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~A VYE'l1 .. ER ~A YRAMI 

Dost Savyetlertn devrim bay -
ram1111 kendilerine gönülden kut • 
larız. Sevinç onlar kadar bizim -
dir: Çünkü yalnız Türkiye ve Sav
yet dostluğu değil, bayraklarımı
zın gölge saldığı topraklarda ba -
rış, saadet ve sükun inkılabları -
mı:zın halkçı ve insaniyetçi davası
na dayanmaktadır. 

Bugün teşrincilerin zaferini, 
bütün dünyada, inkar etmeğe kal
kışabilecek hiç kimse yoktur. Fa -
kat biz, o zaferi, ilk defa gör -
mek, istemek ve benimsemek şere
fini kimseye vermediğimiz gibi, 
bugün dahi, onun değerini bizim 
kadar derinden anlryanlar olma -
dığı kanaatindeyiz. Eski Rusya, 
büyüklüğü, genişliği ve kuvveti 
ölcüsünde bir tehlike idi: Şimdiki 
Rusya, eski .. :ni birkaç misli geçen 
kudreti ile, h"'lrb ve emperyalizm 
tehlik,_1,.rine karı.ı bir gi.ivenç ve 
dayançtır. 

Hiç kimse büyük komşumu -
zun, içerde halk saadetine ve dı
şarda milletlerin hürriyet, sükun 
ve e,idlik davasından başka bir 
gaye peşinde koştuğunu söyliye -
mez. Her barış sesi, orada, tabii 
bir yankı bulur; barış aleyhine 
her te,ebbüsün önüne, Moskova 
teşrinciliğin tam samimiyeti ile 
karşı koyar. 

T eşrinci davası, bütün cephe
lerde, ileri yürümüıtür. Dostları
mn:, her yıl, bir öncekinden daha 
yüksek bir gurur ile göğüslerini ka
bartmakta, şevk ve sevinçlerini 
arttırmakta haklıdırlar. Milli mü
dafaa kuvvetleri gibi, endüstrileri 
de milletlerin hürriyet ve saadet 
Jerini yıkmak değil, onlnrın hüa·ri
yet ve saadetlerinin inşasına yar
dım etmek yolundadır. 

Coğrafya ve tarihin biribiri ile 
boğazlaşmağ ' mahkum etliği red · 
dedilmez bir hakikat gibi ortaya 
sürülen iki memleket arasında, 
seı.·giyi, itimadı ve dayanışmayı 
gerçekleştiren şartları, dünya dü
zeninden ümid kesenlere misal 
olarak ..göstermekten çekinmeyiz. 
Bu şartlar, emperyalizm bencilli
ğinden uzaklaşmak, ve milletle -
rin, ancak, barışarak, anlaşarak, 
birleşerek mesud olacaklarına 
inanmakla vücud bulabilir. 

Komşu ve dostumuzun her iş 
te mütemadiyen daha muvaffak 
daha kudretli olmasını dileriz: 
Çünkü bn)mdretlenme arsıulusal 
tehlike ve felaket ihtimallerinin 
mütemadiyen zayıflaması demelc 
tir. Rusya'nm coğrafik durumu. 
nüfus ve imkanları, yalnı2 kendi 
barış ve güveni üzerinde değil, 
dünya barış ve güvenliğinin bü -
yük bir kısmı üzerinde tesirli ol 
masma elveri lidir. 

Lenin'in ve onun ideal ve ha 
reket arkadaşı Stalin'in türk dost· 
luğu, Atatlirk'ün bize hiyanet edil
mez bir emaneti olan Savyet dost· 
luğu ile bir arada, tarihte bu as -
rın en ~iizel eserlerinden biri ol -
nıak değerini muhafa.?:a edecek -
tir. F. R. ATAY 

Bak.anlar Kurulu 
tottlandı 

Bakanlar kurulu dün akşam bir 
conlantı vapmıstır. 
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ÇAf;J{ILARI 
§ Hariciye Encümeni bugün 

sa t on birde, 
§ Arzuhal encümeni bugün sa

at on dörtte toplanacaktır. Üyele
rin pP/meleri. 

Atlnmz. andmıızclır 

Ekmek fiatı artmıyacak 
Tarım Bakanı memlel{ette ){afi derecede 
buğday olduğuıııı ve gerel{irse Ziı·aat Baıı
kası huğdaylarınııı piyasaya çıl arı · 

laeağını () :letli 
Ekmek fiatlarmın son günler

de mütemadiyen yükselmesi ve 
daha da yükseleceği hakkında ha. 
zı gazetelerde çıkan yazılar üze -
rine düşüncelerini sorduğumuz 
Ziraat Bakam B. Muhlis Erkmen 
ajansımıza şu beyanatta bulun -
muştur: 

" - Ekmek fiatlarının yüksel
mesini sebepsiz ve yersiz buluy:>
rum. Memleketteki buğday ürünü 
tahminlerimize göre, ihtiyacı kar
şılayacak derecededir. Piyasaya 
az buğday gelmesi buğday azlığın. 
dan değil fiatın daha yükseleceği 
ümidiyle elde tutulmasından ve 
saklnnmasındandır. 

Ziraat Bankasr depolarında 
tohumluk ayrıldıktan ve dağıtıl -
dıktan sonra mühim miktarda 
buğday vardır. Bunlar ihtiyacı kar
şılamak üzere piyasaya arz · 1.· 

caktır. Şunu da ilave edeyim ki: 
ihtikar ile uğraşmak için ihtiyaç 

Tanm Bakam B. Muhlis Erkmen 

hasıl olursa hariçten buğday dahi 
sokulacaktır. Her halde ekmeğin 
daha fazla yükselmesine meydan 
verilmiyecektir.,, (A.A.) 

İtalyan resmi bildiriğine göre 
• 
ilerleyiş deyam ediyor 

Roma, 6 (A. 
A.) - Resmi 
bild" r:~: 

« General dö 

Bono, ileri kar~ 
kolların cephe 
ilerisinde giriş • 
tikleri yürüyüşe, 
devam ettik]e ~ 
rini telgrafla :,il 
dirmiştir. Dana
'<il cephesindeki 
İtalyan kuvvet . 
leri Gabala 'yı 
geçerek Doto'ya 
doğru yürün. 'c, 

tedirler. Yerli • 
askerlerden ı.1ü. . f . "f / 
rekkeb olan hi .. A _.: .\ 
rinci kolordu O- Avrupall bir subay, bir habeş askerine ga?. 
gamla'yı işgal ma:-;kesinin kullamşmı öğretiyor. 
etmiştir. Y erJi kolordular Şailo işgalini tamamlamıştır. 
çağlıyam boyunca ileri ha - Somali cephesindeki İtalyan 
reketlerine devam etmektedirler. kuvvetleri Ogaden'e doğru hare . 
ikinci kolordu Şire ve Aibamet'in (Sonu 2. ci ayıfada) 

B. Titülesko ve arsıulusal durum 

Romen dış hakanı Cenevrede verilen 
l{ararların manasını anlatıyor 

Bükreş, 6 (A.A.) - B. Titü 
lesko, Cenevre' den dönüşünde 
fransız, İtalyan, 
Küçük Antant 
ve Balkan An
tantı elçileriyle 
bazı hükümct 
üyeleri tarafın . 
dan karşılan -
mışhr. B. Titü
lesko Cenevre 
kararlarının ih· 
tiva ettiği mana 
hakkında gaze -
tecilere şu di -
yevde bulunmuştur: 

B. Titülesko 

« - Arsıulusal durum ağır • 
dır. Bir taraftan sosvetP iivı-1 eri O · 

lan memleketlerin pakttan doğan 
vecibelerinin noktasr nokta~ .ı 
tatbik edilmesi ve öte taraftan İtal
ya ile Habeşistan arasında adila
ne barışın bir an önce kurulması 
için gereken bütün gayretler ya 
pılmıştır. Her birimizin umudu, 
bu gayretlerin muvaffak olacağı 
ve uluslar sosyetesi şiddetli ted -
birlerinin mümkün olduğu kadar 
kısa bir müddet için tatbik edile
ceği yolundadır. Bununla beraber. 
bahis mevzuu olan menfaatlar, 
böyle bir amacın ne zaman elde 
edilebileceğini kestiremiyecek ka
dar karışıktır. ftalya'nın do:::· . e 
barışa bağlı bir romanyalı sıfatiy-

(Sonv 4 ;; • .,.;; •uıvfada) 
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"Ulus,, un dil yazıları 

Hat-Hitır- Hitıra ., _____ _ 
Bu özlerle; "ilıtar,; k:( .. Jimesiniıı ve -lıer 
üç anlamıııda . "an,, sözüııüıı etimoloji ' 

morfoloji ve fonetil{ hakımından 
(•Öziinıle ıııneleri 
"' 

11 \.1' - H \TIR - 11-''flR \. 

Kelimenin etimoloj:k şekli: 

(J) (2) (3) (4) 
(ah ağ at ır) dır. 

(1) ah: Köktür. Burada ışrk, 
parlaklık anlamınadır {ak gibi). 

(2) ağ: Obje veya süje gösterir. 
Ah ağ ahağ: ışığın bir ob

je veya bir süje ile olan miinase
betini gösterir. 

(3) at: (. t), ektir. Manayı 
tamamlar, tesbit eder. 
Ahağ at ahağat; kelimeyi 

son morfolojik ve fonetik şekline 
koyalrm: HAT bir süjenin ve
ya objenin ışrğı veya bu ışığın te
bellürü, izi demektir. • 

(4) ır: (. r), ektir. Manayı 
yakın, muayyen, kati bir sahada 
tekarrür ve fark ve temyiz ettirir. 
(Burada o saha dimağdır). O hal
de: 

HATIR: bir obje veya süjenin 
dimağda aydınlanması, iz bırak
ması demektir. 

Hiıtrr sözüne "ağ" eki gelince, 
bu ek kelime anlamına müspet bir 
varlık verir ve onun adı olur. 
HATIRA da bu demektir. 

Not: I - Yakutcada kelime 
( ahtar) şeklindedir." 

Bu kelimenin etimolojik ekli
ni (hatır) kelimesininkinin altına 
yazalım: 

Hatır -= (ah 
Ahtar (ah 

ağ at ır) 
ag at ar) 

Görülüyor ki her iki kelimenin 
asıl bünyeleri, birbirlerinin tama
miyle aynıdır. 

Birincide kökün vokalı düşmüş. 
İkincide kök aynen kalmış. Birin
cide ve ikincide ''ağ" düşmüştür. 
Birincide kökün vokalinin düşme
sine mukabil "at" eki olduğu gibi 
kalmış. İkincide kökün vokalinin 
kalmasına mukaoil "at" ekinin 
vokali düşmüş. Son eklerde aym 
cinsten vokal şekli tebeddülün
den başka bir fark yoktur. 

Y akutçada (Ahlar): anmak, 
hatırlamak, hatrra getirmek, dai
ma birisini veya bir şeyi dü§Ün
mek demektir: "Min iespin kini
ehe ahtar ere borççağızını ona 
hatırlat''. 

IHT R 

Not: 2 - (İhtar) sözü, etimolo
jik bakımdan (hatır) sözünün 
bünyece tamamen aynıdır. Mana
ları da orijinde birdir. Bugün bu 
kelimeye vermekte olduğumuz di
ğer manalar, (tenbih, nazarı dik
kati celp v. s. gibi) mecazi mana
lardır. 

AN 
Not: 3 - (Hatır), 

lamları, an (mak) 
dır. [:ı:] 

(An) kelimesinin 
şekli şöyledir: 

(1 J C2) 
(ağ + an) 

(ahtar) an
anlamına-

etimolojik 

[:(.] Hatır ve hatıra kelimeleri, 
kalp ( Ahterii Kebir) ile gönül, 
hatıra gelen husus ve fikir ( Lüga
ti Naci) anlamlarrna almmıştır. 

(1) ağ: Işıktır. 

(2) an: (. n}, ektir. Süjeye 
en yakın, bitişik bir sahayı gös
terir. Herhangi bir sahada bulu
nan obje veya süjeyi, "m'' (ego) 
sahasına, yani süjeye yapışık va
ziyete getirir. 
Ağ an ağan, bir süje veya 

objeye ait ışığm, bir süjenin en 
yakmında tebellürüdür. Itlak üze
re ı ığm, parlaklığın ve onun gibi 
olan temizliğin ve güzelliğin, in
sanın bitişiğinde tecellisi anlamı
na da gelir. 

Görülüyor ki kelimenin tetek
külünde, ışıkla süje veya obje a
rasında orta mesafeler gösteren 
işaret ekleri yoktur. Kelimenin 
zaman bakımından anlamı da 
bundan ileri gelmektedir. 

Kelimenin morfolojik ve fone
tik şeklinde, kökün "ğ" si ve ekin 
vokali, ki bunlar uzatma rolünü 
yaparlar, bu rol baştaki vokalin 
uzahlmasiyle vokale verilmiş olu
yor. 

Not: 4 - (An) sözü, Yakutça
da (ağın) §eklindedir; anmak, 
hatrrlamak v. s. ; gamlanmak, bi
risinin izdirabını çekmek, keder
lenmek gibi anlamlara gelir. 

İzdirap ve gam anlamları, keli
menin kökü olan ''ağ" rn parlak
lık manasından ziyade ateş, gÜ· 
neş, yanmak manasiyle alakadar
dır. 

Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik 

IV üncü anket 

1-Ev 
2-0l>a 
3-Atı 

4 - 4.-:,1 
"' 5-Adu 

6-0ı•a 
7- l'urd 
8-0cak 

1) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl tefdckül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri tetkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin herbiri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmu,tur? · 

iV) Bu araştırma neticesinde: 

A Türk dili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür 7 

Yukardaki dördüncü dil anketi
mize okurlarımızın verecekleri ce
vablar, gazetemiz yazı işleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığrmız 
ce&Jabları sırasiyle koydu; ··mu.z 
gibi bundan böyle de koyaccgız. 
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Mal{alle önlerinde çetin • 
ır 

Adi:.ababa, 6 (A.A.) - Bugün şimal 
cephesi ordusundan gelerek öğle üzeri 
burada ncsrolunan bir telsize göre, Ma
kallet etrafında şiddetli bir muharebe 
başlamıştır. Dün akşam İtalyan kıtalarr 
l>askın şeklind_e şehre girmişlerse de 
habeş kuvvetleri geu:leyin şehre karşı 
şiddetli bir taarruzda bulunmuşlar VI! 

birbuçuk saatlik göğüs göğüse bir çar -
pışmadan sonra Makal1e'yi tekrar ele ge
çirmi;lerdir. İtalyanlar çekilirken ölü ve 
yaralılarını muharebe meydanınd<l hı -
rnkmıslardır. 

Öte taraftan güney cephesinde bu -
gün gelen haberlerde Şebeli bölgesin -· 

de de şiddetli çarpışmalar başladığı biL 
dirilmektedir. Habeş kuvvetleri çetin bir 

mukavemet göstererek müstahkem mev. 
zilrine doğru çekilrnektedir1r. Habeş 

kuvvetlerini ordu kumandanı Ugasnus 

idare etmektedir. Habeşlerin perşembe 

günü geceleyin kuvvetli bir mukabil ta

arruzda bulunacakları bildirilmektedir. 

İtalyan uçakları yeniden Gorahai bölge. 
sine birçok bombalar atmışlardır. 

Cephe1erdeki son durum • 
Londra, 6 (A.A.) - Röyter, ajansı 

muhtelif özel aytarlarmdan geceye ka
dar aldığı haberlere dayanarak bildiri • 
yor: Güneş, Tigre'deki italyan ordula -
rının önündeki bölgede yürüyüşü giic; -
leştiren çamuru çabucak kurutmuştur. 

Muvazi surette ve biribirleriyle irtibat 
halinde bulunacak kollarla yapılacak it? 
yan ileri hareketinin yeniden başlamac;ı 
için biltün hazırlıklar bitirilmiş bulun -
maktadır. 

Biribirini ıu.tmayan haberler 
Makal1e, italyanların en esaslı he

ddini teşkil etmekte devam ediyor. Bu 
şehir hakkında birbirini nakzeden ha
berler gelmektedir. Habeşler, italyan 
yerli askerlerinden mürekkep öncU kuv
vetle.rini on ölU verdirerek geri püs -
kürttükJerini bildirirken, Eritreden ge
len haberler, Maka11eye giren müfreze
nin halk tarafından hararetle kar ı -
)andığını, bunların habe§ kuvvetleri ta.. 

rafından hiç biır rahatsızlık görmedik • 

}erini ve nihayet hah~ kuvvetlerinin 
en yakın gruplarının şehrin çok gU -

neyinde bulunmakta olduğunu söyle -

mektedir. 
Royter ajansının Adisababadaki ay-

tarının öğrendiğine göre habeşler, ital
yanları yeni taarruzlarında hı.rpalamak 
üzere, Makalle bölgesinde lazrm gelen 

bütün tertibatı aJmışJardxr. 

Genel savaşta alduğu gibi 
Genel savaşta yapıldığı gibi, Ras 

Seyumun aüel damşımanı eaki rus al -
baylarmdan B. Kornivalofun nezareti 
altında makineli tüfek yuvaları kurul -

muştur. Bu makineli tüfeklerin yanın. 

daki babef askerleri, geri çekilmek ve 
yıhut teslim olmaktan ise ölmek içıin 

yemin etmışlerdir. 
Öte taraftan habeş hükümetinin sa 

lahiyetli bir adamı Royter aytarına, 

kuzay habeş oı duları kumandanlarmm, 
imparatorun emrini harfi h.ı.rfine saya
rak muharebe ve.rmeden çekilmekte ve 

bu suretle düı;manı daha ileriye çek -
mekte olduklarını bildirmiştir. 

Güney cephesmde İtalyanların Şi • 
beli nehri vadisinde onc.mli bir habeş 
mevkiini işgal et~ıklcri haberi, Adisa -
babada teyid olunmaktadır ki bu da, 
itaJyanlar•n durmadan Ogadendeki ha. 

reketlermde devam etmekte oldukları
nı göstermektedir. 

Negüsün süel durum lıakkında 
söyledil{leri \ 

A<lısababa, 6 (A.A.) - İmparator 

Haile Selasiye D.N.B. nin Adiaa.baba 
muhabirini kabul ederek süel durum 
hakkında !;>U diyevde bulwunuştur: 

"İtalyanlar bütün hazırhıklarını bi
tırdikten sonra sınır boyunca ilerleme
f.e başlamışlardır. Halbuki habeş ordu. 
fan heniız inkişaf safhasındadır ve de. 
miryolu ve motörlü sevk vasıtaları ol
maı.lığından askerler harp planı gere. 
gınce kendilerine gösterilen yerlere ya
ya olaı ak veya at ve katır sırtında git
mektedirler. 

