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Makalle önlerinde çok • 
çetın savaşlar oluyor 

Gii1ıdeli/..· 

SfV AS - ERZURUM öDtt~cu 

Ergani bakır yolu ödüncünden 
aldığRDız hız büyük olmuştur. 
«Bir yeni anlayıfm, bir yeni siste
min, . ba"-angıcı» olan Ergani 
ödüDcünden sonra Sıvu - Erzu
rum ödüncüne giri!lik. Geçen ıon 
kanunda bunun birinci tertibi ba
tarı ile kapandı. Önümüzdeki haf
talar içinde ikinci tertibin s.ı...~ı
na batlanacaktır. Bu tertibin satı
şı ya.klaştığı günlerde Ankara -
Irmak - Filyos kömür yolunun 
açılma törenine hazırlanıyoruz. 
Diyarbekir' e ula'8-n güney doğu 
demiryolunun töreni de satışın 
ba!tladığı günlerde yapılacaktu·. 
Afyon - Antalya demiryolunun 
Karakuyu'ya kadar olan parcası
nm açılma töreııini ikinci t:!rtihin 
satışı kanaD.JQW..n yapa~ağı~ sa
nırız. 

Bu üç batarmm geniı sevinçi 
içinde bütün yurddatlar ödevleri
ni anacaklar, yeni iç ödüncü ile 
hazırlanan yurdseverlik fırsatını 
önemle karşılıyacaklardır. 

Türk büdcesinin üç büyük ha
şarısını kutladığımız günlerde ya
pılacak ödünç dört buçuk milyon 
liralıktır. Bu mikdar üç demiryo -
luna harcanan paranın yanında 

çok küçük kalır. Gene bu dört bu
çuk milyon bankalarımızdaki ulu
sal tutumun büyük rakamına gö -
re de ufaktır. Bu hal, yeni iç ödün
cünün; devletin bqarıb gidişine 
her yurddaşın kazanci ölçüsünde 
ve bir tutum cluygusiyle katdma
sım sağhyan hit' tedbir olduğunu 
aydınl21.tır. U' usal tutum rakamla
rı üzerinde biraz uğratırsak görü
rüz ki rejim, birkaç kiş.i için değil 
bütün yurd genifliğinde kazançlı 
bir hayat yaratmıştır ve halka sağ
lam bir tutum duyğusu içinde k~ 
zançlarını yararlı kılmağı ö~ret • 
miştir. Devlet iç ödüncü hu duy -
gulan kuvvetlendiren ve ona y~u·Cl
severli ain yüksek de~erint dP. ka
tan bir eğitim aracıdtr. 
· Sıvas - Erzurum ödünc::pde, 
yurddaşlar tutumları için yüksek 
bir gelir bulacakla:rı gibi kuruluş 
ve ilerleyi~ine bel baaladıkları va
tanın yeni bir hizmetinde bu!un
maktan ayrı bir zen1< dınracakfo.r
dır. Yeni ödünç; Sıvas'ı Erzu -
rum'a bağhyacak aemiryolu için 
yapılmaktadır. Bu yolun büyük 
önemini Atatürk'ün 1 ikinciteşrin 
söylevinde bütün yurd kesin ola -
rak öğrenmiştir 

« Doğu vilayetlerimizin belF 
başlı bir ihtiyacı, orta ve batı ille· 
rimize demiryollarla bağlanmalı -
tır. » 

Büyük Önderin lüzumlu gör

düğü her konuda olduğu gibi yeni 
iç ödüncünde de bütün yurd yen1 
bir vazife heyecanı y~şıyacaktırr 

KAMAL üNAL 

C.H.P. 
Genyönlcurulu 

toplandı 
C. H. Partisi Genyönkurulu 

7 / 11/ 1935 perşembe günü t::p 
lanarak Parti işleri hakkında 
görüşülerde bulunmuştur. 

Habeşler gündüz gizle -
nip gece h8rbediyorlar 

r'Ulus,, un dil yazıları 
.. ....... ... 

