e 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: lngılr1 Kın 
zuk eı:zanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve mllesslr bit na
sır llkıdrr 
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S ı hına - A. 1 ıza Okta) = Ankara. Çankırı, Kastamc nu, Kırşehir, Nevşehir ve havalisi -

- z·rt at Banlias l\lerkez 
Adlıye sarayı kar ı ında 
No: 58 Telefon: 3881 
Gece gundiız 
kabul eder. 

-=.,,.. k·ı c ıwl sta ı o 
'lii(liiı·liiAiin( en: -= ~'9'::9::."::Y.Y.:Y.Y.Y.~:..::'9::Y., 

=.:ltı::.&:A:A:AAA:AA:A:AA.ti1-
lfaııif Zade biraderler: ()toınohil sulH~. ·i 

= • ~ -
-~ () .. ·-Zıraat Bankasmm tasarrufunda bulunan, Ankara- / flerator \ 

- d Anafartalar caddesinde Memurlar Kooperatifi na- :-:: • > = =. c = mile maruf bina kapalı zarf usuliyle satıhga cıkarıl- - ~0.. • -
_ mrştır. • mer Vasfi Aybar ;~ =. :4 = - Bh1a. 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa edil- = ~ . . • = 

Bankalar Cadde:sınde 8 numaıadaki me her 
Btiyük postahane karsısında Lozan Palas binasc ko~e sınd 

nakil eylediklerini sayın müşterilerme ilan ederler. 

'relefon: 3150 

' 
16 nuınaray 

- • Muayenehanesını Km cı ~ = 
- miş olup bodrum katı, zemin katı, birinci, ikinci, ü- ~ • = E E CH '"'VRQLL'T b mile mtistakil oldu-

b - ~. hanında 14 numaraya nak • ~· _ ~ Ankara M j RK Z E c. ayiliginın ta na 

-

E 

- çüncü kat olmak üzere eş kattan ibarettiı · - ~ 
1 

. . H . 
3 6 1 2 

• = gunu İstanbul ve sair diger bayiliklerle kati yen hiç hır ala.-:ası olmadıgını ve 
Bodrum kaunda kalorifer dairesi ile kömür mah- - ,• etmıstır. er gun - - ·~ bilumum mübayaatm doğrudan doğruya fabrikadan icra olunmakta bulundu- = 

- zeni. dört büyük anbar. _ ~~ hasta kabul der. ~4 gunu bilhassa tavzihe lüzum görürler. 1-4968 := 
_ Zemin katında hir büyuk magaza ve bir Mtidürluk - r -

=: odası, birinci katta beş oda. bir büyük salon, koridor. ·~· .,."",..'"'oo."',_."',."'.,."'•"' .......... • "" ... • ... '} llHlllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllfllfllllllllllUUlilllllfllflllllllUllllllHllllllllllUHlllllllllllUIUllllllll 
halalar. = ~ D kt ' = ı~· "'""' . O Ol ~1 l\J j • \. j "1 • .1 İkinci ve üçüncü katların beherinde sekizer oda _ •. ı.ı .

1 
• I 

7 
/ a ı) c , c ia t .. luıut•u: 

:: ve birer büyük salon, koridor, haHllar vardır. § ~~ l. I fll 1 , •• ~,ar ~: · 
- Binanın yüksekliği 19,50 metrodur. Bina badanalı = r~ • 

- \ e boyalıdır. Zemin katmclaki dükkanın döşemesi S ~ Cebecı Wastahanesı Cilt, Saç. ~ 
Mıktan 

TON 

Muhammen 
kıymeti 

fovakltat 
teminatı 

= ~ . ;; Karo Mozayik ve bütün katlar dösemeleri linolyom- = ~ Zührevi lıastahklar ~ 
=-=- ~ Mütehassı 4 = dur. Balıkpa.rnnnılrı Polı nokta.·~ 