Eritredeki İtalyan kuvvetleri yürü. 
yüşlerini başlangıçta Adua • Aksum -
Adigrat hattına kadar sürdüler ve em
rim üıerine boşaltılan bu bölgeyi işgal 
ettiler. Bu hatta gelince İtalyanlar. ha. 
beş ordusunun geri çekilmesini temin e
den ardcıların mukavemetine rastladı
lar ve orada durdular. 5 ilkteşrindenbe. 
ri büyü:C hareketler olmamıştı. Fakat 
son günlerde italyanlar yeniden ileri 
hare keti ne başladılar. Habeş ordusun lln 

ne zaman önemli kuvvetlerle harba gi
rişeceği süeJ hareketlerin inkişafına 
bağlıdır. 

Somali cephesinde italyan kuvvet-

leri Ualual - Şebeli _ Gerlogubi hl\ttmı 
tutmuşlar fakat daha lleriye geçmemiş. 
]erdir. Gorrahai bııgün elimizde bulun
maktadır. 

Danakil bölgesindeki İtalyan hare. 
ketlerinin strateji bakımından hiçbir 
de~eri yoktur. İtalyanların bombardı
man uçakları için karargahlar kurumu
nu büyük bir dikkat ile takip etmekte· 
yiz. Bu, Cibuti - Adisababa demiryolu. 
na karşı ~iddetli hava hücumları yapı
iacağmı gösterir. 

Askerlerimizin kayıpları hakkında 
şimdilik bir şey söyJememe imUn yok
tur. 1500 kilometre uzunluğunda muh.. 

telif cephelerden raporların gelmesi, 
hele telgraf irtibatının bulunmaması 

göz önünde tutulursa, hayli zaman is • 

ter.~ 

lıalyanlar Makalleye girdiler 
Asmara, 6 (A.A.) - D. N. B. ı\jan

smm özel aytarmdan aldığı habere gö. 

re ıtalyanlann yerlilerden mürekkeb ke. 
şı{ kolları sah günü Makalle'yc girmişle
dir. Bu şchrıi balıeşler tamamiyle bo§dlt. 
mrşlardır. 

ilerleyiş devan ediyor 
• 

(Başı 1. ci sayıfada) 

ketlerine devam etmektedirler. 

Uçaklar, keşif uçuşları yapmaktadır -
lar.,. 

Asmara, 6 (A.A.) - Tigre cephe • 
sindeki Havas aytan b~ldiriyor: 

Birinci kolordu yarın Makalle'ye 
doğru Heri hareketine devam edecektir. 

• Keşif yapmak üzere hareket etmiş olan 
kollarla İtalyan uçmanlannın teyid et • 
tiklerine göre, düşman kuvvetleri bölge. 
yi tahliye etmişlerdir. 

İtalyanlar, mukavemet görmeksizin 
Makalle'yi işgal edeceklerini sanmak -
tadırlar. 

8ıı~ii.n ileri harekete devam 
olunacak. 

A1mara, 6 (A.A) - Roytu ajansı 

bildiriyor: 

Burada söylendiğine göre, italyan 
kuvvetleri yarın sabaha doğru iJerile -
vi~Terine devam edeceJdet'dir. 

Desye yolundaki lı-i;priiler 
Ytı J•lırılıyor 

Adisababa, 6 (A.A) - Yağmu.r mev
siminde yıkılan köprüler, imparator 

Desieye gelmeden önce yaptırılacaktır. 
Tamir işinde kullanılaC4lk Jevaznn.ın 

yüklü bulunduğu 20 kamyon bugün 
Dessieye hareket edecektir. İmparato. 
run kervanı erzak, levazun ve para yük 

lü 500 katırdan mürekkep olacaktı.r. 
Öğrenildiğine göre, Ogaden cephe

sinde kuvvetli mevki almıı olan habeş 
orduau, İtalyanların muhtemel bir taar. 
ruzuna ~.arşı gelmeğe hazırdır. 

llabc~ler Makalleyi terk 
etmiyecekler 

Adiı.cıbaba, 6 ( A.A) - Royter a -
jansının ö;cel aytarı bildiriyor: 

Habeş kuvvetle.rinin her ne p11hası. 

na oluna obun Makalleyi terketme - I 
mek niyetinde olduklarım haber aldmı. 

(Sonu ~. er sayrfada} 

D ş 
İTAI,YA'DA: 

İtalyan gazeteleri 
Fransaya çatıyorlar 

Roma. 6 (A.A) - Akşam gazetele
ri, F.-ansaya karşı şiddetli hiicumlar -
da bulunmaktiidır1ar. 

Bu meyanda Ciornale d'İtalya di -
yor ki: 

« 1ngilterenin Akdenizdeki aıyasa • 

sı, fimdi, lngilterenin ulu~lar aosye.te
si dışında Fransa ile son günlerde yap
tığı anlaşmalar sebebiyle kuvvetli bir 
yardım görmektedir. Fransanın, ital • 
yan hadisesinden istifade ederek.İn -

gilte.reden şimdiye kadar alamadığı ve 
yalnız kendi özel menfaatlarrnın ala -
kah bulunduğu sarih taahhüdlcrle ay. 
nı sarahatta bazı tarif formülleri elde 
'edip etmediği ve İngilterenin ise bu -
na karşı ihtiyat tedbirleri çerçeveaini 
tamamaen geçen mecburiyetlerle Fran
sayı kendi yanında bağlayıp bağlama -
dığı meselesini gözden geçirmek iste -

mi yor uz. 

Öte ta.raftan bu anlaşmaların, bu -

nunla hiç bir ilgisi bulunmıyan uluslar 
soayeteıi karşısındaki kıymetlerini de 

gözden geçirmek istemiyoruz. Bizim 
bilmek istediğimiz , ingiliz - fransxz 
anlaşmalarının Lokarno paktı içindeki 
durumudur. Sonra ~unu da belitmek 
lazım gelir ki genel ve Avrupai bütün 

meselelerde iş.birliği ve karşılıklı da
nışma esasla.rını koymuş bulunan geçen 
sonkanun tarihli fransız - italyan an -

taşması göz önünde tutulacak olursa 
A1'rupai anlaşmalara ilerde ne derece 

kıymet verilip verilmiyeceğidir. BU • 
tün bunlardan çıkan son mana ise İtal

yan - habeş anlaşmazlcğrna bir hal 
sureti bulmaktan uzakta kalmdığıdır.> 

Yabanl't m<ıb krdlannuurwk i<_;;n 

• Roın.ı. o (A.A.) - Yabancı mt'mle 
h t ferden ~elen mallarrıı istihlak ini a-
7.altmak iç;n yeniden bazı tedhirler a. 
Jınmıştır. Bu arada otel. lokanta gibi 

yerlerde salı günleri yalnız bir kap et 
veya balık yemeği verileceği kaydı haf
tanın her gününe teşmil edilmistir. Mü•
terilerin kendilerinin getirecekleri so
ğuk et, sucuk v.s. de bir et yemeği ola
rak telakki edilecektir. 

Her türlü kurumlar. yahancr mem. 
leketlerden gelen her nevi malların yo. 
ğaltımmr en ufak hadde kadar indire. 
~klerdir. Bu gibi malların eldek isto
ku bittikten sonra yeniden ısmarlanmı. 
yı\caktır. Bu gibi mallar ttrcihan ya
bancılara satılacaktır. 

İtalyan doktorları federasyonu, bli
tün doktorlara, hastalara İtalyan ilaç. 
lan, italyan kuvvet şurupları ve ital· 
yan aletleri verilrne<ıini tavsiye etmİ§· 

tir. 

Benzin 1.'e madeni y<ığlar 
•·ergisi artırıldı 

Milano, 6 ( A.A.) - Resmi gazete, 
benzin ve her nevi madeni yağlar il:ıe. 

rinden alınnıakta olan vergiyi yüksel
ten kanunu neşretmiştir. Bu tedbir so. 
ucu olarak bu maddelerin fiatları tııüt_ 
hi~ suret .. • •yrJıyacaıktır. 

" 
Tedbirler genişletili~·or 

• Roma, 6 (A.A.) - Memurlara :ı:~ 

yeni çalışma saatleri iliin edilmiştir. 

Memurlar, vazifeye bir saat Önce başlı_ 
yacaklar, akşam bir saat geç çıkacaklar. 
dır. 

Fiume ilbayı, otomobilini kullanmalt

tan vaz geçtiğini bildirmiştir. Tilrlü Şe
hirlerde buna benzer kararlar verildiği 
bildirilmektedir. 

Venedik'te, yabancılara telif hakkı 

ödenmesi gereken filimlerle piyesler ., i!. 
sak edilmiştir. 

Faşist kitabcılar federasyonu, üyelc.. 
rini yabancı gazete ve kitabların ithali • 
ni azaltmağa çağırmıştır. 

B. Laval mKiliz ve iıalyan 
elr,ilerüe görfuıtii 

Paris, 6 (A.A.) - B. Lava}, sıra -
siyle Sir Jorj Klark ve B. Cerutti'yi ka
bul etmiıotir 

.. .. LE 
Musolini - Drummond konuşmaları 

Al(denizden lıarh gemi~erini çekmel{ 
· müml{iiıı ola(·al{ 1111? 

Londra, 6 (A.A.) - Daily Mail ve 
Daily Express gazetelerinin haber ver_ 
diğine göre, B. Ba!dvin ,dün bazı ka. 
bine arkadaşlarını çağırarak, B. Mu.,,
Jini Trablusdaki İtalyan kuvvetlerini a. 
zalt~ğa razi olduğu takdirde. Akde
nizden iki yahud daha fazla harb kru 
vazörü çekmeık mümkün olup olamı. 
yacağı hakkrnda kenli1eritc konuşmus • 
tur. 

Nevs Kronikle gazetesinin temin et. 
tiğine göre, B. Musolin\, İngiltere, Ak
denizden birkaç harb kruvazörü çekti
ği takdirde Trablusdan iki tümen as
keri geri çağırarak. çekilen askerleri, 
bu suretle 30.000 e çıkarma,~ı kabul eL 
miştir. 

Morning post gazetesi, 1ngi1tcre hü. 
kümetinin, İngiltere ile Fransa araıın
da Akdenizde muhtemel bir iş birliği 
hakkında tam bir anlaşma yapılmadık. 
ça. filosunu geri çekemiyeceği fikrini 
ileri sürmektedir. 

Amiral Doku ile yarbay Deben.ıe'nin 
göretleri sıraımda bu husustaki görü,. 
meler bir hayli inkişaf tbniştir. Bunun

la beraber, bazı noktaların henüı kota
rılmadığı söylenmektedir. 

Londra, 6 (A.A.) - Haber verildi. 
gine göre B. Musolini ile Sir Erik Dru
mond, Akdenizde bugünkü gerginliği 

gidermek için ne gibi tedbirler almak 
gerektiğini görüşmü~lerdir. 

fyi haber alan çevenler, İtalyan ba
sınının fngiltereye karşı hücumlarının 
sonu gelmedi1<çe, ve İtalya, Trablusdan 
bir tümen daha geriye çekmcdikç(', ln
gilterenin Akdenizdeki gemilerini a. 
zaltmağa yanaşmryacağrm hatırlatıyor

lar. Gene bu çevenlerde söylendiğine 

bakılırsa. İtalya bu dilekleri kabul et
tiği takdirde, İngıltere Akdenizden yal
'11Z Hood ve Renovn saff ıharb kruva-
2örlerini değil, fakat aynt zamanda bir 
kruvazör ve torpido Hlosunu da geri 
çağırabilecektir. 

B. Musolininin şimdıki görüşme 

çerçevesini geni§letnıek ve Akdenizde. 
ki kuvvetlerin muvıuencsi meselesini 
incelem.:k niyetinde olduğuna dair bu
rada bir takım sözler dolaşmıştır. Bu 
münasebetle resmi çevenler. bugün me\•. 
zuubahs olan tek me~elenin Habeşistan
da barışın kurulması olduğunu söyle
mektedirler. Bu çevenlerc göre, ingiliz 
- İtalyan eksperleri ·araırnda bugün a
çılacak olan görüşmeler, ancak deniz 
konferansrnın hazırlanmasına münhasır 

kalacaktır. 

lngilteredeki inıiba 
Londra, 6 (A.A.) - Röyterin öğ. 

Komplo dolayısiyle 

Bir alman gazetesinin 
Atatürk için yazdıkları 

Bedin, 6 (A.A) - Doyçe Algemay
ne Saytung gazetesi, Kama! Atatürk'e 

karş1 yapılan komplonun sonuçsuz kal
mış olmasından dolayı Türkiyenin duy 

duğu sevinç ve türk ulusunun göster -
di~i hoşnudluk hakkında ilk sayfasın
d::ı uzun haberler eşretme ktedir . 

Bu gazete diyor ki: 
« Cumuriyetin ilanının yıldönümü, 

türk ulusuna yeni Türkiyenin Şefi ve 

Önderi Kamal Atatürk'ün etrafında da
ha kuvvetle toplanmak ve ona yeniden 

sadakat andı içmek iı;in yeni bir vesile 
oldu. 

Tü.rkiıye ile her zaman en iyi dost -
Juk münase~tleriı idame ettiren Al • 

manya, Cwnur Başkanı.na kartı hazır -
Janan alçak suikastin vaktinde ortaya 

çıkarılmış ve Cumu.riyet bayramının da 

Ankarada çok parlak bir ıekilde kut -
Janmıf olduğunu hoşnudlukJa ogrcn -

mİftir. Bütün Jehrin ti eski kaleye 
varıncaya kadar binlerce ve binlerce be 

yaz ve kırmı:n ampullerle donanması 

cidden e.'.sanevi bir manzara arzediyor. · 
du. Ulus ve Önder, her zaman ikisi de 

. aynı ideal üzerinde birle~it oldukla
rınr hissediyorlardı. » 

rendiğine göre, dun B. Muaolini ile in 
giliz büyUk eJ~j!j arasını.fa Romada ya. 
pılan göı:üş~de müshet hiçbir sonııç 
elde e<lilmemiş olmakla beraber bu gö
rü~ole esnasında biraz daha nikbin ıiav
ranılm1ştır. B. Musolini, Libyadan bir 
İtalyan fırkasının geri ahndığrna işaret 
ederek İngifterenin bu hareketi t:ıma. 

men takdir ettiği ümidim göıstermi}

tir. Büyük elçi, müsbet ce..-ap vermit 
ve fakat Libyada henü:ı: a!tmış bin itaL 
Y'l!l aııkeri, yani, ingiliz mmr lcıtaJa_ 

rmın üç misli kuvvet mevcut olduğuna 
i~reL ~·ttil.ten sonra A.kdenizdc tama. 
!nen ihtiyoıti bir tedbir olarak •.>..ılıın

m.ıkc:ı ohn ingiliz donanma kuvve• rıirı 

azaltılması Lamanının henüz gelrnediii 
zannında bulunduğunu ilave eylemıştir. 

Londra, 6 (A.A.) - Duçe - Drnın.. 

mond görü~si haklünd• alınan inti
bac- göre, bir fırka daha Libyadan ay
rddı~ı takdirde hoınudluk kafi bir de. 
recryi bulmuş olacaktır. 

Londra, 6 (A.A.) - Duçenin, ingi. 
lb _ İtalyan görüşmelerini, Akdeniz 
muvazenesi meselesine temas edebitcctık 

veçbile genitietmeyi düşündüğüne dair 
dolaşan şayialar üzerine, ilk işjn Ha.. 

beşistanda barışm tesisi olduğu hatırla.. 
tılmaktadır. 

Fransızların tlü~iiru:e~i 
Paris, 6 (A.A.) - B. Musolini ile 

İngiliz büyük elçisi arasındaıki gör~
me, iki memleket münasebatmda yeni 
bir düzelme isareti olarak görülmek
tedir. 

Pöti Parizyen gazetesinin Roma ay. 
tan diyor ki : 

"Ne lngilterenin, ne de ltalyanrn 
harbcı emeller beslemediği bugün :işi. 

k§rdır. fngiJterenin Mısır için kaygrsr 
ve bundan dolayı A kdeniıden birlfaç 
gemi çekmemesi için sebeh kalmam1stır. 

A kdenizde yeni bir Ü• .-ıisteıni 
Roma, 6 (A.A.) - Tribuna ,gazete

sinin Londra aytarının ôğrcndiğine gö
re, ingiliz deniz. bakanlığı Süvc, ş ka· 
nalının müdafaası ve Irak gaz bomla.. 
rmın her ihtimale karşr korunması için 
Akdenizde yeni bir Uı ıistemi kurmak 
niyetindedir. Bu yeni •İstem sayesın. 

de İngiltere donanmasını üsleri Malta 
ve Cebelüttarık olan iimdiki sistemin 
temin ettiğinden daha kolay olarak do. 
ğu Akdenizin Singapura daha yakm bir 
noktasında toplıyabllecektir. 

Bu maksadla lngiJterc, Süveyş ka.. 
nalı yakrnrnda ve Kıııldenizde, bilhaıt.. 

sa Yemen kuıayında ve Prim ııdasrnda 
ye"ni deniz ilsJui lmmıııktaıirr. 

BiRLEŞİK DEVLETLER'UE: 

Saylav seçiminde cumu
riyetçiler kazanıyor 
Nevyork, 6 (A.A.) - Şimdiye ka • 

dar alman iğreti sonuçlardan, cumuri • 

yetçilerin 1932 de kaybettikleri ekseri. 

yeti tekrar ele gecirdiklerini bildirmek.. 

tedir. Şimdi yalnız bir ııeçim dairesinin 

sonucu eksiktir. 76 demokrat ve 73 cu

muriyetçiye karşı 81 cumuriyetçi ve 59 

demokrat seçilmiktir. Cumuriyetçilcr bu 

muvaffakiyeti, ulusal kalkınma sıyasa • 

sının bozgunluğu ve Ruzvelt ıuyasasınm 

tenkidi mahiyetinde görmektedirler. 

YUNANiSTAN'DA: 

Bir heyet k.ıralı sö.,.meğe gidi)·or 
Atina, 6 (A.A) - Uluaal kurul baş

kanı, sü bakanı, münakalat bakanı vt 

daha batka kinıaelerden mürekkep bir he· 

yet, kı.ral ikinci Yorgiye genoy tonu -

cunu resmen bildirmek üzere bu akşam 

Londraya hareket etmekttdir. 