Hak - Hakikat 
Her iki sözün, etimoloji, morfoloji ve f o• 

netik. halumından cözümlenmesi 

Habeş askerleri mevzilerde 

Adisababa, 7 (A.A.) - Röy. Bu çeteler, Ras Seyyum ve Ras 
ter ajansı aytarından: ·Resmi ha - Kassa kuvvetlerine mensuptur. Bu 
beş çevenlerinin bildirdiğine gö- sabah şafakla beraber, İtalyanlar 
re, Makalle'nin kuzay ve kuzay ileri hareketlerine yeniden başla. 
cioğusunda vahşiyane bir muha - mışlar, habeşler de mukavemet 
rebe cereyan etmektedir. İtalyan- göstermeden çekilmişlerdir. Resmi 
lar, dün akşam şebriı 11 ı: il }'..ı. - çevenlerin söylediğine göre, ha -
kınındaki tepelere varmışlar .;::. beşler, gece olur olmaz, mukabil 
geceleyin Tigre çeteleri tara{ından taarruza ı:{eçeceklerdir. 
mevzilerinden püskürtülmüşlerdir. (Sonu 2. ci sayıfada) 

So\Jyetler bayramlarını kutluyorlar 
Sovyet Büyül~ Elçiliğindeki suvare 

Dostluk ve bitaraflık andlaşmasiyle bir protokol ve 
bir anlaşma on yıl daha uzatıldı. 
•:. 'ti} 

Dost Sovyetler Birliğinin merkezi olan Moskovada bir cadde 

HAK 

Kehmenin kökü, vokali düş
müş ''h'' dir; yani (v. -ı- h) ... [1] 

Kelimenin orijin bünyesinde 
bulunan birinci ek, "ağ" düşmüş
tür. Şimdi kelimenin etimolojik 
şeMine baka hm: 

(1) (2) (3) 
(ah + ağ + ak). 

(1) ah: (I} Yüksek, büyük, sa
hip; (il) beyaz, parlaklık, temiz
lik, asli, muhakkak, hakikat; (111) 
kuvvet, emek, ücret, pay, hisse; 
(IV) asli unsur, uzuv anlamlarına 
gelir (aynı anlamlara gelen söz
ler: "ak", ''ak - ığ''; "ak ...J- tığ''; 
" v ,, ,, k + e" "ı'gv 1 e'' . eg e , e , ~ , 
,, ..,,,, ,, k', "o... L e'' " .. y e". og , o ; og T ; o - , 
''üy -t e''; ".h +" üyük" ). [2] 

(2) ağ: Kökün yukarda saydı
ğımız bütün anlamlarını haiz ola
bilen süje veya objeyi gösterir. 
_ (3) ak: Manayı tamamlar, ta
yin eder, ifade eder ektir. 

Şimdi kökün yüksek, büyük, sa
hip (1) mefhumlarını kasdediyor
ıak; 

Hak = Allah olur. 
_ Kelimenin beyaz, parlaklık, te
mizlik, asıJ, muhakkak, hakikat 
(il) mefhumlarını kasdediyor
sak; 

Hak bu vasıl/arı haiz .,:_ 'l 
şey, olur. Doğruluk, gerçeklik ma
naları bu mefhumlardan çıkar. 

Kelimenin kuvvet, emek, ücret, 
pay, hisse (lll) mefhumlarını kas
dediyorsak; 

Hak Kuvvet veya emek mu-
kabili kazanılmış olan şey demek
tir. 

[1] (v.) den maksat, herhangi 
bir vokaldir. 

[2] Kamusu Türk1; Türk Dili ; 
Büyük Türk Lugati "Çağatay ve 
Uygur lehçeleri''; Radlof IUgati. l 
"Tarancı ve Uygur lehçeleri"; Or
lıon Kitabeleri; Divanü Lfıgat-it
türk. 