-
- Binauın her tarafında lamhalarla techiz edilmiş 1 - ı karşısında. Cıkrıkı;ı ar vo· ~. 

elektn8: ve kalörifer tesisatı vardır. ku~ıu 11 ıt hasıııtlaki evin(le, 
Satış 29 ikinci teşrin 935 cuma günü saat on altı- Hastalarım he1 c:ün öi!lccleıı ~· 

da Ziraat Bankası Merkez Miidürlü~ünde yapılacak- _ ~ ı;onra kı1hl11 cdeı ./ - = T•letron ~çOf. ~ = tır. = ~~~.,~ = İsteklilerin beş bin liralık depozito akcelerite bir- = ~ .. .. .. ""' ........ 
=: tikte tekliflerini \ıavi zarflarını bu tarihe kaclar Mer- _ -
=-
=-- kez Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve satış şartnamesi- --= 

ni tedarik etmek veya binayı gezmek istiyenlerin = Merkez Müdürlüğü Muhasebesine miiracaat eyleme· :: 
\li 

Doktor 
1at·uf ( nv•~ı· 

;; !eri ilan olunur. 1-4Q08 ;; ugı<J . H~ENGI Vlt~ Hl!:l.SO 

itt111tl.ıJllllllflllllllllltlllllllllllllllllllllltlllllUllllUlllUllf lllJlllUllfllfUli G UKl .ı ı C U HA s·r Al. I K l. AR 
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M01'EH ASSISI 

Mülga Aksaray vilayeti mefsuh Gif tçi 

Kardeşler kooperatif şirke ti tasfiye 

heyetinden: 
Hali la fİ)edt• <)ift<:i Kard(· l(•r Konpt•rutif irk•·· 

tinin kati hiliirıo(::-011: 

Aktı! kısmı 
Lira Ku. 

23406 00 Ziraat bankası hes.ıbı 
1647 SO Esham ve tahvilat 
9347 37 Gnyri menkul mallar 

153 10 Demir baş ve mefru a. 
2099 53 Eşha zimemi 

23739 79 Borçlu enetlec 
8131 38 AUitı zicaiyc 

68524 67 Vekfın . 

Pasif kır,rnı 

Lira Ku. 
6 524 67 Sermaye 

68524 fı7 

Aksatay. Arapsun ve Ko~isar kazaları, koylerı ~ah ıyeti nıane· 
viyelerlte Aksaray idarei hususiye ve belediyesinin ortak lıulun
dukları Çiftçi karde ler kooperatif şirketinin heyeti umumiyesı katı 
tasfiye için 11.10.1935 tarıhinde Aksaray merkezinde toplanarak 
tasfiye memurları tarafından tanzim kılın,m yukarda yazılı kati ve 
niha~ bilftnçoyu tetkik ve ka"Jul eylediği ticaret kanunu hüki.imle-
rinc tevfikan ilan olunur J-4805 

Ankara C. M. Umumilıgı c:mrindeki l'ort markalı hizmet otomo 
bihne -810- lira muhammen bedelli uç bin litre benz111 alınması 
açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin ihale tarihi olan 8.11-935 
(CUMA) günü saat on be te Anl{ara Cumhuriyet Müddei Umumi· 
li.,inde toplanacak olan satın alma komisyonuna 60 lira ?5 kuru~ 
teminat makbuziyle bırlikte gelmeleri ve tafsilat ıçın müddei u 
mumihğe m~acaat etmeleri ılan olunur. (3150) 1-4830 

'akıf lar uın unı ~1ii(f ii rliiğiindf"ll: 
Şengul hamamında kadınların soyunma yeri tarafında yaptırı -

lcıc k tamiratı vahidı fiat lizerınden acık ek iltmeye konulmuştur. 
· Bu ı ın muhammen keşif bedeli (896) lira (72) kuruştur. 