Miken adasına sürülmüı bulunan 

muhalefet partisi şefleri BB. Papana1-

tasyu ve Papandreu terbest bırak1lmı1-

lardır. Ihı zatlar Atinaya döneceklerdir, 
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Buğday işleı-i 
Ziraat bakanı B. Muhlis Erk

men; Anadolu Ajansına buğday 
fiatları li.ıerinde beyanatta bulun
muştur. Bakan, memlekette yeni 
mahsule kadar yetecek buğday ol
duğunu salahiyetle bildirdikten 
sonra yülcsek fiat ümidiyle piya
saya mal çıkarılmadığını söyle-
miştir. , 

Yoğaltman zararına suni bir 
h~reket olan bu yükselişi önliye
cek tedbirleri de beyanatta görü
yoruz: Ziraat bankasının, buğdayı 
koruma kanunuyla, devlet hesabı
na aldığı buğday stoku vardır. 

Bu stok, tohumluk ayrıldıktan 
sonra aşağı fiatla piyasaya veri
lecektir. Şayet bunun da derhal H
atlara müessir olmadığı görülürse 
d!şardan ucuz buğday sokulacak
tır. 

Görülüyor ki halkın, baş gıda
sı olan ekmeğini normal değ~rde 
tutacak ilk kuvvetli manivela Zi
raat bankası stoklandır. 

Bu stokların yakın günlere ka
darki durumunu hatırlryabiliriz. 
Yurdda bunları iyice koruyacak 
tesisat henüz yoktu. Ancak bunu 
içpazara vermek, tutulmağa çalı
ıılan buğday değerini sarsabilirdi. 
Dış pazar şartlan ise tahammül
den aşkındı. 

Günün icaplarına göre her iki 
pazara da biraz satış yapılmıştır. 
Ancak buğday değerini tutma 
tedbiriyle birlikte devletçe buğ
day stoklarım koruma için de ted
birler alınmıştı. 

Y eryer silolar kurulmuş, an
barlar yapılmıştı. Tabiatin yardım 
etmediği yılları karşıhyacak bir 
stokun elde tutulmasına çok iti
na gösterilmişti. Bugün vaktile a
lınmış olan bu tedbirlerin iyi ve 
yakın verimine kavuşuyoruz. 

Buğdayı koruma vergisi konu
lurken, bunun yalnız üretmenden 
o güne göre yüksek fiatla alınan 
malların zararını karşılaması kafi 
görülmedi. Bu vergilerle yurdda 
silolar ve ziraat tesisatı yapmak 
da düşünüldü. 

Buğday koruma vergisi geçen 
yıl un fiatlanm biraz yükseltir
ken bunun ileride ekmek fiatmı 
mutedil hadlerde tutacağı belki 
bir tahmindi fakat bugün bu bir 
yıl içinde hakikat olmuştur. 

Biz bu yakın tedbirleri tahlil 
etmekle demek isteriz ki devlet u
zağı gören ve vakıalara takaddüm 
eden bir zihniyetle bütün yurd iş
lerinde olduğu gibi ekmek işinde 
de başarılı bir yol üzerindedir ve 
bu memleketin ihtiyacına uygun 
bir sonuca götürülecektir. Ziraat 
bakanımız da bnnu çok va.zih ola
rak müeyyidelerile birlikte ifade 
etmi.stir. Kamil ÜN AL 

İskan işlerini Sağlık Ba -
karılığına bağlıyan ka -. . 

nW1 pro1esı 
İskan işlerinin İç bakanlıktan 

alınarak sağlık ve sosyal yardım 
bakanlığına bağ }anması hakkın
daki kanun projesi hazırlanmış

tır. Bu projeyegöre bugünkü nü
fus genel direktörlüğünün tabi
iyet ve nüfus şubelerinden başka 
şubeleri ve taşra teşkilatı kadro-

. larile beraber yeni kurulacak olan 
iskan genel direktörlüğüne bağ

tanacaktrr. 

Çiftçilere dağıtılacak 
pamuk tohumu 

Geçen yıl Adana pamuk üret
me çiftliği tarafından çiftçilere da
ğıtılan yüksek kaliteli yeni çeşid 
pamuk tohumlarının tamamen sa
tın alınarak önümüzdeki yıl için
de yeni bir mmtakaya dağıtılarak 
üretilmesi ?:erekli olduğundan 
belli mikdarda çiftçilere eliyle ye
ti<>tirilmiş olan bu tohumlardan 
32 bin liralık satın alınarak gele
cP '< yıl mcı.hc:ıılü ile olduğu gibi 
geri verilmek üzere tavızan 

ciftçilere daf{ıtılması Tarım ba
, · -'dh.,,.<ı Y.~r-:ır1:l!';tTnlrnıstır. 

ULUS 

1 i ç HABERLE.R 
IST AN BUL TELEFONLARI: 

Kizım Dirik 
İstanbul da 

İstanbul, 6 - İkinci genel ens
pektör General Kaznn Dirik bu
gün Ankaradan geldi ve durakta 
karşılandı. Yarın sabah Edimeye 
gidecektir. 

Yeni gelen göçmenler 
İstanbu~ 6 - Bugün Roman

yadan 2000 kişilik bir göçmen gru
pu geldi. Bunlar kış basmadan ön
ce yerleştirileceklerdir. 

Sanosaryan hanını Uray 
alıyor 

İstanbul, 6 - Sanosaryan hanı
nın mülkiyeti hakkındaki davayı 
uray kazandı. U ray hanla birlikte 
şimdiye kadar kiradan biriken 50 
bin lirayı da alacak ve bunu baş 
öğretmenlere makam tahsisatı o
larak verecektir. 

İstanbuldan giden 
İtalyanlar 

İstanbul, 6 - Doğu Afrikası 
üzerindeki işlerde çalışmak üzere 
makinist ve diğer türlü sanatlar
dan 60 kişilik bir italyan kafilesi 
yakında Napoliye gidecektir. Bu 
kafileyi 350 kişilik ikinci bir grup 
takib edecektir. 

Gaz maskelerimiz 
İstanbul 6 - Kızılaym ga.z 

maskesi fabrikasında yapılan maı> 
kelerden ilk parti İstanbula geldi 

İstanbulda süt fiatları 
yükseldi 

İstanbul, 6 - Süt fiatlan şe
hirde 5-7,5 kuruş ve civarında yi;~ 
para yükseldi. Sütçüler bu yükse
lişe istihsal azlığını ve istihlak 
çokluğunu göstermektedirler. 

Ağır maden yağları hak
kında bir tefsir 

Gümrük umumi tarif esinin 2253 
sayılı kanunla değiştirilen 695 in
ci numarasının ağır mağden yağ
ları ve tortularına aid olan D fık
rasmın tefsirini hükümet bir tez
kere ile Kamutaydan istemişti. 
Hükümetin bu talebi Kamutayın 
Gümrük ve İnhisarlar, Finans, E
konomi ve Büdce Encümenlerin
de görüşülmüş ve alman netice
ler encümenlerin birer mazbatası 
ile genel heyete bildirilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Encüme· 
ni ile Finans encümeni mazbata
larında bu mevzuun tefsire muh
taç olmadığına karar vermiş, E
konomi encümeni ise ilgililerle 
gümrük arasında bu yüzden çıkan 
anlaşmazlıkların tefsir yoluyla 
halline imkan olmadığı düşünce
siyle bu hususta bir kanun pa oje· 
si hazırlamıştır. Mesele Kamutay 
Genel heyetinde görüşülecek ve 
bir karara bağlanacaktır. 

Ekonomi encümeninin hazır
ladığı kanun fıkrası şudur: 

"Yüzde onunu geçerse yüzden 
ondan fazlası (yüzde on hariç) ve 
yüzde kırkı geçerse (yüzde kırk 
hariç) bütünü (C) fıkrasındaki 
resme tabi tutulur.,, 

Turizm işleri üzerinde 
incelemeler 

Memleketimizde turizmi teş
kila tlandınnak için Türkofisçe 
yapılan incelemeler ilerlemekte
dir. Almanya, Fransa ve Yumınis
tandan, turizm teşkilatına aid sta
tüler getirtilmistir. Bunlar üze
rindeki incelemeler biter bitmez, 
bu iş için kurulan komisyon top
lantıya çaitırılacak ve memleketi
mizde turizm sıyasasma ne gibi 
bir istikamet verileceği kesin ola
rak kararl~~ttnfacaktır. 

Hayvanlar vergisi ne Kamutay koınisyon -
kadar ucuzluyor? larıııı ~<~çti 

Finans bakanlığı hayvanlar 
vergisi kanununda yapılacak de
ğişikliklere dair olan kanun pro
jesini dün Başbakanlığa venniş
tir. Yapılan bir hesaba göre, hay
vanlar vergisi nisbetlerinde y2n 

lacak tenzilat bugünkü devlet ge
lirinde 4,5 milyon liralık bir feda
kırlık ifade etmektedir. Bugünkü 
vergi mikdarlarile yeni vergi nis
betleri şudur: 

Bugünkü Yeni 
vergi mikdarı vergi mikdarı 

Eşek: 50 25 
Manda: 150 75 
Deve- 200 100 
Domuz: 300 200 
At, ığdıç, 
katır: 

Sığır: 
Tiftik: 
Koyun: 
Keçi: 

125 
90 
40 
50 
50 

65 
60 
30 
40 
40 

Polis işyarlarının 
Haf talık ve yıllık izinleri 

Polislerimizin, geceli ve gün
düzlü bir çalışma ile, memleketi
mizin güvenlik ve znbıta işlerini 
nasıl idare ettiklerini yakından 
görüyoruz. 24 saat içinde yalnız 
kendi uyku zamanlarında boş ka
lan bu feda kar işyar sınıf mm ne 
zaman ve nasıl dinlendikleri me 
rakla incelenecek bir mesele idi. 
Geçen uzak yıllarda polisler için 
muntazam bir is ve dinlenme pro
gramı yoktu. B~gün istenilen her 
yerde emrimize hcı.zır bulduğumuz 
polislerin, yıpratıcı iş günlerinden 
sonra, dinlenebilmesi kadar tabii 
bir şey olamazdı. Nitekim kendi
sine baş vurduğumuz ilgili ve yet
kili bir zat her devlet işyarı gibi 
polisin de imkan nisbetinde bir 
program altında haf talık izinleri
ni kullandıklarını ve kanuna göre 
yılda bir ay da dinlendiklerini an
lattı. İlgili makamlar polisin ve 
polis mesleğinin kuvvetlenmesi ve 
cumuriyete layık bir mevkie yük
selmesi için icab eden her tedbiri 
almaktadırlar. 

İki yeni polis merkez . 
ışyarı 

Genel güvenlik direktörlüğü 
işyarlanndan, türe fakültesini bi
tiren ve askerliklerini yapan BB. 
Fikri Oktar ve Şükrü, İstanbul 
güvenlik direktörlüğü emrine po
lis merkez işyarı olarak atanmcş
lardır. 

Paris sergisine gidecek 
miyiz? 

1937 yılı içinde Pariste açıla
cak olan arsıulusal sergi, kültürel 
mahiyette olduğundan, iştirak e
dilip edilmiyeceği, ekonomi ba
kanlığı tarafından kültür ır~~"nh
ilma yazılmıştır. Sergiye katılma-
" •nız kararlaştırıldıktan sonra ilgili 
makamlar şimdiden hazırlıklara 
başhyacaklardır. 

Devlet Demiryollan me
murları hakkındaki 

kanun projesi 
Devlet demiryolları ve liman

ları işletme gene) direktörlüğ·ü 

memur ve müstahdemlerinin .ı
remi hakkında kanun projesi en
cümenlerden geçerek Kamutay 
gündemine alınmıştır. 

Profesör Y ansenin bir 
konferansı 

Önümüzdeki cumartesi gunu 
saat 17 de Prof. Herman Yansen 
şehircilik hakkında bir konferans 
verecektir 

Kamutay dün Tevfik Fikret Sila
ym başkanlığında top1aıımrş ve encÜ
men seçimlerini yapmıştır. Encümenle
rin yeni başkan ve raportörlerine seçi. 
len saylavlarımız ~unlardır: 

ADLiYE ENCÜMENİ 
Başkan: Münir Ça~rl (Çorum), ra

portör: Salah Yargı (Kocaeli) 

ARZUHAL ENCÜMENJ 
Baskan: General İhsan Sökmen (Gi.. 

resun)'. raportör: Ziya Karamur!\al (İa. 
tanbul) 

BÜTÇE ENCÜMENi 
Ba~kan: Mustafa Şeref Özkan (Bur. 

dur), asbaşkan: Mükerrem (Ünsal), h
parta, raportör: Sırrı Day (Trabzon) 

DAHiLiYE ENCÜMENi 
Başkan: Cemil Uybadın (Tekirdağ), 

asbaşkan: Fai,k Öztrak (Tekirdağ), ra
portör: Şilkrii Yaşın (Çanakkale) 

DIV ANI MUHASEBAT 
ENCÜMENi 

Başkan: Faik Soylu (Niğde), ra_ 
portör: Mitat Aydın (Trabzon) 

GÜMRÜK VE İn. ENCÜMENi 
Başkan: İsmet Eker (Çorum). ra

portör: Sadettin Uraz (İstanbul) 

HARİCİYE ENCÜMENİ 
Başkan: Hasan Sa.ka (Trabzon), 

raportör: Necmettin Sadık (Sıvas) 

IKTISAD ENCÜMENi 
Başkan: Şakir Kese bir (Tekirdağ), 

raportör: İsmail Sabuncu (Giresun) 

KÜTÜPHANE ENCÜMENİ 
Başkan : Halil Etem Eldem (İstan

bul), raportör Mihri Pektaş (Malatya) 

MAARİF ENCÜMENi 
Baskan: Nafi Atuf Kansu (Erzu. 

rum), raportör: Haydar Çerçel (Afyon 
K.) 

MALİYE ENCÜMENİ 
Başkan: İhsan Tav (Bayazıd), ra

portör Kamal Ünal (Isparta) 

MECLiS HESABLARININ TET
KiKi ENCÜMENİ 

Başkan: Esad Sagay (Bursa), ra
portör: Hakkı Ungan (Van) 

MiLLi MODAF AA ENCÜMENi 
Başkan: General Şükrü Gökbeıık (İs

tanbul), raportör: General K!zrm Se
vüktekin (Diyarbekir) 

NAFIA ENCÜMENi 
Başkan: Aziz Samih İlter (Erzin

can), raportör: Ahmed Hilmi Arga 
(Kayseri) 

SIHHAT VE iÇTİMAi MUA -
VENET ENCÜMENi 

Başkan· Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(Er?.Urum), Dr. Refik Güran (Bursa) 

TEŞKlLA Ti ESASiYE 
ENCÜMENi 

Başkan: Şemsettin Günaltay (Sı. 

vas), raportör : Kenan Orer (Manisa) 

ZIRAA T ENCÜMENi 
Başkan: Mustafa Rahmi Köken (İz. 

mir), raportör: Yaşar Özey (Mamsa) 

Köstence yoluyla A vru -
paya gönderilen 

mallarımız 

Orta A vrupaya yapılan ihraca 
tın Köstence yoluyla olması ıçin 
Romanya hükümeti ile yapılan an 
taşma iyi sonuçlar venneğe başla
mıştır. Samsun 1 imanından orta 
Avrupa memleketlerine gönderi
len bir parti mal, her zamankin
den 10-12 gün önce vardığından 
do1ayı Samsun tecimerleri Eko
nomi bakanlığına telgraf çekerek 
minnet ve teşekkürlerini bildir
mişlerdir. Loid Triyestino vapur 
kumpanyası Romanya vapurları
na önürdeştik etmek için tarifele· 
rini yüzde 55 indirmislerdir. Ro
manya vapurları idaresinin de ay-
m: nisbette tenzilat yapacağı işi
tilmektedir. Bundan ba~ka, Loid 
Trivestino kurnnanvası Tuna don 
madan önce. Tuna yoluyla ortcı l 
Avrupaya, Türkiye limanlanndaıı r 
servis yapacağını bildirmiştir. 

J)c,'rİnı re~iın ~~ei~~iı--;i 
... 

Halk tarafından btiyL.k 

bir rağbet görnıe.< ~edir 
30 ilkte~rinck halkevi s.1!.-1 •

larmda acılmış ol an· üçiın 1.. u <lr \ -
rim rcslın ve hc\•kel ser~ :.,.i, lMl k 

B•yaıı B;odis 

tarafmd~n büvük bır nğhet ~oı 
mcktedir. Ahhğımız haherlere g<' 
re, düne kuJar sergiyi dr:ı t r•:n , ı 
şi ziyaret etınistir. 

B. Malik 

Üçüncü devrim rceim ve h(" v . 
kel sergisi, ikinci teşrinin on ht 
"inci ~ü ka~acaktU" 

l 
.~( 

B. Hamıd 

Halkevı, bu v-"i.v: z· ·ı . 
gidenlere öğleden o,ıce ıc 
aı:;ık huhınm;\k~~Jı\. 

. "" 

• 



SAYIFA 4 

Ulus'un Anketi 
A:nkarada mesk:eıı meselesini nasıl 

halledebiliriz ? 
Cwnuriyet hülrümetinin An

lt11711Ja meaken meaeleainin laalle
Jilrnaine ne /ı.aJar önem vermek
le oldufanu biliyonu. Emlak ve 
Eytam Bankuı yeni malrenler 
ltakkında tetkiklerde bulunmalr
taJır. 

Ankara'Ja bulunan memurla
rı yerlqtirmelr, yalnız onlara bir 
hizmet olmakla kalmıyacalr, An
karanın Bayındırlığını ve nü/usu
nu büyük bir hızla artıracakhr. 

Bu maeie ile az çok ilgili o
lanlara birkaç mal yollaJık. Ce
vablarını nqreJerken, birçok kro
ki/ er de baaacağız. 

Bu aıretle bu itle uirafmakla 
olanlara ve Anlıara'ya küçük bir 
yardımda bulunmalı iatiyoru:ı.. 
Yolladığımız mailer ıunlardır: 

Arzu eden herkes bu suallerden 
birine veya birkaçına kendi ceva
bını da yollayabilir: 

1 - Devlet memurları mesken
leri: 

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

b) Bahçeli e•leı- uıulü tercih o
lunursa, bitişik evler ve bahçeler 
sistemini mi, yoksa ayrı bahçeler 
içinde ayrı evler sistemini mi ter
cih edersiniz? 

c) E vl~r makama mı hurolun
malıdır Fayda ve mahzurları. 
Yoksa Memurlara temlik mi edil
melidir? Fayda ve mahzurları. 

2 - Yapı Kooperatifleri: 
a) Yapı kooperatifleri hangi 

unsurlar için faydalı olabilir? 

b) Yapı Kooperatiflerinde iıti
rak sermayesi ve yardımcı .erma
ye nasıl temin olunmalıdır? 

3 - l!Çi meskenleri. 
Aileli ve 9ehirde devamlı otu

ran İtÇİler, mevsim ifÇileri, bekar 
işçilere göre işçi evleri hakkında
ki dü9üncelenniz? 