Moskova, 7 (A.A.) ~ Bütün ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sovyet Rusya, haşhaşa, birinci teş
rin ihtilalinin 18 inci yddönümüniı 
kutlamaktadır. 

Moskova, kırmızı bayraklar ve 
çiçeklerle yazılmış vecizeler al -
tında gömülüdür. Her tarafta hü 
yük şeflerin resimleri asılmış bu. 
lunmaktadır. Sokaklar tenvir .... J :! 
miştir. Sokaklarda ve binaların 

cephelerinde asılı k , halaı n di -
yağramlar, memleketin ulusal eko
nomisiyle kültüründe g~'rülen yük
selişi belitmektedir. ŞenliklerdL 
bulunmak ve bunları görmek iÇ: •• 

Sov yet Rusyanm bütün bölgelerin
den on binlerce kişi, işçi licy;:~- ri, 
Avr.ıpa ve Amerika'd:ın yüzler
ce yabancı Moskova'ya gelmiştir. 

Bütün gazetelerin bayram sa
yıları, Sovyet Rusya'nın her a!.:ld 
daki yapıcılığı hakkında izahla 
vermekte ve Sovyetlerin dünya ba
rışı hakkında sarfetmekte olduğu 
gayretleri belirtmektP-dir . 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Kömür yolu açılıvor 
Ali denizi ildnci defa l(aradenize l>ağlıyan 
l~ilyos - lrmalc hattı cumuriyetin büyük_ 

eserlerinden birisidir 
25 birinci teşrin cuma günü sa

at 10.48 de biten Irmak - Filyos 
hattının açılma töreni önümüzde
ki salı günü Filyos istasyonunda 
yapılacaktır. Çağrılılar aym on bi
rinci pazartesi akşamı - :ı.at 2~.5 

ve 21 de kalkacak iki hususi ~:a: 
tarla Filyos' a hareket edecckl•r. 
ve ertesi gün 13.30 da Filyos'a 
varmış olacaklardır. Zonguldak· 
tan gelen çağrılılar da Filyos'ta 
bulunmuş olacaklardır. 

Filyos istasyonunun Irmak ci
hetindaki makas başında bir tak 
yapılacak ve İstasycnun müna .. ~lı 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

-> 

Kelimenin asli unsur, uzuv 
(iV) mefhumlarını kasdediyor
sak; 

Hak = bir aüje veya obje ile 
yakından alô.kalr bir mana ifade 
eder. Mesela: 

"Bir iş hakkında sizinle görüt
mek İstiyorum,, denildiği zaman 
bir işe dair demektir. 

HAKİKAT 

Kelimenin etimolojik şekli ıu
dur: 

(1) (2) (3) (4) 
( ., h + ak + ik + at) 

Not: 1- Dikkat olunursa (hak) 
sözünün etimolojik şekli olan: 

(., h + ağ + ak) ta birinci ek, 
(ağ), (hakikat) kelimesinde (ak) 
şeklinde meydana çıkıyor; yani 

Hak = (h + ağ +·alı) 
Haki:C - (h + ak + ik) 

(Hakik) sözüne gelen son ek. 
(at); (hakik) yani (hak) 1'elime
sinin işaret ettiği anlamların müı
bet bir halde olmuş, yapılmıt bu
lunduğunu gösterir. Yani doğru 
olan, asıl olan v. s. demektir. 

Not: 2 - "Hakikath, hakikatsız" 
sözlerindeki anlam; parlak, te
miz, iyi bir işi, bir münasebeti u
nutmıyan veya unutan demektir. 