1 - Bu tamirat itin ıstekli1ere verılecek evrak şudur: 
A - Eksiltme ve fennı şartname 
B - Mukavele orn i 
Bu evrakı alabilmek ve eksiltmeye girebilmek ıçin hu giui ta. 

mı: tı y pmıs oldu !arına dair vesaık i raz edenler şartname, mu-
ka nu ha.arını ınşaat mudurlügunden alacaklardır. 

l. - E~siltme 11. 11. 935 tarihine gelen pazartesi giınü saat 15 
d" A .. dtı Vakıflar Umum Müdürlüğü insaat müdüriyetinde 

c eksiltm~ komısyonunda yapı1acaktır. 
- Eksiltmeye girebılmek ıçin isteklilerin 67 lira 25 kuruş 

n t vermesi ve bundan başka asagıdaki vesikayı aynı günde ko· 
m• vo reisli~ine gost rmesi lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 17 ınci maddesine uygun muvakkat 
temınat {3152) 1-4871 

• 
tanh.Yı 

nıulıafaza (;f~nel komu
nkaı·a i\1(•rk•~z atın Alnıa 

Kon1ifıı'Yon undaı 
1 - Gumrük muhafaza genel komutanlık karargahı ihtiyacı için 

~a· me nrle yazılı evsafa göre 120 ton kok kömüru açık cksilt
m le 'e 3480 lira m ıhammen fiatla satın alınacaktır. 

> - Yüzde yedi bucuk he abiyle muvakkat teminatı 261 hra
dıı 

3 - TemınJt p rası gumruk ve inhisarlar \•ekilli i muhasebe 
ve ıoırıe \ atırılacaktır 

4 - İstekliler lrtname ve evsafını görmek üzere hergiın An~ 
ıka <I komutanı k m rk z satın alma komisyonuna muracaat ede
bil ler 

ı; - 11'ale 18 1 l 1935 Pazartesi guni.ı saat ıs de yapılacağından 
i · 1 1 ın l.anrmi ve ıkalarıle beraber müracaat etmeleri it5n olu. 
n (3212) 1-4946 

Tabakhane cadclt'!!I tıa ında Al 

tıntas cıkak No 17 He talarını 

her~lin 9-13 11e 15·Z0ve kadar 

kabul eder 

Dr. TURGUT 

Ha talaıını Adlıve Sarav -
ıc .. rşısında HıH ati ııuartmanm 
1a her P.Ün l'i d~" ıo 7ıt kadar 

krbult- l:tas 1amı tıı 
ııttımlllll!lll 1 mı m mu ımııım ı ımtt ~ ı ıı nıtm~ 

~ 1 ii1.~ha~~ ısı 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 

~~~ 

~ Ankara Pala. ~ 

I
~ Ankarada kendisini her- ~ 

kese tanıtmıs olan Kadın 

1
. 

berberi pfı.t ı·a ~ 
B Ş .. k .. c ~ ): ay u ru 

1 
otelin berber salonunda 

1
: 

çalısrnaya baslamıştır. t• 
1-4976 .. 

~~~"9'~,41 

~,.-... ~ .... 
•: TERZİ ~: . ~ 

•: Bay Cemalin •: 
•~ Ankanıpalas'taki ekspozis. •~ 

yon unda ~ 
MOD'.:LLA ŞAPKALARI ~· 
büyük rağbet ka7.anmıstır. ~~ 

~ Modeila 
Beyoğlu. htiklal caddesi 318 

1-4980 

lmtıyaz sahıbı ve ~.ı:?ffiu ı 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankı11 cadde::;i en ar11ıdl1 
Ulu~ Basımevind• basılnı·ş· 

~ 

L. Ku L Ku. 
Muhtelif ebat ve sıklette beyaz Holçfray kaJ!ıdı ) 

.. Mitelfayn .. 105) 51760 00 3 '38 00 
renkti MheJfayn ka •ıdı ss 6050 00 453 75 