* "'* 
(jçüncü ~~vaıı 

(Ulus) gene önemli ve hayati bir 
derde dokundu; hemen hemen her An. 
karalının daha doğrusu her Ankaralı 
memurun ıstırab çektiği mesken derdi. 

Ulus'un bu çok değerli ve samimi 
iJgisini her Ankaralı kiracı şükranla 

karşılayacağı ve bu dinmek bilmez der
din eşilmesine fırsat bulmufken düşün. 
düklerini (Ulus) a yazmayı vazife bi

leceği kanaatında bulunduğum için ben 
de birkaç .;atırla bu borcu, bu ödevi ö. 
demek isterim. 

a) Şüphesiz bütün yurddaşlar yurd 

karşısında farksızdırlar fakat yurddaf
ları yuvarlak bir grafikle göstermek la
zun gelse fiipbeaiz memurlar bu yu -
varlağın ortasını tutac:aklacdır. Bunun. 

la şunu demek isterim ki yurda, yur -
dun ahengine en bağlı ve en ilgili sı.. 

nıf memurlar ıunıfıdır. 
Bunun için memura mesken deyin.. 

ce ; memura en iyi bir e• yapılması ge
re k li dir, sonucuna varılmalıdır. 

En iyi ev bahçeli ev mi, apartı -
man mı! 

Meskenin deleri yalnız haldeki bic 

ihtiyacı tatmin etmesine inhisar etmez. 
Mesken bir yurddq için daha derin 
duygular veren bir değerdir. Mesken, 
ileriyi düşünenler için ferahlık ve kalb 
istirahati veren bir varhktw. 

Bu itibarla memurlara temin oluna. 

cak mesken: 

J) O memurun kendi malı, kendi 
varlıgı olmalıdır. 

2) Yorgunluğunda, hastalığında, nc
kahatinde, sevincinde, düğününde, bay. 
Tamında ona asude, rahat, İzaç ediJe • 

mez bir yuva tCfkil etmelidir. 
3) İlerde bunu çocuklarına b1eaka. 

bileceğini bilmelidir. 
Bu üç noktanın temini yurddll§öl ne 

kadar manevi bir kudret ve kuvvet ve
receği ve cemiyet içindeki vazifesini 

zindelikle görebilmesini ne kadar ko • 
laylaştıracagı hususunu herkes bildiği 
içın izah istemez:. Bu noktaları apar -
tımandan ziyade ayrı (müstakil) evler 
temin eder; hele bahçeli evler bu üç 
nokta için idealdir. 

Apartımanlar sistemi dar bir saha 
teşkil ettiği için tchircilik ve mütterek 
hizmetler bakımından faydalı ve ka -
zançlıdır. Fakat buna karıı yukarki ga

yeleri hiç bir zaman temin edemez. 
Çünkü memurlara apartıman yapılw-sa 

ya onlara temlik edilemiyecek ve ya • 
but temlik edilse de onlara fena ve ka
rıtık bir mesken verilmit olacaktır. Ve 
onların bilhassa ileri için olan endite 
ve arzularını tatmin etmiyecektir. 

Bir de apartımanlar hava, scri>cst • 
lik, ferahlık ve binnetice sağlık duru _ 
mu bakımından hiç bir zaman evler _ 
den iyi değildir. 

Hulasa; memurlara, onları bu yurda, 

bu toprağa en kuvvetli bağlarla bağlı. 
yacak sıhhi, müstakil, kendi malı ve 
çoluk çocuk endişelerini tatmin edir' 
"V)cr temin olunmalıdır. 

b) AyKı ve bitişik evler meselesi 
bence o kadar önemli degildir. Tek CY

ler şüphesiz daha iyidir. bjti§ik evler 
biraz daha ucuza çıkar ve mahalledeki 
vaziyetleri daha elverişlidir. Fakat ne 
de olsa her ikisi de ayrı ve M mal ev -
ler demektir. Birini birinden tercihte 

esash rüçhan veya mahzur yok sanı -

oırm. 

C) Evlerin tcmliki meselesine yu -
karda yazdıklarımda da az çok dokun -

dum. Bence temlik meselesi bu işin en 
önemli cihetidir. Ve bchelDDChal evler 
memurlara temlik edilmelidir. Akıi 

takdirde memurun yalnız geçici bir ih
tiyacını temin maksadı göxtilmi§ o • 
lur ki bu otımanlıca tabiriyle bir (ida -
rei masfah.iit) İfi olmtlf olur. Evler 
memurlara temlik edilmezac yukarda 
anlatmağa çallftığımı& manevi ihtiyaç • 

Jarı tatmin edilmiş olmu. Kendisine 
ait olmıyan eve hiç bir zaman ıereği 

gibi yerleşemez, onu Jıevemez, oma Ja -
yıkiyle bakamaz. (İyi müesais) bir 

yurddoaf vaziyetine geçnıif olma&. 
Hükümetin de her uman oir mucir 

vaziyetinde kalmasına bilmem imkan 
varmıdır? Devlet hizmetleri a& değil 
ki, bir de üzerine mucirlik vazifeaini de 
alsın. 

Devlet &•yet iyi ve gayet alakadar 
bir teşkilat idame ettirmcatc bu evler 

aahipsiz, bakımsı.z kalır ve çabU ha • 
rab olur ve yurd bakımından bir değer 

olmaktan ç'kar bir kayıp tefkil eder. 

2 - a) Kooperatifler bu gibi müş. 
terek :zorluklara en kestirme, kolay ve 

en emin çareleri bulan bir kanaldır. 
Çünkü bu tqekküJJerde ortakları top • 
lanmağa sevkeden hakiki ihtiyaçlar 

vaziyetine uygun v~ziyetlerdir. Bu or
takların şahsi şeref ve mali mesuliyet 

endişeleri de onlara en sailam bir ku • 
rumu ortaya koymalarını sonuçlandırır. 
Bundan dolayı bence kooperatif teşek. 

külleri her unsur için maksada emni -
yet ve selametle eriştirecek en iyi çare 
ve vasıtalardır. 

b) Kooperatif scrrnayclerini iki ka.. 

naldan temin eder. 

1) doğrudan doğruya ortakların ve. 
recekleri pe,in ödemeler. 

2) Topluluğun sağlamlığı ve temi:1 

vaziyetinin çekeceği yardımcı ve iş a • 
rayan aermayele.r. 

Ortakların peşiD ödemeleri mlite • 
Ya.&ı olmalıdır. Her durumdaki bir or -
tağm verebileceği bir mikdar olmalı • 

dır. Aksi takdirde bu iyi işe her iyi 
(fakat malt dun:ımu müsait olmıyan) 

memur nya yurddaşm iştirak etmesi -
ne imkin bırakılmaz. 

Yardımcı sermayeler arasında en 
başta memlekette bu maksada kurul • 

muş müesseselerin sermayeleri hatıra 

gelir. Mesela: bizde Emlak ve Ey -
tam Bankası &ibi. 

Bu müessesein amacı elindeki para. 

ULUS 

·- - ·- - - \ 

l Yabancı gazetelerde okuduklarımız: 
-- - --- -- - - __ ,. ·- - - -~ 

tŞSiZLtKI-'E SAVAŞ 
Ünlü ingili:z. devlet adamlarından olup geçenlerde ölen Artür Henderaon, •ilalt•ı:z.lanma yn -

lunda çok gayret sarletmiıti. Silah•ı:z.lanma ltonleran•ının ıuya dü§mÜf olmamcuını, onun bu 
gayretlerine borçluyuz. Son gü nlertlelıi karqık durumda bile nilıb in/iğini kaybetmediği için ln
gilterede bazılarının bir ütopid 1ayt/ıkları Henderaon, ölmeulen bir koç gün önce yazdığı aşa
ğıdaki ya:z.ıaında iısiz/iğin ne gibi bir felaket olduiunu ve ipizlikle ıavaf için alınması gereken 
tedbirleri anlatmaktadır: 

Bugünkü gimde insanlığın sırtına 

yüklenmiş olan en büyük trajedi işsiz
liktir. Bu trajedi dünyanın bütün bu
yuk ülkelerini yakıp kavuruyor. İster 

monarşist, isterse cumurluk, serbest 
demokrasi yahut da koyu diktatörlük 
halinde olsun, her hükumet bu belayı 
hesaba katm:ık zorundadır. Ne yiıksek 
gümriık himayesi ve ne de elini kolu. 
nu sallıyarak yüı üyen serbest tecim bu 
yaraya merhem ol.ıbilir. 

İşsizligin sosyal masrafları, istik. 
rar ve emniyet için genel olarak yapılan 
masraflar <ırasında en mühim yeri tut
maktadır. Bu masraflar devletlerin büd. 
celerinde doğrudan dogruya silahlan· 
mak masrafları yanında oturmaktadır -
lar. Güçlerini yoksulluğun, endüstriyel 
organizasyon bozukluğunun ve ekono. 
mik darlığın sosyal sonuçlarını hafif
letmek için bugünkü günde her modern 
devletin al nıık zorunda ka1dığı tedbir. 
)er bir göz önüne getirilince, tekmil 
o kullanıımıyan makinalarla günde !il< 
alan işsizler in yanyana bulundu1'1arr 
yerlerde e!<onomik ziyanların ne luıdar 
büyük ola<'ağı tahmin edilebilir. Bu 
böyle olu 1ra da, işsizliğin, çığır.ncıan 

çıkmıı ola ı dünyamızda düzelmeğe ih. 
tiyacı olan en ciddiğ bir sosyal mes,.lc
olduğu ink<İr edilemez. 

Dünya harbından önce de, i~sizlik 

çok yayı1mıt bir derd idi; fakat bugün
kü kadar çaresiz gözükmemişti. Dunya 
barbından önceki tecrübeler, sigort2 
metodları ile bu derde çare bulunabile. 
ccği görüşünü hakh c;ıkarıyordu. ln. 
gilterede harbtan önce son em yıl için. 
de, yani, iflerin iyi ve kötü gittiği yıl
Jaı bir arada hesab ediJerek, iJSİzlerin 

vasati olarak yüzde nisbeti, tekmil ça. 
lıpn halkın yüzde beşini bile geçmi 
yordu. Bazı yıllar bu nisbct yüzde ona 
kadar çıkmıı fakat bazı yıllarda ol. 
muıtur ki, yftzde ikiden aşağı dütmüş.. 
tür. O zamanın devlet adamları bu me
seleye sigorta ıle çare bulmağı düşlin
dükkri gibi, yapıcı bir politika ile de 
hastalığı iyileştirmek fikrinde idiler. 
Uzmanlar ise, i15idiğin asıl sebcblerini 
İ!Cji yedeklerinin değişmesinde, endüs.. 
trinin nisbetsiz inkişafında, işi bir yer
den başka bir yere götürmek imkansız. 
hlmda 'e ticaretin zaman zaman ak
samasında gösteriyorlardı ki, bu sonun.. 
cusu, çare bulunamıyacak kadar esas. 

h görülmivordu. 

Olke Ye mahalli memurlar, kendile. 
rini hususi endilıtrinin ihtiyaçlarını 

uydurabilmeleri için, iş pazarına e ive· 
ritli bir organizaayon yapılmaaı, it yer. 
yı emin ve maksadına uygun, meşru 

teşebbüsle.re vermektir. 

Bir yapı kooperatifi şüphesiz bu 
prtları herkesten v her vaziyetten da 

ha çok taşır. Çünkü ortakları birer 
meskenden başka bir 9ey istemezler. 

Ortakların heyeti umumiyesi ise - teş. 

kilat ve prensipleri itibariyle - taah -
hüdleri ifada en .:1ümtaz bir durum te1-

kil eder. 

Buna binaen bu gibi teşekkü11er bu 
işlerde aranacak bütün lüzumlu şartla • 
rı en iyi bir şekilde toplamış olurlar. 

Yardımcı sermayelerin temininde 
hükümetin de müzahereti, yardımı la • 
zımdır ve bu yardım fUphesiz çok ye. 

rine masruf bir devlet hizmeti olmut 

olur. 

Hüküm~t böyJe bir teşebbüsün dd. 
diliğine emin olduktan sonra ona el 
uzatmamak mümkün değildir. Çünkü 

ufak bir alakaaiyle büyük bir yurdd.11 

kütlesinin en büyük derdini halletmiı 
olur. Nitekim dünyanın her tarafında 
hükümetlerin ya.rdımlariyle bu gibi te. 
şebbüsler çok baprıh ;,ıer görmüşler . 
dir. 

Acırım ki üçüncü sualinize cevap 

veremiyorum, onu ihtisas i§i sayarım 
Bunu daha salahiyettarların kalemin 
den ~kleriı M F 

!erini gösteren kurumlar meydana geti
rilmesi ve resmiğ işleri genişleten bir 
sıyasa güdülmesi, çok yerinde tedbir
ler olarak görülüyordu. 

Hub sonrası issizliği. işsizJik sigor. 
ta sistemini altından kalkılmaz bir yiik 
haline soktu. Harbtan sonraki yılların 
işsiıdiği ıle. harbtan önceki yıllarda 

tuirini göstermiş olan metod ve tedbir. 
!erle başa çıkılamıyacağı anlaşıldı. Ba
zı devletlerde bugün işsizlerin sayısı, 

bundan on yıl öncekinin iki miıli da
ha büyüktür. İtimad edilebilecek talı. 
minJer, bütün dünyadaki işsizlerin sa. 
yısını 25,000,000 olarak göstermektedir. 
Bu dev gibi rakam sosyal trajediyi çı
rılçıplak ortaya atıyor ama. ud irazı, 
işsizlik olan ekonomik çöküntünün ha. 
kikiğ karakterini yeter ölçüde ifade et
miyor. işsizliğin, bugüne kadar aanıl. 

dığından çok daha derin sebebleri ol. 
duğunu uzun uzadıya düşünmeğe Hi
zum yoktur. Bugünkü günde uğraştığr. 
mız kendıni arasıra gösteren veya in
kıtaa uğrayan bir işsizlik değil, müz
min, ardıarkası gelmiyen ve bütün diin
yaya biı fenomen (garibe) halinde ya. 
yılmış olan yepyeni bir işsizliktir. 

Bunun kökü, tecim münasebetlerinin 
periyodik arızalarında ve yahut da mün. 
ferid endüstriler arasında iş yedekle
rirıin kötü bir biçimde dağılmı§ olma. 
smda değildir Bu meselenin aaıl kökü 
üretim sistemini de arkasından ııUrük
liyen yer değişmelerindedir. 

Dünya barbı sonrumm apizliği, 

harbtan önce varlığından hiç haberimiz 
olmıyan yeni ekonomik kuvvetlerin bir 
haaıluıdır. Bunun belli b .. lı imili. 
enerji kazanmak için modern metodla. 
rın, harbtan sonra çok büyük ölçüde 
inkipf etmİ§ olmasrdır. Bu duruma gö
re, işsızlik meselesi, arızalar yardım 

etmekte olduklarına hiç şüphe olma. 
malda beraber, işsizlik meselesi. aıya. 
sal ve ekonomik arızaların değil, en
düstriyel bünyenin bir ısonucu olmak 
üzere, sıyasaldan ziyade teknik mahi.. 

yettedir. 

Modern endüstride insanın yerine 
makina geçmektedir: yeni metodlar, 
ilmiğ esaslara dayanan işletme işleri 

ve tekemmül ettirilmiş üretim tekniği 
ile birlikte makinalann ıslahı, insan 
i,Pni, endfüıtrinin norma) ihtiyaçların.. 

da lüzumsuz bir hale sokuyor. Halbu. 
ki bu inkişaf. yeni yeni pazarlar d~ 
ğurmamakta, serbest kalan ıgçi kuv. 
vetlerine çalışma imkanları vermemek
tedir. 

Bu itibarla işsizlige. uzun muddet 
modern endilıtrinin rastgele bir teza. 
hürü göziyle bakılamaz. İşsizlik mese
lesi modern üretimin ekonomik ve &os. 
yal bir neticesidir. Bu ekonomik ve 
sosyal neticeyi, esas itibariyle, hıç fark 
gözetmeden herkese, daha buyük öl
çüde refah ve aaha fazla serbest za
man kazandırmak imkanını vermek şek. 
linde görmek liizımgeldi inden. i~iz. 

Jik üretimsiz servet ve yanlış bir tev. 
zie uğratılmış serb st z, man olarak 
ifade edilebilir. 

Üretim tekniginin inkişafı, bize. ar
tık herkese yeter olçüde temin edilebi. 
Jecek olan gıda, gıyinme, me ken ve 
her türlü ürünlerin daha iyi ve adila
ne bir surette dağıtılması ödcvıni yiık. 
lemektedir. t~in ve makina Uretimi do-
1ayısiy1e çogalmış olan serbest zama. 
nrn daha iyi ve idila 1e olarak tev jj_ 

ne çah~k da ödevimizdir. 

Şimdi, işte bu daha iyi tevzi i i göz 
önünde tutularak, mesele ele alınmalı
dır. Temini mümkün fakat üretimc:iz 
olan servet için de, kambiyo sıyasası. 

nın ve fiat kontrolunun ehemmiyeti çok 
bllyüktiir. Çok sıkan bir ekonomi ve 
finans .isteminin kıskacı içine girmiş 
olan bir dünyada, sosyal refahı temin 
etmc-k için prtm ıbiri de, milletler ara. 
amda daha serbetıt olarak ma) ve eşya 
mübadeletıi~ giri'"1ektir. 

Serbest zamanın tevzii çaresi de ça. 

hşma müddetinin azaltılmasında aran

malıdır. Ve bu yapılırken, mesele, arsı

ulu&al olarak ele alınmalıdır. Hatta öy

le patronlar var ki, hem çahpna müd. 
detinin kısaltılması ve hem de fabrika 
da çahıan halkın satın alma kudretleri
nin, endüstrinin yükseltilmiş olan üre. 
tim kapasitesi niabetindc yükıeltilme
si Jaz1111&elmckte olduğu fikrindedir
ler. 

Şüphesiz ki, donup kalmıt olan pa. 

rayı yeniden üretim ve yoğaltım (is. 
tihlak) rereyanına bırakmak, umumu 

en genit ölçilde faydalandıracak olan 
üretimli kurumları yeniden canlandır. 
mAk ve §atkınhk içine yuvarlanmış o
lan bir durumu kurtarmak için en p"r. 
Jak imkin, hökümetlerin işleri boll .. ş
tırmak sıyasalarında ve ıstırabları gun 
geçtikçe ölçüsüz bir derecede çog ıl
makta olan milyonlarca işsizler için bu. 
tün dünyayı bvrıyacak sosyal bir si. 
gorta sisteminin meydana getirilme
ainde saklanmaktadır. 