Not: 3 - Kelime, arapçada 
( hakk) suretinde söylenir. Bu sö -
zü etimolojik şekilde ayıralım ve 
şu şekillerle karşılaştıralım: 

( . , h + ak + . , k). 
( . , h + ağ + ak ) 
( . , h t- ak + ik ). 
Arap ağzında, kelimenin orijin 

bünyesinde mevcut olan son ekin 
vokalinin düşürüldüğü görülür. 
Yoksa sözün sonundaki (k), ma
nasız ve fuzuli olarak araplar ta-
raf mdan ilave edilmiş bir harf de
ğildir. Kelime, arapçaya, hemen 
hemen türkçesindeki anlamlarla 
alınmıştır. (3] 

f Jl Ahter:i Kebir, Lugati Naci. ------ --

Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik 

iV üncü anket 

1-Ev 
2-0ba 
3-Av 
4 - Ağıl 
,ı; - .4vlu 
6-0va 
7- Yurd 
8-0cak 

I) Yukardaki kelimelerin ille 
ve asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etme!: 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin herbiri~ 
'(Sonu S. inci sayıfada) 



SAYIFA Z -
Makalle önierınde çetin bir sa\1aş \>ar 

(B<J§ı 1. cı sayıfada) 

Roma, 7 (A.A.) - Resmi bilcliriğdir: 

General dö Bono, İtalyan kuvvetleri. 

nin bu sabah şafak sökerken bugün cep 

he üzerinde yürüyüşlerine devam ettik
lerini telgrafla bildirmiştir. 

. Yerli kolordu Gondi dağı üzerinde 
bir habeş kıtası ile çarpışarak dağılmış. 

tır. İki italyan suabyı ile 10 yerli as -
ker yaralanmış. iki asker de ölmüştür. 

İkinci kolordu, Aksum batısında bu_ 
1unan Selaşava'yı işgal etmiştir. 

Doğu Tigre'sinde birçok oymakların 
Dehalet ettikleri haber verilmektedir . 

Uçakların büyük bir faaliyet göster_ 
dikleri Somali cephesindeki süel hare _ 

ketler. devanı etmektedir. 

Asmara, 7 (A.A) - Habeş kuvvet
leri, hareketlerini ancak geceleyin yap 
makta olduklarından, itafyan uçakları 

keşif uçuşlarını kuvvetli projektörler

lerle yapmakta ve böylelikle dü~anan 
faaliyetini takip edebilmektedirler. 

Habeş hazırlıkları ilerliyor 
Adisa.baba, 7 (A.A) - Habet süel 

hazırlıklarına faaliyetle devam edildiği 

bildirilmektedir. Yakında yabancı ulke
Jerden silah gelmesi beklenmektedir. 

lki11citeşrin içinde, bazı sevkulcen 
noktaların işgali için önemli ve bel -
ki de kesin çarpışmalar vuku~ılması 

ihtimal dahilindedir. 

Unlwlle boş(lltılmış 

Bu uçuşlar suasında uçmanlar, aşa

ğı yukarı 5000 kişilik bir süel toplan -

ma ile bir kervan ve geri çekilmekte 
olan bir çok asker ile levazım yüklü 

katırlar görmüşlerdir. 

Dün sabah Makalle, çok tenha gö -

rünmektc idi. Öğleden sonra havala -

nan uçaklar, Adra Ma.riam kilisesi mey 

danında barış işareti olarak yere yayıl

mış bir beyaz yatak çarşafr görmüşler. 

dir. Habeş. kuvvetleri şehri boşaltmış -

!ardır. 

Bu haberler, dün gece bi.r keşif ha

reketi yapmakta olup Makalleye kadar 

aokuldukları söylenen İtalyan karakol 

ları tarafrndan teyid edilmiştir. Şehir 

halkı, beyaz bayraklarla italyanları bek 

lem.ekte idi. 

Sovyetler bayramlarını kutluyorlar 
(Br<J§ı J. ci sa.yıfada) 

Moskova, 7 (A.A.) - Dün akşam, 

ilkteşrin ihtilalinin 18 hıci yıl dönümü 
dolayısiyle, Moskova Sovyetinin genel 
kurulu Moskova büyük tiyatrosunda 
bir toplantı. yapmış ve bu toplantıya 

parti ve sendika teşkilatı mensupları da 
katılmışlardır. Başkanlık divanında BB. 