,, Graft Mıtelfayn kağıdı 60 5100 00 382 50 
.. .. tna.kine kağıdı 27 3375 00 253 13 

68 x 100 ebadında 33 x i4 kiloluk mite! kuşe kağıdı 05 1075 00 80 6a 
70 xlOO ebadında paketi 25 kiloluk 15. 20, 25 No. mukavva 3000 paket 3375 00 Z53 lJ 
Siyah ve renkli kaplık bez 115000 metre .?2400 00 1680 OG 

1 - Y ... karda cins ve 'lltkdar Jarı ile muhammen kıvmetlleri ya zıh levazım kapalı zarf u uliylc 
utın alınmak üzere eksıltmcye konulmuştur. Bunlara ait şartname lcrden Holç ve Mite! kağıdlarına 
ait olanı 25 lira mukabilinde ve diğerlerine aft şartnameler bedel sız olarak Ankarada Maliye Ve • 
kaleti kırtasiye müdürlüğünden lstanbulda Dolmabahçe kırtasivc deposu bu memurluğund n alı • 
!lacaktır. 

2 - İsteklılerin beyaz lıolçfra v ve Mitelfrayn kağıtları ıle renkli Mitelfrayn ve graft k&ğrdı ve 
makine kağıdı 17 birinci kanun "935 kaplık bez Htel kuşe k ~ıdı ve mukavvalar için 18 birincı 
kanun 935 tarihlerıne tesadüf eden sah ve çarşamba günleri saat 14 de hizalarında gösterilen teminat 
mektupları ile Ankaracla Math•e Vekaleti kırtasiye mildürlü~ünde müteşekkil komisyona mUracaatln 

İn~aat salıi ı•

l{"'rİııe 

Taş. Kum. Tugla ve her ne
vi naklıy işlerinizi çabuk ve 
ucu.ı olaral: valnrz lş Bürosu 
vapaı. 

Anafartalar caddesi T. L 2037 
1-4909 

rr. (3005) 1--4669 

Ziraat Vekileti 
"\ıtın aln1a koıni:-;yonııuııdaıı: 

M ulıdn.men bedeli (3.400) lira olan 10 ton arsenıkU-kur un to. 
zu (Arı>eniate de plombe) 20. İkinci te rin. 1935 çarşamha günü 
a t 15 te kapalı zarf usuliyle Vekalet binasında eltsittmeye konu
lacaktır Şartnameler Ankarada satın alma komisyonunca ve 1stan
bulda Zıraat Müdurlüğiınce parasız olarak verilir. t teklilerin tek.. 
liflerile (255) lira1ık temınat mektuplarını şartnamede yazılı bel
ı:eleri yukarda yazılı eksıltme saatından bir saat önceye kadar ·o-
rnisvona vermeleri lazımdır. (2843) 1-4466 

ffEH SEi'tE Hflt ÇOK Kfl\l~EI 1· HE Zl•.'\CI 'IKR 

Türk Maarif Cemiyetiniı 

Büyük eşJa piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

ikramiye: 15.400 lira 
BiR HİLKI Ultt uu uın. Hfl'I ( 1't pjy GO ~ATICILARl~D.\ HUl .. UNlJR 

111 -·· 

lk1nc taşrınden ıtibar n YENfCE 
paketlerınde ıkremıye fişi r ·bulacaks 

Bu ış Cf" mukıı ılınd pa ~ olarak # 

, on _ ,,. ya 

1 o o 
LiRA 

KAZANAB i Li RSi N iZ 

r SİNEMALAR 
( YENi J 

BU GECE 

Fransızca sözlü şarkılı komedi 

GECE BÜLBÜLÜ 

Edith Mera - Henry Garat -

M. Rolland 

BU GUN Bu GECE 

ıfb ~-~·~·~ ~ kıuu 

MO!'JTE KRIS1 O - Eli ... u taneli - R. UO~ \T 

1 
(KULÜ~ 

• 