No~ Fraye Pr~se·den 

~~~~------------...-·------------~~~~ 
B. Titülesko ve arsıulusal durum 
(Başı ı. ci sayıl ada) 

Je bunun süratle başarılmasını hararc -
le dilerim. Görüş fark1an ne olursa ol -
sun, Cenevre hadiselerini yakından gör. 

müş olanlara bir şey açıktır O da. ' 
!ar sosyetesinin zecri tedbir'er m,.kaniz. 
masmın, sosyete hayatındn ilk defa o • 
1arak bahis mevzuu edilmesine raP.men. 
en kökJeımiş muhasımJarı hile silahb 

rrndan tecrid edecek derecede uhih .te 
çabuk i'lemiş olmasıdır. Cenevre'nin b1 . 
şarığı şey, yalnız ıtalyan _ habes an· 

laşmadığı zaviyesinden deği1. yarın A?. 
rupada .,atlıyabilecek her hangi bir •n 

Jaşmaz:hk zaviyesinden mütalea edil. '. 
tidir. Bunu ve bundan sonraki ~iSzleri • ·;r 
terken, herhangi muayyen hir devleti 
istih laf etmediğimizi as)a söylemek ic: 
temiyorum. Aksi sabit oluncaya kadar, 
bütün memlekdlcrin banşa bağlılrk1arı 
nı müsavi saymağa ve bilhassa herh.rng ı 

bir memleket için elverişli olmıyıtn 1 'r 

~6phe doğurabile-cek her şeyi ortadan 
blıiırmağa me-cburm:. Avrupada bir sa 
vaşrn sonue1arı herkes için o kadar 'e . 
Uketli olur ki, Cenevre' de istikbali her -
hangı birine karşı değil, yalnrz bir ey 
için gözden geçirmiş bulunuyoruz: Av. 
rupada barr"?ın muhafazası için İtaly" 
ile Habeşistan arasındaki banş t .. , 

• ·- •1• nca. taarrıı7. temayülleri cesar,.+i 

kırılmış olacaktır. Unutmamalıdır k;, 

ha,ya. uluslar sosyetesinin en sevil ., 
bir mf'mlf'kctidir, Habeşistanrn da itti. 
fakla tıim:l~·eye mazhar olan devletler.: 
karıı teravüz mev'ZUU b'!hi-. oldu~u t~1•• 

~irde, süel recri tedbirler. ekonomik 
tedbirlerle aynı zamanda i~'iyccek ve 
kollcktif güvenlik rejimi tam olarak te 
•İrini gi}tıtı-recektir 

Harbrn baska t;ırafta bas göst r 1 i. 
Jeceği korkatıu ve buna bütün vasıt<\1ar. 
la engel t))mak arz•ısu, İtaJya'ya ırk ya. 
kmlığı ve asırlık <lostluk icabı olarak 
dt>rin bir ffvgi i'e hağh olan barı dev • 
Jetlerin . hu .mı fa. Fransa, İspanya Por· 
tekiz ve R'>manyayı ._aymakla ik•ifa 
ef!c~~im . Hareket tarzını ve Ce. 
nevrede cereyan eden hadiselerin haki
ki manasını izah eder. 

ftalya•,,a, hizi k 0 ndisine ve ul • • r 

sosyettsine 1-ı:ığlıyan hararetli dostluğu 
muhafazaya rlcvam etmeliyiz. 

Tahii t>lar:ık irap ~dici mahiyette ol. 
muş ve o1makta bulunan her şeyin son 
haftalar hadiselerinden sonra ortad 
ı~a1km::osı ve yalnız ftalya'yı istisnasız li 
ğer.biltiin uluslarla aynı yapıcı barış 

askı icinde birlestirebil"c k ~evin kal • 
ması müstehat d~ğiJdir. Her şey. h ı 

devletin gerek hizzat kencfö:ine ve r k 
liğeı-l<•riııe karşı olan va?ifc i'1İn telıık. 

kisine t~bi bu1ıınmıkta lıı .. , 
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lt-rupu md.-tubu l'UL1::;1'E: 

llamhurgun türk dış teciınindeki yeri S4•lwh.,iz yara lama 

( 

Memleket Posta~ L Bcrlinden Fliegender Hamburger 
treni ile tam iki saat 18 dakikada Ham_ 
burg'a geldik. Hamburg'un evrensel bir 
ticaret merkezi olduğu ilk bakışta gö. 
u ç.arpıyor: Sokaklarında, kahvelerin. 
de her dilde konuşan tacirler ve iş a
damları bu şehrin bütün dünya ticare. 
tindeki yerini kolaylıkla göz önüne ge
tiriyor. 

Trenden iner inmez ilk yaptığımız 
':QV Türkiye İt Bankası ~ubesini ara. 

Türkiyeden Almanyaya ehemmiyet 
sırasiyle :şu maddeler ihraç edilmekte
dir: 
1934 kuru meyva: 

Tütün 
Yapak ve tiftik 
.?.:ahire 
Pamuk 
Palamut 
Ceviz kütüğü 

Yumurta 

20.500.000 mark 
13.600.000 ,, 
8.700.000 .. 

7.200.000 " 
4.900.000 

1.900.000 " 
1.370.000 .. 
1.200.00l'l 

Dün akşam umumhane mahallesin
den çıkarak evine doğru gitmekte olan 
Ha.mdinin önüne Zihni adında birisi 
çıkarak, hah seni buldum, sen bana fi_ 

lan zaman bıçak çeokmiştin, al sana inti. 
kamı! deyip e !indeki bıçağı Hamdinin 
bacağına saplamıştır. Hamdi, bunun ü
zerine yetişen polislere suçluyu ve bı

çağı tarif etmiş ve yapılan kısa bir a
raştırmadan sonra suçlu Zihni yakala. 
narak tüzeye götürülmüstür. 

K:rnıyon4lan diiştü Ye öldü 

Anl,.ara ili bayındırlık direktörlüğü
ne aid 898 numaralı kamyonun arka. 
sında oturan amele Mehmed oğlu Ha
san, Hüseyin oğlu Mazlum ve garaj bek
çilerinden Hayreddin olduğu halde §O
för Mehmedin idaresinde devlet demir 
yollar~ ambarının önünden geçerken 
kamyonun arkasrndaki taıkma kapak a
çılmış ve kapak üstünde oturmakta olan 
Hayreddin yere düşmüştür. Şoför ve 
kamyonun arkasındaki diğer ameleler 
derbaJ yaralıyı kaldrrmış ve nümune 
hastahanesine getirmişler ve meseleyi 

polise haber vermemişler. Yaralı hasta
hanede sarfedidilen bütün gayretlere 

rağmen kurtulamamış ve gece yansına 
doğru ölmüstür. Hadiseyi önce nöbetçi 

müddei umumi hal>er alını§ ve suçlu şo. 
förü y?.kalayarak gerçinliğe haşlamış

tır. 

Kıı"§ehirde hayındırhlc -----------
Kırşehir yakın bir ta rihte Ankaranın gü

zel bir sayfiyesi olacak! .. 
Kırşehir, (Özel aytarımızdan) -

Kır~ehir, kurulduğu günden bugü
~e kadar; çürük, çarpık damlı evlerin- 1 

bugün ilbay B. M. Saylam ile ne kadar 
övünse yeridir. Çünkü Krrşehir'in ktr. 
piç, pis evleri yerine bugün temiz, he. 

Hamburg limanmdan bir görünü~ 
Kırşehirde cumuriyet bayramını kutlama töreni 

mak oldu. lstasyondaıki hamal hemen 
bize yolumuzu gösterdi. Bir türk ol
mak dolayısiyle U.k başvurduğumuz bir 
hamalın Türkıye İş Bankası adresini 
bilmesı tabiiğ çok hoşumuza gitti. 

Bankada direktör B. Tahir Kevkeb 
ve ikinci direktör B. Burhan bizi bü. 
yük bir nezaketle karşıladılar. Kendi
leriyle uzun uzadıya görüştük. Ham
burgun türk dış ticaretindeki ehemmi
y~ti hakkında bize çok değerli izahat 
verdiler. Buhran gelip çatmadan önce 
(yani 1930 da) Almanya ile olan dış 
ticaretimi;ıı yılda vasati olarak 20 mil
yon markla lehimizde iken bu fark e. 
velki sene 1.6 milyon marka düşmüş
tü. Fakat aşağıdaki rakamlardan görü

lebileceği gibi son zamanlarda vaziyet 
gene lehimize inkişaf etmeğe başlamış
tır: 

Almanya ya 
ihracatımız: İthalatımız: Fark 

Milyon Milyon Milyon 
mark mark mark 

1930 6tJ 48.3 20.7 
1931 52.6 47.4 5.2 
1932 40.l 31.0 9.1 

1933 37.9 • 36.3 1.6 

1934 67.5 50.9 16.6 

1934 ilk 7 ay 19.3 25.5 -6,2 

1935 .. 42.9 33.4 + 9.5 
İhracat mevsimimizin senenin ikin

ci yansı olduğu düşünülürse Almanya. 
ya ihracatımızın icinde bulunduğumuz 
yıl daha çok büyük bir yekuna h:ıliğ 

olacağı kolaylıkla anlaşılır. 

1933 de yapılan Kliring anlaşına7ı"° 
neticesinde Almanyaya ihracatrmız bir 
yıl evelkine göre 37.9 milyon markt;ın 
67.5 milyon marka fırlamıştır. Bu iktı
sat Vekaletimizin takib ettiği dış tica
ret sıyasası muvaffakıyetlerinin en 
mühimlerinden biridir 

Bu başlıca maddelerden ba~ka Al
ımınyaya büyükçe mikdarda deri, bar_ 
sak ve yağlı tohum da satmaktayız. 

Almanyadan Türkiyeye gönderilen 
mallara gelince bunların başında yapık 
maddeler gelmektedir: 

Demir mamulatı 
Türlü makinalar 
Pamuk1ular 
Kimya maddeleri 
Ba·kır mamulatı 

Yünlü kumaşlar 
Kağıt 

Milyon mark 
12. 
10 

5.5 

2.6 
2. 
1.3 
1.2 

Cam 1.2 

Boya 1.2 

Bunlardan başka Almanyadan yün 
iplik, madeniğ yağlar, sanayide kulla
nılan madenler, kauçuk ve kok da ah
yoruz. 

lş Bankasını ziyaretimizde ti.irk 
tütün tacirlerinden B. Veli Derviş'le 

tanıştık. 25 yrJdanberi A lmanyada ti
caretle meşgul olmakta bulunan Bay 
Derviş Hamburgda limanın en işlek bir 
yerinde büyük bir türk cigara fabrika
sı kurmaktadır. 50 işçisi olan fabrikada 
mühim mikdarda türk tütünü işletecek. 
tir. 500.000 mark peşin para ile kurul

muş olan hu fabrika hir aya kadar iş. 

le'!'iye başlıyacaktrr. Fabrika bilhassa 
tzmir, Sam!;un, Taşova, Bursa tütünle
rini i~liye-:ı:ktir. Böylelikle tütünleri. 
mi?.in buradaki istihlak piyasasının ge
ni~liyeceğint:: şüphe yoktur. Bay Der
viş fal.Jrikasmrn sermayesini ilerde 2 
milyon marka çıkaracağını ümid ctmek
te<lir. Bu :.uretle en mühim ihracat 
maddemiz olan tütünün yalnız Alman
yadaki sürümü artmı§ olmakla kalmı. 
yacak fakat maalesef yabancı ellerde 
bulunan cigara fabrikasyonu da bir türk 
tarafından yapılmağa ":ıaşlanacaktır. 

Bir -;ocuğa otomobil çarptı 

Dün Yenişehir elektrik fabrikasın. 

da çalışan Hasanm kızı 11 yaşlarında 

Sabahat Samanpa.ıarrna doğru gitmek

te olan bir talaş arabasının arkasına ta

kılmış. bir müddet gittikten sonra ye. 

re atlamak istemi§ ve tam o sırada ar_ 

katlan gelen urayın 19 sayrlı otobüsü

nün çamurluğuna çarpmak suretile ko

lundan yaralanmrştır. 

Gerçi bu noktanm pek büyük bir ehem_ 
ıniyeti vardır: Türk tütünü bütün dün
yada haiz bulunduğu şöhrete rağmen 

son zamanlarda Almanya piyasasında 

çok az ve güç satılrr olmuştur. B. Der. 
vişin söylediğine göre, mesela Alman
yad:ıki cigara fabrikalarındaki eksper. 
ler ve harmancılar türk olmadıkların -
d;:ın ve daha bir takım sebehlerden do. 
layr cigara fabrikasyonunda türk tütün
leri yerine yunan, bulgar hatta rus tü
tünleri tercih edilmeğe başlanmıştır. 

f c;te bu sebel~ten dolayı Hamburgda bir 
türk cigara fabrikasının kurulması 

tütün!e:i:nizin revacını temine ya_ 

rıyacaktır. Temenni ederiz ki bu tür
lü fabrikalaı çoğalsın ve mahsulatımı
zın dışardaki sürümü bu suretle sağ

lama ba~lansın. 

llamburgda göğsümüzü kabartan di. 
ğcr bir mi!li teşekkül de lş Kominport 
.-,ırr.u~tıır. İş Bankası şubesinde 3 sene
denberi çalışmakta olan l:ş Kominport 
dış ticaretimizin inkişafına büyük biz_ 
metler görmektedir. Türk ihracat mal
larrnrn Almanya ve şima1i Avrupada 
rasyonel bir surette sürümünü temin 
için muvaffakıyetle çalışmaktadır. 

Eskiden türk olmıyan e11erde bulu. 
nan ihracat ticaretimizin büyük bir kıs. 

den; pis, çamurlu ve dar soıkaklarmdan 
kurtulamamış, zaman zaman imar gör
müş, zaman zaman harap olmuştur. 

Kırşehir tarihlerde (Gülşehir) adı ile 
anılmıştır. Burada bugün Selçukilerden 
kalma bir kaç cami i1e birkaç köprü 
kalmıştır. On iki yd öncesine kadar 
Kırşehirde bayındırlık adına hiç bir şey 
yapılmıs değildi. Ancak cumuriyet dev_ 
ri ile bayınrlırlık alanında ileri adım
Jar atmağa başlamıştır. Kırşehir halkı 

mı lş Komimport sayesinde bugün mil
li bir müessese tarafından yapılmakta
dır. İ.'f Komimporc henüz 3 senelik var
lığına rağmen Hamburg piyasasının en 

fazla itimad ettiği ve çalışma sahası 

gittikçe inki§af halinde bulunan bir 
müessesedir. Şirketi gezdiğimiz zaman 
başlarında bulunanlarla bütün memur. 
ların hummalı bir suret• çalı ·tıklan 

nı gördük. 

Almanyd ile olan tico,, timiz bu se. 
ne geçer. '11a nazaran % 40-50 kadar 
fazla olacağı ilk aylarda alınan netice. 
!erden anlaşılmaktadır. Bunda Alman· 
ya ile 1933 de yaptığımız ve birkaç ay 
evel tecdid ettiğimiz ticaret anlaşması. 
mn büyük hir hizmeti olduğu kadar te, 
Bankası ve İş Kominport'un da tabii~ 

• ehemmiyetli bir rolü vardır. 

En mühim miişterimiz olan Alman
yanm başlıca limanı Hamburgda bir 
milli bankaımzm dış ticaretimize yaptı
ğı hizmetleri gördükten sonra bunu 

basarmıs olanları alkışlamaktan ken<lL 
' mizi alamadrk. Hamburgdan ayrılırken 

milli banka ve şirketlerimizi Marsilya, 
Triyeste. Nevyork. Londrada da göre
ceğimiz günün de pek uzak olamıyaca

ğrnı düsünerek seviniyorduk. 
Dr. ORHAN CONKER 

yaz yapılar yapılmaktadır. 
küflülükten, eskilikten ve 
kurtaran yeni ilbay B. M. 
muştur . 

Kırşehiri 

gerilikten 
Saylam ol. 

İlbayımız geldiği gündenberi dur. 

madan çalışmaktadır. Eski çarşı baştan 
başa yıkılarak yeniden yapılmıştır. tı. 

bay yalnız, şehir ile değil, köy ve köy. 
lülerle de uğraşmaktadır. İlbay M. Say
lam sııksık köy1ere gitmekte ve cumuri. 
yetin varlıklarından köylülere anlat
maktadır. Köy ve kasabalar beyaz görü. 
nüşlerile görıül alıcı bir hale gelmi~tir. 
Kırşehirde yapılan yeni işler arasında 
ilbaylıık evi, halkevi, çarşı ile kale yolu 
vardır. 

Bundan başka evlerin güzelliğini bo. 

zan kafesler de kaldırılmıştır. Yapıldı

ğı günden bugüne kadar tamir yüzü 

görmiyen hükümet konağı da tamir e

dilmiş ve önü bahçe haline konnıu~

tur. Yeni çarşı ortasına da Atatürktin 

bir büstü dikilmiştir. 11 ay gibi kısa bir 

zaman içinde Kırşehir gerçekten yeni. 

!iğe ve güzelliğe kavuşmuş gibidir . 

Birkaç yıl sonra Kırşehir Ankaranın 

güzel bir sayfiyesi olabileceğine de hiç 

şüphe rdilmemelidr. 

• 
Kömür alınacak 

Hulkcvi başkanlğından: 
HaJ·kevi için (130) ton kok kömürü 

ve (9000) kilo kuru gürgen ndunu alı

nacağından vermek istiyenler 15.11.935 

cuma günü saat 16 da ellerinde buJu_ 

nan malların nümuneler:-e birlikte 
Ha1kevi Satm Alma komisyonuna gel-

meleri rica olunur. 1-5027 

Tefrika: 27 mrştı. Fakat kadıncağız ondan ayrılmak is
tememişti. Ona öyle geliyordu ki yeşil tunç 
miğferli, başı hafif altın yapraklarla taçlı 
bu sava~man olmazsa vekarla taşıdığı adı 
kaybedecek ve tarih akademisi üyelerinden 
Lui Marme'nin karısı olmaktan çıkacaktı. 

örtülü pencereleri nebatat bahçesine bakan 
güzel, küçücük bir evde oturuyorsunuz, de
ğil mi? Bana, çocukluğumda gördüğüm Nu
hun gemisi ile eski inci1lerdeki yeryüzü cen
netlerini hatırlatan bu bahçede yaşamanm 
bir zevk olduğunu sanıyorum. 

Lagrana artık gülümsemiyordu. Bütün bu 
şeylerin mes1ekciaşlanndan birini ilgilendir
mekte olduğunu, ters bir kayıdsızlıkla, bil
birdi. Kırmızı Zanbak 

Yazan: AnatoJ FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhı BAYDAR 

Lagranj zoraki bir kadıncıllıkla konuşur
ken Terez de, pencereler karşısındaki duvar 
parçası boyunca uzanan akaju kitab dolabına 
bakıyordu. Dolabta kitab kalmamıştı, fakat 
en alt rafta bütün silahlariyle bir iskelet u
zanıyordu. Bu kadıncağızın evinde, kafa ta
sma yapışık yeşil tunçtan miğferi ve parça
lanmış göğsü üzerinde de zıhınm küflenmiş 
pullan ile, upuzun yatan etrüsk savaşmanı
nı görenler şaşarlardı. Savaşman orada, 
Lüsern ve Rigi hatırası şeker kaseleri, al
tın yaldızlı porselen saksılar, alçıdan mer 
yemler arasında, dağnık ve vahşi, uyuyordu. 
Madam Manne, kocasının bıraktığı kitabla
rı, <lullu'{ srkmtıları dolayısiyle satmış ve 
arkeologun toplamış olduğu şeylerden yal
nız bu Etrüskü alıkoymuştu. Onu, ondan da 
kurtarmağa kalkışılmamış değildi. l'vfarme'
nin eski meı-lekdaşları onu satın alacak ola
nı ela hulmuşlardı. Pol Vans, Luvr müzesi 
; • • - 1 .,ını::><;mr ıriizel~r icfaresinden sağla-

- Müsterih olunuz Madam; bir kuyruk
lu yıldız hemen gelip dünyamıza çarpacak 
değildir. Bu gibi rastlayışlarm pek az imka
nı vardır. 

Madam Marten, dünyanın da, insanlığın 
da hemen batrp yok olmaması için ciddiğ hiç 
bir sebeb görmediği cevabını verdi. 

İhtiyar Lagranj derin bir samimilikle bu
na itiraz etti. Felaketin gecikmesi onca çok 