Kalinin, Molotof, V oroşilof, Kaganoviç 
iJe sıyasa] bfiro ve hükümetin öteki üye
leri bulunmakta idiler. 

Stalin'in başkanlık divanı üyeleri 
arasında görünüşü sürekli alkışlarla 

karşılanmıştır. 

Bundan sonra Katinin, yıldönümil 

bayramı hakkında uzun bir söylev ver. 
mistir. 

Moskovadaki büyük geçid resmi. 
Moskova, 7 (A.A.) - Bugü,n ilkteş. 

rin inkılabının 18 inci yıldönümü mü

nasebetiyle Moskovada Kızıl meydanda 
' büyük bir geçid resmi yapılmış ve ge. 

çide kıtaat ve silahlı i~i müfrezeleri 
iştirak etmiştir. 

BB. Stalin, Molotof, Kazanoviç. Ka
linin, Andreef, Mikoyan ve sıyasal bü
PO ile hükümetin diğer azası geçid res
minde hazır bulunmuşlardrr. Müdafaa 
komiseri B. Voroşilof bir hitabede bu. 

lunmuştur. Elçiler heyeti ve ataşemili
terler hususi tTibünlerde mevki almış
lardr. 

Geçid resminden sonra, Moskova iş
çileri mütraddi kollar halinde geçmiş
ler ve parti ve hükümet şeflerini sevinç 
ve hararetle selamlamıslardır. 

Smıyet Büyiik Elçiliğindeki 
su va re 

Sovyet ulusal baY.ramı olan ilktC§
rin ihtilalinin 18 inci yıldönümü Anka. 

rada büyük törenle kutlannuş ve bu 
yılki ).<utlama töreni her alanda önemi 
çok büyük türk - sovyet rus do:>tluk 
a.ndlaşmalarmın on yıl rnüddetle uzatıl
masından dolayı bir kat daha revnak al
mıştır. 

Dün gece donanmış bulunan sovyet 
büyük elçiliğinde büyük bir suvare ve. 
rilmiştir. Bu suvarede Aokaranm dıplo
matik, sıyasal ve kültürel çevenlerinin 
bütün üyeleri bulunmuş ve gece geç 
vakte kadar sovyet büyük elçisi B. Ka
rahanın nazik misafir severliği sayesin
de çok hoş vakit geçirilmiştir. Davetli
ler arasında Kamutay başkanı. B. Ab
dülhalik Renda, başbakan İsmet İnönü, 
Dış işleri bakanı ve bütün bakanlar. 
saylavlar, dış işleri bakanlığı ile öteki 
devlet kurumlarrnm yüıksck memurları. 

elçilikler üyeleri ve gazeteciler bulun
makta idi. 

Dostluk ve biıaraflk andlaşnuuı 
ile 17.12.29 tarihli protolwl ve 
7.3 .. !J 1 tarihli anlaşma uzatıldı 

Dün llk1am aaat 17.15 de, dış bakan
hğında B. Tevfik Rüştü Aras ile Sos
yalist Sovyet Cumuriyetleri birliği bü
yük elçisi B. Karahan arasmda, 17 bi. 
rinci kanun 1925 tarihinde Pariste im· 
zalanmış olan dostluk ve bitaraflık and
laşmasiyle 17 birinci kanun 1929 tarih· 
Ji protokolun ve 7 mart 1931 tarihli de
niz anlasmasınm 10 yıl müddetle uza. 

tı1ması hakkında bir protokol imza e
dilmiştir. 