ehemiyetli idi. 

Terez ihtiyarın yüzüne baktı. Verimsiz 
kafa tası ancak karaya boyanmış birkaç tel 
saçı besliyordu. Göz kapakları, henüz gü
lümseyen gözleri üzerinde, birer paçavra gi
bi sürünüyor: sarı vii?:ünde uzun et parça
ları sallanıyor ve rubasınm altında kupkuru 
bir vücud tahmin olunuyordu. 

Terez düşündü: 'Hayatı seviyor ... 
Madam Marme de dünyanın son gününün 

bu kRdar yakın olmasını istemiyordu. 
Manam Marten: 
- ll'l'öwö T.;ıg-rani dedi. siz, glisinlerle 

Fakat Lagranj memnun değildi. Ev kü
çük, iyi döşenmemiş ve farelerle dolu idi. 

Madam Marten, insanın hiç bir taraf ta 
rahat olmadığını, her yerde - hakikiğ veya 
senbolik - fareler, bizleri rahatsız eden bir 
sürü küçücük yaratıklar bulunduğunu tes
lim ediyordu. Bununla beraber o, nebatat 
bahçesini seviyordu Her vakit oraya git
mek istediği halde bir türlü gidemiyordu. 
Bundan başka Müzeom da vardı ki icine hiç 
girmemişti, fakat görüp gezmeği pek merak 
ediyordu. 

Lagranj, yüzü neşe içinde, bu şerefi ken
disine vermesini rica etti. Orası ônun evi gi
bi idi. Terez'e şahab'ları gösterecekti. Onlar
dan orada çok güzelleri vardı. 

Terez şahab'm ne olduğunu bilmiyordu. 
Fakat Müzeom'da ilk insanlarca hakkedil
miş ren geyiği kemikleri ve cinsleri çoktan 
yok olmuş hayvanların resmedilmiş olduğu 
fil dişleri bulunduğunu işittiğini hatırlıyor
d11 Rımlarm iloe-ru 0Jup olmadığım sordu. 

Madam Marten: 
- Ya, demek ki bunlar sizin vitrinde de

ğil! dedi. 
Terez, bilginlerin mütecessis olmadıkla

rını ve vitrinlerinde hulunmıyan şeyler hak
kında onlara sual sormanın da saygısızlık 

sayıldığım görüyordu. Lagranj'ın bütün 
ilmiğ servetini gök "Uzünden düsen taşlcırla 
kurmuş olduğu bir hakikatti. Bu onu kuy
ruklu yıldr?.ları tetkika sürüklemişti. Fahı.t 
akılh adamdı. Yirmi yıldanberi yalnız zen
gin evlerinde yemek yemeği kendine iş edin
mişti. 

O kalkıp gittikten sonra Madam Marme, 
kendinden istediğinin ne olduğunu Terez
den sordu. 

- Gelecek hafta, Mis Bel'e, Fiezoıe·ye 
gidiyorum. Siz de benimle geliyorsunuz. 

Madam Marme, araştırıcı gözler üstün
de alnı hareketsiz, bir zaman hiç sc"'İnİ cr
karmadı, isteksiz isteksi.z reddeti. kend .1e 
yalvarttı ve en sonunda razı oldu. 

(C::rmıı \" r) 
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• 
ltalvan - l~abeş harbı 

( Bqı 2. ci sayı/ada) 

Mahalleye giren İtalyanlar 
piUkürtülmü, 

Adisababa, 6 (A.A) - Makalleden 
püskürtülen italyan lutası Adigrat is. 
tikametinden gelerek aktama doğru 

Makalleye girmifti. Habeı ku-,vetleri -
nin taarruzu gece yapılmııtır. Her iki 

tUmenin zararı, önemsizdir. 
Söylendiğine göre, habeıler, Adis

ababaya telefon edorek Makalle şehri
ni tuttuklarını bildirmişlerdir. 

Adisababa, 6 (A.A) - Royter a • 
jansı bildiriyor: 

Reımıi kaynaktan bildirildiğine gö -
re, hücum eden habeş kuvvetleri dün 
akpm İtalyan öncülerini Makalleden 
koğmuşlardır. 

Bing~den doğu A.Jrikaaına 

~iden aakerler 
Bingazi, 6 (A.A) - Royter ajansı

nın Trablustaki özel aytarı .bildiriyor: 

Bin arab askeri şimdiden doğu Af

rikasına hareket etmit bulurunaktadır. 

Tümenin burada bulunan öteki kısmı, 
hareket için telgrafla gelecek emri bek 

lemektedi.r. 

Büyük mikdarda cepluıruı re 
ıilala bekleniyor 

Adisababa, 6 ( A.A) - Habeşistan 

lehine olarak ambargonun kaldırılması 

üzıcrine buraya önemli mikdarda silah 

ve cephane gelmesi beklenmektedir. 
Hükümet daireleri her gün, türlü silah 
fabrikalarından teklifler almaktadır. 

Sahra telsiz telg.raf istasyonlarının ço • 
ğaltılması için ısmarlanmış olan leva
zımın da gelmesi beklenmektedir. 

Meneliki.n m. zu,.,ıda bulunan 
altın ve platinler 

Paris, 6 (A.A) - Entransijan ay -
tarı Jan Dem'in Adisababadan gazete. 
sine bildirdiğine göre, Menelikin me
zarının içindeki hazine odası açılmış 

ve orada 135 milyon f.rank değerinde 
platin ve altın külçeleri bulunmuştur. 

f 

Habeşleı hareketlerini belli 
eımiyorlar 

Adiğrat, 6 (A.A) - Stefani ajan • 
aı bildiriyor: 

~on zamanlarda habeşler hareketle
rini gizlemek için çok ihtiyatlı dav • 
ranmakta ve bir noktadan başka bir 
noktaya gitmek için gece olmasını bek. 

lemektedirler. Bununla beraber, habeş 
kuvvetlerinin tilrlü hareketlerini gôr
meğe muvaffak olan İtalyan uçmanları 
gördüklerinin yazılı bulunduğu küçük 

• kırmızı bayrakları atarak gördüklerini 
italyan otoritelerine bildirmektedirler. 

İtalyan yüksek komutanlığı bu su
retle h. ~ş hareketlerinden daimi bir 
şekilde hab&rdar olmaktadır. 

I ki iıalya11 uçağı indirildi 
Adisa.baba, 6 (A.A) - Habeş hükü_ 

metinin haber verdiğine göre, Uhbi -
Şebeli cephesinde iki uçak yere inme • 
ğe mecbur edilmiştir. 

ileri lmrt•kt•tirıde tlurt;utılul• 
Asmara, 6 (A A) - İtalyanlar dun

ku ileri hareketlerini Makalleye 30 kt. 
Jometre mesafede kesmişlerdi .... 

Roma, 6 (A.A) - Buraya gelen ha

berlere göre, Habeşistandaki italyan ha 

reketlerinin bugünkü durgun hali 24 

saat daha devnm edecektir. Habeşler 

hiç bir mukav ... met göstermemekte ve 

muharebeden ~ . kinmektedirler. Bu su. 

kQn devresi, hart> malzemesi taşınma -

sına ve italyanların işgal etmiş olduk -
tarı yerlerde du-umu saglamlaştırma -
ğa yarayacaktır. 

Keşıf hareketleri faal bi r surette 

devam etmekte ve Makallenin çok ya • 

kınlarına kadar inkişaf eylemektedir. 

İleri kolların mühimmat ve yiyecek ih
tiyaçları tayyareler tarafından temin e. 
dilmektedir . 

Temin edildiğine göre, bu ileri kol
lar hiç bir çarpışma yapmamışlardır. 

yalnız İtalyan cephesinin sağ cenahın
dan bir dabeı hücumu yapılmış ise de 
hemen püskürtülmüştür. 

Dogru olmıyan bir haber 
Ankara. 6 (A.A.) - İstanbul

da çıkan Tan gazetesinin 4 ikinci 
teşrin 1935 nilshasmda: 

Suriye - Türkiye smırma ydkın 

Pay azda, Ata türke suikast ha~ır
lamakla maznun 18 kisinin tevki
fine ve teslim olmayan eski zabit
lerden Ahmed Sururun jandarma
lar tarafından öldürüldüğüne ve 
Eteınle kardeşi Residin teslimini 
Türkiye konsolosunun istediğine 

dair olan hcıberlerin ,j ı\s17 ı,; c uy
durma olduğunu bilclinneg~ /.\a,ı 
dolu ajan;;ı izinlidir. 

uıu~:al l"ryafet balosu 

Çocuk Esirgeme kurumu Ge
nel Merkezi tarafından her yıl ve
rilmekte olan ul,usal kıyafet balo· 
su bu yıl da 7 ilkkanun cumartt>

si günü aksamı verilecektir. Bu 
balonun cok ~engin \ e neşeli ol
ması ıçın simdiden çalışmalara 

baslanınıştır. R::ılo gecesi Bayan
lar ve Baylar ardsmda kıyafet bi
rincisi seçilecektir. Birincilik ka
zananlara kıymetli becliyeleı ve
rilecektir. 

Yurdumuzda kömürüu 
keşfinin yıldönümii 

Zonguldak. 6 (A.A.) - 8 son
teşrin Türkiyede maden kômürii 
kaşifinin 107 inci yıldömimüdür. 

Her yıl halkevi tarafından Uzun 
Mehme<l kömür bayramı olarak 
kutı ... n ... n hu tarihsel günün bu yıl 
da hevec:ınla )'asatılması için ha· 
zırltklara haslanmıştır. 

RADYOLAR 
\ K RA 

19 30-19 50 Tektk vasıtalar hakkın. 
da konuşm:ı · 

19.50.20.15 Plak 
20.15-20.30 
20.30.21.-

Ajans haberleri 
Ankarapa1a orkestrası 

Zecri tedbirler etrafında 
7. f>t•ri l l'd birler ii zı•rimlt: 

<ml<qıfLJt 
Cenevre, 6 (A.A.) - Röyter a;an • 

sı bildiriyor: 
Zecri tedbirlere dai:- bütün muallak 

meseJeler lİ !Cı inde bugün bir anlaşma 

elde cdi\misti·. 

/tal.'".~ u ') ll [Jlfor'1 k ilırm~uı 
kontrol ~·tlili.\t>r 

Cer.evre, 6 {AA.) - Z eri tedbirler 
konferansının t ali komitesi transit isle . 
ri icw ı ,.ı· karaı sureti hazu lamıştı r. Bu 
karar sı ı etine göre. biıttin devletler ken 
d i toprakl:ırıdan halya veya sömürgelt-. 
rine geç"'n eşyanın kontrolu için her •ür. 
lü tedbiri alacaklardır İhracatlarına ıa. 
mi bir miktaı tayin etmek istemiyen dev
letleı ihracatın ner<"ye yapıldığmı de -
vamh bir kontrola tabi tutacaklar ve bu 
ihracat nisbetsiz bir surette yükseldiği 
taktlirdc lüzumlu trdbirleri alacaklar ve 
her r\efasında keyfiveti konferansın i~ 

komitesi11e hildireceklerdir. 
Bu karar suretinde birçok tarzı hal. 

ler gösterilmekte ve devletler bunlar • 
dan istediklerini seçmekte serb st lııra 
ktlma ktaclır 

Tiili konıilf' ,/f• lmrurı kilimi etti. 
Cenevre, 6 (AA.) - Tali lcomite. 18 

)er konıitt"sİn<" verccegi metni kabul et. 

miştir. 

Metinde bilhassa dı-niliyor ki: 
' 18 ler komitesi , tanzim komitesi t:ı 

rafından tasvib edilen ve ftalyaya ih. 
racı yasak olan eşyanın ihracını hemen 
tahdid etmiyecck olan hükilmetlerin de. 
vamlı sürette bu eşyanın miktarına \ 
nereye gönderildikl,.rine nezaret etmft. 
leri fikrini telkin ,.der. 

Bu eşyanın ihracı gayri tabii surette 
arttığı takdirde h iikumetler, bunların 

ba ka yoldan cıkarılmasım yasak etmek 
ıçin lazım gelen her türlü tedbiri ala . 
caklardır. 

18 ler koınıt si, saat 18 de toplana • 
raktır ... 

Alnıtırıyu tfo transit lf•dbirlerine 
lwtılıyor 

Cenevre, 6 (A.A.) - Almanyanın 

Cenevre baş konsolosu. alman hükUmc. 

tinin, bitaraflıktan ayrılmamak ve 

gurı.ku anlaşma.ılıktan mcnfaatlar teman 
etmemek arzusiyle hareket ederek. ı~ 
le1 komitesinin dünkü resmi bildırıgıı.. 
de ııozü geçen transit hakkındaki ted
ı •rleri Almaya karar vermiş olduğun
d. ı yarı resmi suıctte uluslar so yetesi 
g .. r.el sekreterliğini haberdar etm i ~tir. 

f..hspeı·lerini ;;iiııderrıwğc (ftğrı-

lurı lıükümetler 
Ceuevrl!, 6 (A.A. : - Ulu .. ıar sOS}'C

tesınin neşretti~i resmi bir bildirigc 
gore. 18 ler komitesi en sonra usul ha .. -
kında bir teklif kabul ederek Tüıkıye, 
Sovyet Rusya, ispanya, Polonya, Yu. 
goı;Javya, Romanya, Yunanistan, İsveç 
ve İsviçre hükümetlerini, zecri tedbir. 
lerin, tatbiki işi le meşgul olacak b ir 
tali komite kurmak üzere eksperlerinı 
tayin etmeye çagrrmıştır. Bu tali ko
mite 18 ikinci teşrinden sonra top! ıa.. 

cak ve bir zaman için daimi surette top· 
~antı halinde bulunacaktır. 

UAf;INIK HAllERLER: 

l>eniz konf eranıı geri bırul.·ıltlı. 
Londra, 6 (A.A) - Japon hiikü -

metinin, delegelerinin daha evet gele -
miyeceğini bildi.rerek gösterdiği arzu 

üzerine deni%' konferansının toplanma 
tarihi 2 birincikinun yerine 5 birinci. 
1tanun olarak tesbit edilmiıtir. 

/Jük di) Glut..·eıter evlendi 
Londra, 6 (A.A.) - İngiltere kL 

ralının üçüncü oğlu Dük dö Gluçes
terle Dük Bucclençin kızı Leydi Alice 
Skott, bu sabah evlenmişlerdir. 

''B. Eryo, bir numaralı luti/~ 
dii§manulır ! ,, 

Paris, 6 (A.A.) - Eeho de Paris. 
B. Eryoya karşı şiddetli hücumlarına 

devam ederek: 
"M. Eryo, bir numaralı halk diışma. 

nıdır ... diyor. "Kızıl bayraklar arasında 
boy gösteren ilk fransız bakanı odur. O, 
halkın karşısında Sovyetleri göklere çı. 
karmak cliretinde bulunmuştur. Onun 
gözü, dış bakanlığındadır. Orayı ele ge
çirmek için hiçbir §eyden sakınmıya

caktır. Ve o zaman da büyük bir mace.. 

ra başlıyacaktır.,. 

Hali tasfiyede llulunnan Turhal 
Şeker Fabrikası Anonim Şirketi 
Tasfiye Heyetinden : 

Hali tasfiyede bulunan Anadolu 
Sekt~ı .. Fahrikalaı·ı Türh: Ano -

Kuruluş U y A N 1 ~ Serveti.fiınur 
1 8 9 1 ~ yerine çıkaı 

Şirket hissedarlarının 20. 11. 935 tarihine tesadüf eden 
çarşamba günü içtimaıru yapmak üzere daveti kararlaştı
rılmış olduğundan hissedarların o gün saat 11 de Şirketin 
Ankarada Türkiye İş Bankası binasındaki merkezini şe
reflendirmeleri ve toplantı gününden bir hafta evci his
se senetlerini Ankarada Türkiye İş veya Ziraat Banka
sına tevdi ile duhuliye kartı almaları rica olunur. 

Ruzname 
ı. - Tasfiye Memurlarının neticei muamelat hakkın

rlaki raporlarının tetkik ve tasvibi. 
2. - Murakip raporlarınm okunması ve tasdiki. 
3. - Tasfiye Memurları ücretlerinin takdiri. 

Tasfiye Memuru 
Ziya Arif Sirel 

TASFİYE HEYETİ 
Tasfiye Memuru Tasfiye Memuru 

Süheyp Derbil Fazıl Öziş 

NATAŞA Rus Aşkı 
A. Field - J. T oulout 

Türk antrasiti 
geldi 

Ekonomik, sıhhi, ucuz, he~ yerde 
yanar. Sipariş kabul yeri 

Adapazarı 

Türk ti(aret bankasi 
Ankara şubesi: Işıklar caddesi 

da i rei mahsusa 
Telefon: 2316 

' nim Sirkeli Tasfiy«~ Heyetinden: 
Şirket hissedarlarının 20. 11. 935 tarihine tesadüf eden 

çarşamba günü içtimaım yapmak üzere daveti kararlaştı
rılmış olduğundan hissedarların o gün saat 12 de Ş.irketin 
Ankarada Türkiye İş Bankasındaki merkezini şereflendir
meleri ve toplantı gününden bir haf ta ev el hisse senetle
rini Ankarada Türkiye İs, Sümer, Ziraat Bankalarına ve
ya Eskişehir'de Şirketin Genel Direktörlüğüne tevdi ile 
duhuliye kartt almalan rica olunur. 

Ruzname 
1. - Tasfiye Memurlarının neticei muamelat hakkın

daki raporlarının tetkik ve tasvibi. 
2. - Murakip raporlarının okunması ve tasdiki. 
3. - Tasfiye Memurları ücretlerinin takdiri. 

TASFİYE HEYETİ 
Tasfiye Memuru 

Ziya Arif Siret 
Tasfiye Memuru Tasfiye Memuru 

Süheyp Derhil Fazıl Öziş 

ANKARA DÖRDONCO tC- ı 
RA MEMURLUOUNDAN: 

Hafız Süleymana 90 liraya 
borçlu tı Bankasında tekaüt ıu
besinde iken halen ikamctgihı 

ve memuriyeti bilinemiyen Ab
durrahman oğlu Ahmede ilanen 
tebliğat icrasına karar verildi
ğinden işbu ilan tarihinden iti
baren 10 gün zarfında dairemi
zin 35/5266 numaralı doıyuına 
müracatla borca veya alacaklı
nın takip talebine bir diyeceği 

varsa bildirmesi aksi halde teb. 
liğat yapılmıt nazarile bakıla. 
rak muamele yapılac:ığı ilan o. 
lunur. 1-5029 

ZAYİ 
An.kara Urayında kayıtlı 772 

yük araba numarası gaip olmut
tur. Yeniıini alacağrnıdan eski
sinin hilkmU yoktur. 

Ankara Yenidoğan mahallesi 
No. 272 hanede 

Arabacı Abdulah 
1-5047 

1--4966 

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

KALE ampulüdür. 
Yalnız bir defa ttcriibe 
etmek klfidir. 
Bu markayı her 
yerde arayınız. 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haf tctlıl< 
resimli gazetenin Ankara'da satış veri A K B A Kı 
tapevidir . Senelik ahone 1 O lira Sayısı 20 kuruş 

ı ••:11mrnııa:mRmm•••aaaaıa u HiR''""' TH ı ıma:111&ıı1111 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
SATILIK ARSA 

1 - Bedeli nakden ve peşinen verilmek üzere Yenişehirde 
1169 uncu adanın 1 parsel numarasında kayıtlı (810) M2 arsanın 
mülkiyeti kapalı zarf usulile artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli muvakkat teıninatı 
Lira Lira 
S670 425,25 

3 - İhale 25.11.935 pazartesi günü saat on beşde yapılacaktır. 
4 ~ İ~tekli ola~lar artırma ve eksiltme kanununda yazılı tari.. 

fat daıresınde teklıf mektuplarını teminatlarile birlikte ihale sa
at~nden tam bir saat evveline kadar komisyon baıtkanlığına veriL 
mıt olmalıdır. Bu saatten sonra verilmesi istenilen ve kanuna uy
gun olmıyan teklifler kabul edilmiyecektir. 

5 - Şartnamesini görmek ve daha ziyade izahat almak üzere 