Bu yeni uzatılma belgesinin gayri 
resmi tercemcsi aşcı ğıdadır: 

Protokol 
c İki memleket münasebetlerini 

fimdiye kadar bu derece nııuvaffakiyet
Je tanzim etmiş olan büyük dostluk ve 

itimad hisle<rinden mülhem olarak, bu 
münasebetlerin arsıulusal sıyasalarının 

esasını teş.kil eden barış yollarında mu

hafaza ve terakkisine hadim başlıca 

muahede ve anlaşmaların kuvvetlendi

rilmesi arzusiyle hareket eden sosya -

Jist Sovyet Cumuriyetleri Birliği hü -

kümeti ile Türkiye Cumuriyeti hükü -

met.i, 

17 birincikanun 1925 ve 17 birinci -
kanun 1929 ta.rihlerinde imza edilmiş 
ve 30 ilkteşrin 1931 tarihli protoko11a 

her ikisi tekrar meriyete konulmuş o -
lan dostluk ve bitarafük anlaşması ile 

temdid protokolunun ve 7 mart 1931 

de imza edilmiş olan deniz protokolu -

nun bugimden itibaren 7 ikinciteşrin 

1945 tarihine kadar on sene müddetle 

uzatılmasını temin için, 

Bir _taraftan, 
Türkiye Cumuriyeti Dış Bakam S. 

E. Doktor Tevfik Rüştü Aras, 

ve diğer taraftan, 
Sosyalist Sovyet Cumuriyetleri 

Birliği Büyük Elçisi S. E. B. Leon 

Karahan'ı 

tayin etmişlerdir. 

Bu protokol tasdik edilecek ve mu

saddak suretleri teati edilir edilmez 

meriyete girecektir. 

Bu protokol. müddetin hitamından 

veya onu takib edecek temdid müddet
lerinin sonundan altı ayevel akitlerden 

biri tarafından ihbarname ile fcsdedi -

leceği bildirilmemiş olwsa, ikişer se -
nelik zımni temditlcrle uzatılacaktır. 

Ankar.ıda, 7 ilkkanun 1935 tarihin

de iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

l>oktor Tevfik Rüştü Aras> 

8. Uıdnofll (ekilen telgraf 
Bu münasebetle, B. Tevfik Rüştü 

Aras ve B. L. Kanbaı. Sovyetler Bitli
ği dış komiseri B. Litvinof'a asağıdaki 

telgrafı çekmişlerdir: 

" Türk _ Sovyet dostluk muahede • 

sinin 10 sene temdidine dair protoko!_' 
imzasını büyük bir memnuniyetle size 

bildiriyoruz. Bu muahede geçen on se
ne zarfında gittikçe kuvvetlenmiş ve iki 
memleket milletlerinin menfaatlan ve 
dUnya sulhu davası için en kuvvetli bir 
ıaman teşkil etmiş olan samimi müna
sebetlerim.izin en esash bir vesikasıdır • 

Bu münasebetle iki memleketi hiribi. 
rine ba~lıvan münasebetleri tesis hu -
susunda ekselaasrnızın oynadığı çok mü. 
essir rolü zikretmeden geçemeyiz. 

Diğer taraftan, bu mesud haberi ver
meokle duyduğumuz meserret sovyetler 
hirliğinin milli bayramı gününe tesadüf 
ettiğin8en dolayı bir kat daha artmış· 
tır. Bu münasebetle de Ekselansınıza, 
Sovyet hükümeti ile sovyet mi1letlerine 
en hararetli temennilerimizi arzederiz . ., 

TPvf."'lr Rıicı:tü Ara~ ı. Karahan . 

ULUS 

iŞ 
l wlyun taarruzu bekleniyor 
Adisababa, 7 (A.A) - Havas ajan

sı aytarı bildiriyor: 

Bi.r bildiriğe göre, habeş otoritele
ri, kuzay ve güney cephelerinde ital -
yanların ciddi bir taarruz ihtimalini 

göz önünde tutmaktadırlar. !talyan 
ilerleyişi. henüz önemsizdir. Fakat yet

kili çevenler, düşmanın şimdi Makallc 

yakınında bulunduğunu ve bu şehrin 

yakında taarruza uğnyacağını teslim 
etmektedirler. 

Ogaden cephesinde hava açılmış ve 
hareketler kolaylaşmıştır. 