her gün Hesap işleri Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 

(3287) 1-5051 

İLAN 
1 - Saınanpazarında Belediyece yaptırılmakta olan 12 dükkan 

ayrı ayrı olmak üzere 31-5.937 tarihine kadar açık artırma ile ki 
raya verilecektir. 

2 - Senelik muhamrr.en kire bedeli Muvakıkat teminat 
Lira Lira 
500 56,25 

3 -: İhale 25-11.935 pazartesi günü tam saat on birde artırma 
ve eksıltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 -. İstekli ola?lar prtnamesini görmek ve daha ziyade izahat 
a.l~k lizere Beledıye Hesap İşleri Direktörlüğüne müracaat etme. 
lıdırler. (3286) 1-5050 

MEMBAG SU SAHİPLERİNE 
~embal~~n su tqıyan arabalarla bidonların şekli ı kanunu. 

san! 936 tarıhme kadar değişeceğinden ıekil ve su kıtbları hakkın. 
da ızahat almak Uzere ııbhat işleri direktörlüğüne müracaatları. 

(3288) 1-5052 

İLAN 
7-11.935 den itibaren mev

sim ha.sebile Belediye müzaye
de salonundaki eşyaların artır. 

Kiralık ev 
Y-enişehirde, Bozkır "okak 

N. 8 dört oda kaloriferli müsta. 
kil ev. 1449 numaraya telefon 
edilmeai. 1-5048 

ması saat on iki buçuk1an 011 

dörde kadar yapılacaktır. (3'82) 
1-5011 

l\.ira ık 
Yeııisehirde, H:ıvıı 1 :ı . ·p-'l::ı 

dört od; ve wUstemil tını 'ı a 1 

bir ev 65 liraya kira! 1 t ı . tst. 
yenler 1890 nı.ıı.o :ır:w~ •ı: .... n 
etsinlr.r. 1- ~rı ·cı 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
Alma Koti'1~vonu ilan tarı 

Konyadaki kurumlar hayvanlarının ihtiyacı olan 584 ton 
ıatm alınacaktır. Ederi 23360 1iradır. 

" 

ii 
yulaf 

2 - Şartnameleri İstanbul ve Ankara Levazım amirlikleri ve 
Konyada kor satın alma komisyonlarında isteklilere her gün okut. 
turulur. 

3 - EksiJtme kapalı zarfla olacaktır. 
4 - Eksiltme 11-11-935 pazartesi saat 10 30 da Konyada kor 

gatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İJk teminat 1752 liradır. 
6 - İsteklilerin ihaleden bir saat evv~line kadar teklif mek. 

toplarını komisyona vermeleri. (3096) 1-4789 
İLAN 

1 - Erzincan askeri orta mektep ve hastahane ihtiyacı olan 
33,000 kilo koyun eti 22.11.935 günü saat 15 de ihale edilme-k üzere 
tümen satın alma komisyonunda kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 8580 lira ilk teminatı 643 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnameler Erzincanda tümen satın alma komisyonundan 

bila bedel verilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun 32, 

33, 34. üncü maddelerinde istenilen vesikaJarla beraber teklif mek
tuplarını tanzim etmek ve ihaleden bir saat evel tümen satın alma 
komiııyonuna vermiş bulunacaklardır. (3182) 1-4891 

İLAN ' 
Erzıncan garnizonu kıtaat ve müesse!.Mlt hayvanatı ihtiyacı için 

637925 kilo saman kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ise de ihale 
gününde talip çıkmadığından 2490 sayıh artırma ve eksiltme b
nununun 40 rncı maddesi mucibince açık eksiltmeye çevrilmiştir. 

2 - Muhammen bedeli 9568 lira 87,5 kuruştur. 
3 - İlk teminatı 717 lira 67 kuruştur. 
4 - Şartnamesi Erzincanda tümen satın alma komisyonundan 

verilir. 
5 - İhalesi 25/ 2. teş/ 935 günü saat 10 da t\ımen satın alma ko. 

misyonunda yapı~acaktrr. (3220) 1-4952 
İLAN 

1 - Erzincan garnizonu kıtaat Y'C müessesat ihtiyacı olan 
540,000 kilo una kapalı olarak ilan edilmiş ise de ihale gününde 
talip çıkmadığından 2490 sayılı artırma eksiltme kanununun 40 
ıncı maddesi mucibince açık eksiltmeye çevrilmiştir. 

2 - Muhammen bedeli 70200 lira 
3 - İlk teminatı 4760 liradır. 
4 - Şartnamesi Erzincanda tümen satın alma komisyonundan 

verilir. 
5 - İhalesi 18/ 2. teş/935 günü saat 15 de Erzincanda tümen 

ııatın alma komisyonunda yapılacaktır. (3219) 1-4951 
İLAN 

1 - Kırklarelinde her biri 225 şer tonluk dört şartname ile ek. 
siltmeye konulan unların kapalı zarfla ihaleleri 8.11.1935 cuma gü
nü yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenler ihale günü teklif mektupla. 
rı ile kanuni belgelerini saat on beşe kadar komisyon reisine ver
meli ve saat on altıda komisyonda bulunmalıdır. 

3 - Unun tahmin edilen bir kilo fiatı 12 kuruş 69 santim ku. 
ruştur. İlk teminatları 2142 şer liradır. 

4 - Şartnameleri Kırklareli satın alma komisyonunda görüle-
biJir. (3157) 1-4842 

t LAN 
Tırabuzun kıtaatı için takriben 91875 liralrk 255 ton fabrıka unu 

bir ay içinde pazarlıkla alınması muvafık görüldüğünden yeniden ek
siltmeye çıkarılmıştır. Şartnamesi parası mukabilinde komisyon
dan alınabilir. Artırma eksiltme tırabuzunda kalede satun alma ko
misyonunda bir ay içinde pazarlıkla yapılacağından isteklilerin 
22.11.1935 gününe kadar 2397 lira muvakkat teminatları ile birlik. 
te komisyonumuza müracaatları. (3141) 1-4821 

İLAN 
1 - Askeri fırında hamur makinelerinin baz. aksamı paz~ı lık

la tamir ettirilecektir. 
2 - Pazarlığı 8./2.Teş.;935 tarihine müsadif cuma günü saat 

on birde yapılacaktır. 
3 - Pazarlığa konulan hamur makinelerinin keşfi (79) lira o

lup teminatı muvakkatesi (593) kuruştur. 
4 - Şartnamesi ve keşfi Ankara Levazım amirliği satın alma 

komisyonunda her gün görülür. İsteklilerin bu gibi işlerle i~tigal 
ettiklerine dair vesika göstermeleri mecburidir. • 

5 - Pazarlığa iştirak edeceklerin belli gün ve &aatta Ankara 
Levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri (3142) 1-4822 

iLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki krtaatının 1,227,000 kilo odun ih

tiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. İhalesi 11/2.teş./ 
936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beış buçukta lzmirde 
Kı~lada müstahkem mevki satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Odunun tahmin edilen mecmu tutarı 16587 lira 50 kuruş-
tur. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 1245 liradır. 
4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun 2 ve 3. üncü madde

lerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalar]a teminatı muvakkate 
makbuzlarını ve mühürlü teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 1-4843 

İLAN 
l - Erzincan garnizonu kıtaat ve müessesat hayvanatı ihtiyacı 

olan 779400 kilo knru ot ve kuru yonca kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuş ise de ihale gününde talip çıkmadığından 2490 sayılı artır. 
ma ve eksiltme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince açık eksilt. 
meye çevrilmi~tir. 

2 - Kuru otun muhammen bedeli 19176 lira ilk teminatı 1438 
lira 20 kuruş kuru yoncanın muhammen bedeli 27573 lira ilk temi
natı 1617 lira 97.5 kuruştur. 

3 - Şartnamesi Erzincanda tümen satın alma komisyonundan 
verilir. 

4 - İhalesi kuru ot: 25 2.teş/935 günü saat 15 ve kuru yonca 
saat 16 da tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. (3218) 

' 
[LAN 

1 - Barniıon dahilindeki kıtaat ve müessesat eratmın ihtiyacı 
için 60.000 kilo kuru fasulya 23.11-935 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye konuJmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan kuru fasulyanın mecmu tutarı 9000 
lira oJup teminatı muvakkatesi 675 liradır. 

3 - Eksiltme Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyo. 
nunda yapılacak ve şartname komisyonumuzdan her gün görülebilir. 

4 - isteklilerin teminatı muvakkate makbuz veya bank mek
tuplarına havi kapalı zarflarını kanuni şekilde tanzim ederek mü
nalı:asanın yapr1acağı belli gün ve saatten en az bir saat evel mez. 
Jrfu komisyona vermeleri. (3284) 1-5038 

tLAN 
1 - Garnizon dahilindeki kıtaat ve müessesat eratının ihtiyaç. 

]arına :Jarfedilmek üzere 50.000 kilo nohut 22-11-935 tarihine mü. 
aadif cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan nohudun mecmu tutarı 7500 lira olup 
teminatı muvakkatesi 662 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltme Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyo. 
nunda yapılacak ve şartname komisyonumuzdan her gün görülebilir. 

4 - htekJilerin teminatı muvak:kate makbuz veya bank mek
tuplarına havi kapwı zarflarını kanuni şe·kilde ıar_ızim ederek mü
nakasanın yapılacagı belli gün ve saatten en az hır saat evel mez. 
kfır komisyona vermeleri. (3285) 1-503SI 

ULUS 

Milli Miidaf aa Vekaleti 
Satmalma Kowi~yonu 

tlanları 

BİLİT 
M. M. V. binası içinde açık 

eksiltme ile tamirat yaptırıla. 
caktır. Keşif bedeli (944) lira 
59 kuruştur. Keşif ve şartnamesi 
bedeline karşı inşaat şubesinden 
alınacaktır. İhalesi 18.xı-935 pa
zartesi günü ~aat on beştedir. 
İlk teminatı: 70 lira 84 kuruş. 
tur. 

Eksıltmeye girecekler l ·.90 sa
yılı Jv:ınunun 2, 3 cü maddelerin
de istenen belgekr il., hir 1 iktt. 
ihale ı-·ün ve vaktında 1\t M. V. 
satma•ma komisyonuna gelsin-
ler. (322P) 1-4964 

BİLlT 
YA P I: M. M. Bakanlığı da

ire Md. lüğU eratı için yaptırıla. 
cak bir koğuş açrk eksiltmeye 
konmuştur. Keşif bedeli ( 4627) 
dört bin altı yüz yirmi yedi lira 
57 kuruştur. Keşif proje ve şart
namesj para ile inşaat şubesin
den alınacaktır. İhalesi 9-XI.935 
cumartesi günü saat onbirdeoir. 
İlk teminatı 447 liradır. Eksilt
meye girecekler 2490 sayılı ka· 
nunun 2, 3 cü maddelerinde is.. 
tenen belgelerle birlikte eksilt· 
me g-iin ve vaktmda M. M. Ba
kanlığı satın alma komisyonuna 
geleceklerdir. (3134) 1-4827 

tLAN 
1 - 30,000 metrr- yazlık elbi. 

selik bez kapah zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
16300 lira ve ilk inanç parası da 
1222 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 18. 11. 935 pazarte. 
si günü saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek ü
zere her gün saat 15 den 16 ya 
kadar komisyona gelmeleri. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgileri. 
le birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını kanunun emrettiği 
mühürlü bir zarf içinde ihale sa
atından bir saat evvel M. M. Ve
kaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3180) 1-4881 

BlL!T 
YAPI: f stanbulda Haydarpaşa 

hastanesi tamiratı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli (513067) lira 86 ku. 
ruştur. Keşif proje ve şartname· 
leri 25 lira 68 kuruş karşılığın· 
da vekalet inşaat şubesinden a. 
Iınacaktır. İhalesi 14-11-935 peı 
şembe günü saat onbeşderlır . İlk 
teminatı 24272 lira 71 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddele 
rinde istenen belgeler ile birlik
te teminat ve teklif mektupları
nı havi mühürlü zarflar ihale sa
atındc>n en geç bir saat evveline 
kadar N. M . Bakanlığı satın al. 
ma komisyonuna versinleı. 

(3144) t--4899 
BİLİT 

YAPI: İlan edilmekte bulu
nan Haydaı-pa§a hastanesi tami
rının ilk teminatı yanlışlıkla 
(38520) lira olarak yazılmıştır. 
bunun doğrusu (24272) lira 71 
kurustur. Bilinsin. (3266) 

1-5030 
,,..,~ıOolliilı.7.o~~~~;,;.~~~~ 
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·\~keri l•abrikalar l tuııuı~~ 
Müdiirlii~ii Satırıalma l 

Komi"l\•onn ilanları ~: 
110 KALEEM KOOPERATİF 

EMTİASI 

Tahmini bedeli 197 lira 33 ku
ruş 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. Taliplerin 
bu emtiayı küçük Yozgat fabri
kamızda görebilirler. Listeleri 
komisyondan parasız verilir. Mu. 
vakkat teminat olan 14 lira 80 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
Z. 3 üncU maddelerinde yazılı 
vesaikle mezkfir gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3232) 

1-4997 

İnşaat sahip· 
lerine 

ve her ne.. 
çabuk ve 

İş Bürosu 

Taş, Kum, Tuğla 
vi nakliye işlerinizi 
ucuz olarak yalnız 
yapar. 

Anafartalar caddesi T. L 2037 
1--4909 

Mühim ilan 
Yenişehirde fevkalade dö. 

şenmiş bej oda devredilecektir. 
izahat almak için 1918 telefona 
müracaat edilmesi. 1-5005 
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1 A. Rıza Oktay 1 
1§ Adliye sarayı karşısında ~ 1 ~~~e58 gü~~~:fon~a!~~l~rını i 
§ kabul eder. 1-4603 ~ 
§na ımıl!lfl:ııaoo ııııımın ıımm ii;i 

Doktor 
Ali Maruf iinv~r 

DERİ, F1RENGİ VE BE.LSO· 

GUKUJGU HASTALIKLARJ 

MtlTEH ASSISJ 

Tabakhane caddesı başında Al 

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

hergün 9-13 ve 15-20ye kadar 

kılbuJ eder 

~ Operatör 
~ .. 
~:omer Vasfi Aybar 
~ 

.,j 

Muayenehanesini Kınacı ~~ 
hanında 14 numaraya nak - ~~ 

Ietmjştir. Her gün 3 - 6 1-2 .,,.~ 
~ 

hasta kabul der. 

l\1ütehas~ısı 
9r. Cevad Arif 

Atasagun 
Anaafrtalar caddesi 

~nııııuııııuıııumııııııuııımııınııııınıııımııııınnııııııııı mmmııı ıuıııııııg_ 

1 c.:~~;:~r~~i.:~~~~~-·j 
~ da her gün 15 den 11) ıa kadar 
~ kabule haslamıstn Q 
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Doktor 

Hilmi Kosar 
' Cebeci Hastahanesi Ci it, S;ıç, 

Zührevi hastalıklar 

Hisarda Cebeciye nazır kale 
önünde yeni ve müstakil dört o
da ve müştemilatiyle nezareti ka. 
mileyi havi ev kiralıktır. Pa. 
zarlık için Emlak bankasında 
Bay Osrnana görmek için için. 
dekilerc miiracaat. 1--4959 

Satılık otomobil 
Açık güzel kullanışlı müsta. 

mel bir fort otomobili satrlacak
tn. İzahat :tlmak için 2202. tele
fona müracaat edilmesi. 1-5005 

Kiralık oda 
Ayle yanında, möble konfor

lu. Yenişehir Tuna caddesi Yi. 
ğitkoşun s0kağr. 15. 1-5007 

Satılıl{ Ev 
Yenişehirde İsmet Paşa cad

desinde Postane karşısında Lo
zan meydanına bitişik olan beş 
odalı evde elektrik au ve bava 
gazı vardır. t frazı kabil olan ar. 
sasile ve içindeıki eşyasile satı
lıktır. Görmek istiyenlerin için.. 

deki bekçiye pazarlık için de 
telefon 2411 Ekreme müracaat 
edilmesi. 1-5019 

Apartıman aranıyor 
Yenişehir V'C civarında üç o

dalı, banyolu, elektrik ve şehir 
suyu olan bir ev veya bir apartı
man aranmaktadır. Bahçeli ev 
tercih edilir. 

Adresı 
Evkaf apartunanı Dil, tarih -

coğrafya fakültesinde içişyarı 
Kamil 1-SOS-~ 

SAYJFA 7 

'.l ve 20 komprimcllk ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimeterin üzerinde h.Jlı -:.· 

ligin timsali olan td mar~as ı nı arayı n ı z 

Afyon Vi'avetinden 
1 - Sandıklı ilçesinde yapılacak 13513 lira keşif bedelli ilk 

okul inşaatı kapalr zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak .;unlardır. Eksiltme şartna

mesi, mukavelename fenni şartname, Kecıif cetveli, plan istıyenler 
bu kağrtları Afyon Kültür Direktörlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 22 teşrinisani 935 gününe rasthyan cuma günü 
saat 15,5 ta daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1013 liralık teminat 
vermesi bundan başka a ağıda yazılı vesika.lan haiz olup gösterme
si lazımdır. Bu işleri gördüğüne dair fenni ehliyet vesikası, Tica. 
ret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar getirilerek daimı encümen Başkanlığına 