Keşif Ufu~ları 
Adigrat, 7 (A.A) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

İtalyanlara dehalet eden Degiac 
Uoldegandel, Agame şeflerini yalnız 

teslim olmaya değil, fakat aynı zaman
da kuvvetlerinin i.rtibatına yardım et • 
meğe, ilerleyişlerini kolaylaştırmaya 

çağıran bir bildiriğ yaymıştır. 

Hausienden bildirildiğine göre, ital
yan uçakları Sioa ülkesi sonlarında bu
lunan Antlo köyü ile Ascianghci gölü 

ve Amba Alagui civarında keşif uçuş

Jarr yapmışlardır. 

Yağmurlar ilerleyişi güt...·leştfriyor 
Asmara, 7 (A.A) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

Son yağmurlar italyan ilerleyişini 

güçleştirmiştir. Asker, büyük bir faa

liyetle çalışan istihkam bölüklerine 
yardım etmek için tüfeği bırakıp kaz.. 
maya sarılmaktadır. 

Bu bir iki günlü.k kısa durgunluk 

devresinde istihkam bölükleri su depo

ları ve telefon tesisatı yapmıştır. 
MakaJle etrafındaki. süel hareket -

ler devam etmektedir. 

Ras Guksanm kolu çok elverişli 

bir mevkide yer almış bulunmaktadır. 

Tayms gazetesinin Adigrat ayta -
rının öğrendiğine göre, Makallenin gü
neyine çekilmekte olan habeş kuvvet
leri, İtalyanların muhtemel bir ilerleyL 
şini güçleştirmek için bütün hayvan -

lan ve hububatı geri almaya çalış -
maktadırlar. 

(Kontinantal Telgraf Ünyon) ayta

rının öğrendiğine göre, halkın hayvan 
istirdadına engel olduğu Makalle böl. 

gesinde ciddi hadiseler çıkmıştır. Bu 
bölgede vukubulan çarpışmalarda ölen

ler ve yaralananlar olmuştur. 

Süel durunı 
Süel durum dün şu şekli göste.r -

mekte idi: 
Birinci ulusal ve birinci yerli kol • 

orduları Uozoro hattının ötesinde bu -

lunmakta idiler. 
Sağ cenahın merkez bölgesinde 

kuvvetli mevki almış olan yerli kol -

ordu, bulunduğu noktaların civarında 

bulunan yüksekliklerde keşif hareket

lerinde bulunmaktadır. 

Adua bölgesinde bulunan 21 nisan 
tümeni, Gavinana tümeninin ikinci ala
layı ve yedek kuvvet]e.ri, komutanlık • 

ça tasarlanan hareketlerde bulunmakta

dırlar. 

Aşağı doğu vadisinde bulunan Dan

kali kolu, Makalleye doğru yürüyen 
kuvvetlerin duraklamasından istifade 

ederek bunların hattına erişmek için 
ileri hareketini çabuklaştırmaktadır. 

Asmara, 7 (A.A) - D.N.B. ajansı

nın .radyogram ile bildirdiğine göre, 

MakaJleye doğru italyan yürüyüşü de

vam etmektedir. Hausien güneyinde 

bir çarpışma olmuştur. Bu çarpışmada 

iki yerli küçük subay, iki İtalyan su -
bayı ve bir çok yerli askeri ölmüştür. 

General Maravigna kolorduslı, Ak _ 

sum batısında bulunan Selakaleyi işgal 

etmiştir. 

Yapılan keşif uçu~Iarında Makalle

de önemli habeş kuvvetle.ri bulunmakta 

olduğu görülmüştür. 