makbuz mukabilinle verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta. 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (5887) 1-5046 

istanhul il{inci ınıııtal{a i ... k.aıı 

l\ılüdür1ii~nf Pn: 
Trakyada yerleştirilen göçmenler için 2692 ad et Rutsagın Sp. 

5. St ve Sp. 6. St. markalı pulluklarının tamamen benzeri } erli pul
luk 11 İkinciteşrin pazartesi günü saat ikide İstanhu1 vil ayetı İs. 
kan dairesinde toplanan satmalma komisyonu tarafından 2490 nu. 
maralı kanunun 46 ıncı maddesinin (L) fıkrasına tevfikan pazar
lıkla satın alınacaktır. Ziraat mevsimi hulul ederek vaktin dar 

bulunması hasebiyle bu pullukların 26 ikinci te.şrine kadar Tekir. 
dağında kurulmuş olarak teslimi şarttır. Sp. 5. St benzeri yerli 
pulluğun fiatı altı lira ve Sp. 6. St ben.zeni yerli pulluğun muham. 
men fiat1 sekiz liradır. Pulluklar tamamen veya kıı.'lllen verilebilir. 
Şartnamesini görmek ve fazla malômat almak istiyenlerin her gün 
saat ondan on ikiye kadar adr yazrh komisyona müracaat!;ırı ilan 
olunur. (3261) 1-5028 

Karacabey Harası 
Oirektörlüğüııdeıi 

Haranın bu sene mahsulü Penbe, Karakılçık, Kasım Beyazı Kıl. 
çık nevilerindcn "120,000'' kilo çeltik kapalı zarf usuliyle 25 tcş. 
rinisani 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte Hara 
merkezinde satı1acaktrr. 

İsteklilerin 2490 numaralı artırma, eksiltme ve ihalat kanu
nunda istenilen şerait ve teminatlariyl~ birlikte Hara Müdürlü. 
ğüne müracaatları ilan olunur. (6892) 1-.5045 

Ankara Evli.af müdürlüğünden: 
Açtk artırmaya konulan emlakin mülkiyetlerine talih çıkmama

sına binaen on gün daha uzatılmasına !<artır verilmiştir. Emlakin 
18-11.935 pazartesi günü kati ihalesi yapi.lacağın<'lan istekli olan
lann Ankara Evkaf Müdürlüğüne mÜr<Jf~jltları. (3273) 1-5044 

~f ühendis ve mimar ]ara 
9 İkinciteşrin 1935 cumartesi günü saat 1'7 de Yenişehirde Atatürk 

Uranmdaki Türk Mühendiııleri Birliği bipasında profesör Bay H, 
Yanscnin şehircilik hakkında vereceği konferansa bütün Mühen. 
dis ve Mimar arkadaşlarımızın gelmelerini dileriz. (3283) 

1-5040 Türk Mühendisler Birliği 

• 
Ankara P.T.T. başmüdürlüğünden: 

Telsiz gönderici istasyonunun motopomp ve gazoyl küçük de. 
polarrnın bulunduğu yerin üzeri açık eksiltme il~ yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 633,40 muvakkat teminat 4~50 liradır. ltıtcklilerin ar. 
tırma ek~Jtme ve ihale kanununda yazılı belgelerle birlikte 21 
ikinciteşrin çarşamba günü saat 15 de Komisyonumuza müracat. 
lan. ( 3272) 1-5033 

D. D. yollarından: 
12. 11. 935 tarihinden itibaren, Ankara - Çankırı tenzilli yolcu 

tarifesi, Çankırı • Filyos kısmında kat~Jilecek mesafelere ait üc-
retler umumi t:ırife üzerinden % 50 tenzilatla hesap edilmek su. 
retile, Ankara _ Filyos kısmındaki bütiln mesafelere teşmil edil

miştir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. (32Gi), 
1-5031 



SAYIFA 8 

Kiralık apartıman 
dairesi 

Emlak~ ve Eytam Banli:asındaıı: 
Jşıklar caddesinde kain Bankamıza aid Turhan bey apartrma. 

nında su elektrik ve havagazr tesisatrnı havi beş oda, bir hela, bir 
banyo. ve mutbahtan ibaret 3 No. 1 r daire açık artırma ile kiraya 
veri!ecektir. İhalesi 9.11.1~35 cumartesi günü saat on birde yapıla
caktır. İsteklilerin ihale gününe kadar yüz lira depozito parası l\e 
bankamız muamelat müdürlüğüne ve daireyi görmek i~in de apar. 
tıman kapıcısına müracaatları. (3252) 1-5010 

inhisarlar umum \\1üdürlüi!iinden: 
l 

l - Tekirdağı sarap fabrikasında 45000 lira bedeli keşifli kav 
ve teferruatı inşaatı kapalr zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme şartname ve projeleri 225 kuruş mukabilinde ka
bataşta levazım ve mübayaat subesi veznesinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 11-11.93.'i tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de Kabatasta Alım, Satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye istirak edeceklerin tayin olunan gün ve saat
ten bir saat evel yani saat 14 de kadar % 7,5 muvakkat güvenme 
paralarile birlikte kanunun tarifatr ve sartnamedeki seraitine ta• 
mamen uygun ve noksansız kapalı zarfla~ı Komisyon Reisine mak. 
buz mukabilinde ve behemehal teslim etmeleri Hizımdır. 

(6602) 1-4803 

Jandarma genel komutaıılığı 
Aıık~aı"a satınalma kon1isyonun(lan. 

Evsafına uygun olmak gereğile (20.384) çift kundura 14-11-935 
perşembe günü saat 14 de kapalı zarf uculü ile Jandarma Genel 
Komutanlığı kurağmda satın alınacaktır. Kunduranın bir çifti için 
(500) kuruş değer biçilmiştir. Şartnamesi (510) kuruş karşılrğm
da her gün komisyondan alınabilir İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddesinde yazılı belgeler ve (6346) liralık ilk temi
nat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi me-ktuplarmı kanu
nun (33) cü maddesine uygun olmak üzere eksiltme günü saatın
dan bir saat önceve kadar komisyona vermiş olmaları. (3181) 

1-4904 

ANKARA İCRA DAİRESi GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

l - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun kütük 78 
pafta 28 ada 167 parsel 23 numarasında mukayyet misakı milli ma
hallesinin İbadullah caddesinde kain ahşap hane, Kütük 82 pafta 
28 ada 167 parsel 27 numarasında mukayyet ve aynı mahallede ve 
han arkası sokağında vaki 89 M.2 arsa aşağıda yazılı sartlar daire
sinde satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Haneye çifte kanatlı kapıdan giri
lınce bir kömürlük üstü açık bir avlu zemin· tahta bir set tavanlı 
ve tabanlı büyük bir oda ikinci katta bir sofo. ,nüteaddit yüklük ve 
dolap bir oda ve bir mutbah mevcuttur: ve sokakta kapıya bitisik 
bir dükkan vardır. 2000 lira kiymet takdir edilmiştir. Arsanın ta. 
mamma 350 lira kıymet tahmin olunmuştur. 

3 - Satış pesin para ile olmak üzere 10.12-935 tarihine müsa
dif salı günü saat 14.16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmış olan yukardaki muhammen kıyme. 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın te. 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yuzde 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ttirildikten sonra mezkur gunıin 
16 mcı saatinde en çqk artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İsbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muham:nen 
kıymetin yüzde 75 ini bulrnadıgr takdirde 25-12-935 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırma
da en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mutea. 
kip verilmediği ta-~dirde üzerine ihale edilenin talebi üt.erine iha
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle
mesi içi.n yedi gün kı.dar mehil verilecktir. İsbu müddet zarfında 
ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozuİacak ve bu tarihten 
evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi vechile almava razı ise 
ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek ü;ere bu talibe ihale 
edilecektir. Teklifi ve~hile almağa razı olmazsa gayri menkul ye. 
niden on beş günlük ikinci artrrmaya cıkarılarak en çok artıran 
talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri meııkul talibine ihale edildıkte 
tapu harcile dellaliye resmi mi.işteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise 'borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men. 
kuJ üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazım~r_r. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
hedelının paylaştır. nasrndan hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler her gün tarihinde 933 • 368 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese acık bulundurulan sart-
narnemizi okuyabilirler. · 1-5034 -

İmar l\'lüdürlüğünden: 
Kimden istimlak Muhammen bedel 

edildiği Mahallesi Sokağı Ada No. parsel No. Lira 
Bayan Zeynep Yeğen bey Ak dibek 185 3 250 
Bay H. Hüsnü Hatuniye Bahçe 184 17 duvar 2-0 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 20 teşrinisani 935 çar
:iamba günü saat on beşde bilmüzayede satılacağından taliplerin 
İmar müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (3271) 1-5032 

Ankara Evkaf müdürlüğünden: 
Vakfa ait Bozkurt mahallesinde Orta sokakta 57 N. lu ev kira_ 

ya verilmek üzere ikinciteşrin besinci gününden itibaren açık ar
tırmaya konulmu~tur. lkincite~rinin onbeşinci cuma günü ihale 
ol~nacaktır. Kiralamak istiyerılerin Ankara Evkaf Müdürlüğüne 
muracaatları. (3274) 1-5043 

EV U E Saatı 
eo senelik bir tecrübe mahsulüdür. 

Her nevi kol vo cep saatler! 

Konturler, Kronograflar 

Spor saatleri 
63~lıca saatçllerde satılır. 

RİZA TEVFİK. Sı.ut Tlcarothaneat. Anl<are, Bankalar Cad. 8 

\ 

ULUS 7 SONTEŞRİN l 935 PER::_,.t:: :V:Bi. 

Daima genç 
daima güze) 

KANZUK 
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;; Ankara, Çankırı, Kastamc nu, Kırşehir, Nevşehir ve havalisi ~i 

Balsamiıı l(remi ~N"üstakil CHEVROLET Bayii~ 
Ilanif Zade biraderi er: Otoınohi 1 su},esi :.; 

' 
--

Bankalar Caddesinde. 8 numaradaki mesherini 
Büyük postahane karşısında Lozan Palas binası köşe sinde 16 numaraya ---

nakil eylediklerini sayın müşterilerine ilan ederler. -
--------_,,...._ 

Telefon: 3150 
Ankara MERKEZ CHEVROLET bayiliğinin tama mile müstakil oldu

ğunu İstanbul ve sair diğer bayiliklerle katiyen hiç bir alakası olmadığını ve 
bilumum mübayaatm doğrudan doğruya fabrikadan icra olunmakta bulundu-
ğunu bilhassa tavzihe lüzum görürler. 1-4968 

----
----
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Ellı senelık biı mazı ye 
malik ve dilnyanın her tara
fında takdir kazanmış gü· 
zellik kremirlıı Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai· 

ma nuhalaza edeı Balsa
min kremi memleketimizin 
kib~ı meh;ıfilinde rağbet 

görmiış cıddı biı kremdir. 
Çillen ve ouru~ukları iza· 

le edc::rek tene tevkalade 
biı cazibe oa hseder lfoh· 
nüvaı kokusu ile ayrıca 

Kahve 
Kuvvet eksiridir 

~-,al{al 
• 

taze ve halis olmak şartile! 

Bu evsaf r ancak 
şöhret kazanmıştıı Balsa
min kremı katiyen kuru· 
maz Tenınızın lati t taze· 

liğinı. cildinızin cazİJJ ta· 
ravetini an~<ık krem Balsa· 
min ıle mt"vdana çıkarabi· 

lirsınız Blı deta Ralsamin 

Kuru kahveci 
lV ehmet Ef. Mahdumlarının 

kul!anan başka krem kul· 
!anamaz. fanılmış itriyat 
ınağa..ıaları ile büvük ecza. 
nelerde bulunur 

kah veleri temin eder. 

Ankarada kendisini her

kese tanıtmış olan Kadın 

berberi Petra 

Muhafazalı Mükemmel Kutular içinde: 

90 gramlrğı 15 kuruş 
20C ,, 30 ,, 
50(, 

" 70 ,, 
Her gün mesaieri ile taze, taze geliyor. 

ANKARA ACENTASI: 
Esnafa ayrıca tenzilat yapılır. 

An1{ara Memurlar Kooperatif Şirl{eti 
~- \ . ' . : ~ ... - .-~~· ~ . .... , . _...,. 

Jandarma genci komutanlığı 

Ankara sat1nal~nakomisyonundan: 
Nafıa beşinci daiı·e su 

işleri müdürlüğünden: 
1 - Ankarada jandarma ve polis mektebi civarında yaptırılacak 

hayvanat ahtrı kapalt zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Ve 
cksıltmesi 21. 11. 935 perşembe günü saat 15 de Jandarma Genel 
Koınutanlrğı kurağındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Keşif hedeli (15,645) lira (20) kuruş. ilk inanç parası (1173) 
lira (39) kurustur. 

3 - İstekliler aşağıda yazılı hağlıları ile şartname 79 kuruş 
kaqılıgmda komisyondan alabilirler. 

A: Şartname 
:B Fenni şartname 
C: Keşif defteri 

D: Plan 
4 - Eksiltmeye girmek istiyenleri neksiltme vaktmdan en az bir 

saat önce kanun ve şartnamede yazılı belge ve ilk inanca makbuz 
veya banka mektuplan içinde bulunduracakları teklif mektuplarını 
komisyona vermiş olmaları. (3126) 1- 4873 

Ankara ilhaylı~ın<lan: 
Ankaranın Kızılbey Şubesi çevresindeki Emniyet şirketi fab. 

rikasında marangozluk ve müteahhitlik yapmış ve bilahara mem. 
leketi olan Bulgaristana gitmiş ve yeni ikametgahını bildirmemis 
bulunan Kosto namına 930 senesinde tarh edilen 2438 iki bin dör~ 
yüz otuz sekiz lira 36 otuz altı kuruş kazanç vergisi ve zam cezası. 
nın 1326 No. ve 2-4.933 tarihli itiraz komisyonu kararı ile tasdik 
edildiği ilan olunur. (3230) 1-4969 

Ankara Evl{af Müdürlü~ünden: 
Muhatlı çiftliği ve tabakhanedeki tiyatro binasının müştemiJa_ 

tının mülkiyeti kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuş ise de is
teıkli çıkmadığından 4-11-935 gününden itibaren evelki şartlar da. 
iresinde pazarlıkla artırmaya konulmuştur. İstekli olanların Anka-
ra Evkaf Müdürlüğüne müracaatları. (~?7'i' t en~? 

Keliif bedeli 21166 lira 71 kurus olan Bend deresindeki eskt 
roma bendinde yapılacak inşaat 4 Teşrinisani 935 pazartesi günün
den itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltme Teşrinisaninin 20 inci çarşamba günü saat 15 
de Nafıa Beşinci Daire Su İsleri Müdüriyetindeki eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 2490 numaralI kanunda ya. 
zılı vesikalarla şimdiye kadar yapmış oldukları işlerde teahhütle_ 
rini tamamen ifa ettiklerine dair vesikayı Teşrinisaninin 20 inci 
çarşamba günü saat 14 de kadar Beşinci Daire Müdürlüğüne teslim 
etmeleri lazımdır. Muvakkat teminat 1588 liradır. Evrakı keşfiye 
ve projeyi görmek için her gün zikrolunan Müdüriyete müracaat 
edebilirler. (3202) 1-4992 

Ankara ilhaylı~ından: 
Necati bey caddesinde hususi idareye ait çiftlik lokantası ola

rak kullanılan dükkanda yapılacak lağım inşaatı açlk eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 605 liradır. 
İhale 11-11-935 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encü

meninde yapılacaktır. 
İsteklilerin ihale günü 45 lira 38 kuruşluk teminat makbuz ve. 

ya mektubile daimi encümene müracaatları şartnameyi görmek is
tiyenlerin hususi mLthaselıe dire ktörl ü~iinde görebilecekleri ilan 
olunur. (3185) 1-4905 

Ankara Osmanlı Banl{ası 

direl{törlüğünden : 
"1918/1334 senesi % 5 faizli İstikrazı Dahili Tahvillerine ait 

~~6) numaralı kupon bedellerinin 1 ikinciteşrin 1935 gününden 
ı~.tbar~n, Osmanlı ban~asının Galata Merkezi, Ankara şubesi ve bü
tun vılayet merkezlerındeki şubelerinin gişelerinde ödeneceği ilan 
olunur., ı <n1'Q 

......_ __ 
lmtiyaı sahibi ve Ba~u 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü Naeııhi 
BAYDAR 

1 SİNEMALAR 
Çankırı caddesi civarındtı 

Ulu.~ Basımevind• buılmış· 1 

[ YENi ) Bu uc.:c.e: 
f evkaıade bir muhit ve sehvet 
havası içinde dönen muh~teşem 

bir eser 

• "!:;" ,.._,, 

Alexendre Dumas Fils'in ölm.:z 
P.Sel'"1n r1 "'O 

ı l ti<. 

J SİY AH GÖZLER 
Harry Baur - Sirnone Simon 

MONTE ,,..RtSTO 
Elisa Lardi - Rohert D"nnt '-----

• 
BÜYÜK iHTİLAL - Anna Bı>Ha - .Jean GC\b~n 