Asmara, 7 (A.A) - General Mara_ 

vinya kolordusunun Salaklavayı işğal 

eylediği teyid edilmektedir. Bu işgal 

keyfiyeti, itaJyanlann cepheyi daralt

mak ve diismanı henüz insan ayağı bas 
mamıs olan Addiabo bölge.sini boşalt

maya~ ~orlamak niyetinde olduklarını 
gösttı.iyor. Aksumdan SalakJav•ya 

do~ru f'iden yol, Maimam istikametin-

B 
HIRLEŞlK DEVLETl.ER'DE: 

B. Ruzvelı ve seçim 
Hayd-Paıık, (Amerika) 7 ( A.A.) 

B. Ruzvelt, Avrupa durumunun ~imdi 
amerikan iç durumundan ziyade kendi
sini me gut ettiğini söylemiştir. 

Amerikan hükümetinin arsıulusal 

durum hakkında hiçbir yeni hareket ta_ 
sarlamadığınt söyliyen cumur başkanı, 
seçimlerin hele Nevyork hüklimetin
deki sonuçlarından ho~nud olduğunu i
lave etmiştir. 

B. Ruzvelt. ülkeyi ilgilendiren me
selelerden ziyade mahalli meselelerin 
seçmenleri müteessir ettiğini kaydet
miştir. 

Nevyork, 7 (A.A.) - MüşahhJlerin 

söylediğine gön:, demokratların ha.kiki 
olmaktan ziyade zahiri olan kayıbları. 
büyUk bir piskoliljik t-esir yapacak ve 

başkanlık için yapılacak seçimlerde mu
vaffakiyet imkfinınr ileri !!llnnek iıte

miyen cumuriyetçilere yardım ttmiı o
lacaktır. 

Denwkradar kawnmcığa det"<•m 
ediyorlar 

Louisville, (Amerika) 7 (A.A.) -

Burada yapılan seçimlerin sonucu, de
mokratlar için bir muvaffakiyet teşkil 

etmektedir. 

Deniz bakanmm söyledikleri 
Vaşington, 7 (A.A) - Deniz bakanı 

B. Svanson demiştir ~:i: Deniz inşaatı 

programı dolayısiy1::: donanmayı yüz 

bin kişilik tam kadroya çıkarmak için 

harekete geçmek bzım gelmektedir. 

YUGOSLAVYA.DA: 

Kabin•"'d" deii!liklik mi 
yapılacuk? 

Belgrad, 7 (A.A.) - Kıral naibinin 

B. Stoyadinoviç'i kabinenin başında tu

tacağı sanılmaktadır. 

Bununla beraber, yakında kabinede 
kısmi bir değişiklik yapılması ve bu ar_ 
ğişikliğin hükümcte Skopçina'claki iş 

partisinin 40 saylaviyle çoğunluğunu 

kuvvetlendirmeğe imkan vermesi muh
temeldir. 

INGII,TERE"DE: 

I n.:.ıiliz !Jİliihllmma pro~rom ı 
Londra, 7 (A.A.) - Deyli Herald 

gaıetesine göre, ulusal bükümetin ye • 
niden silahlanma programının finansal 
tarafı 200 milyon ingiliz liralık bir istilt. 
razla temin edilecektir. 

Bununla beraber, bu gazete, kamo. 
yun kayguya düşürülmemesi için mese
l~. 70 milyonluk bir korunma istikrazı 

yapılmaSI tasarlanmakta olduğunu ya -
zıyor. Kalan para. hazine bonolarının ar
tırılması suretiyle elde edilecektir. 

l'aptırılmakt.a olan zırhlılcır 
Londra. 7 (A.A.) - Deniz bakan

lığı, 1935 yılı programında mevcud Su. 
tampton sistemindeki zırhlılardan bir 
tanesinin makinelerini iskoçyalı bir in
şaat firmasına yaptırm:ığa karar verdi
ğini ilan etmiştir. 

Bu zırhlrlar dokuzar bin tonluk ola
cak ,öteki iki zırhlıyı başka teLgahlar 
insa edecektir. Bu inşaat, iki buçuk 
yıl sürecek ve her bir gemi 1.750.000 

İngiliz lirasına malolacaktır. 

de uzanarak Addiaboda Takaze suyuna 
ulaş.maktadır. 

Öbür yandan, albay M<W"roninin ku

mandasındaki yerli kuvvt!tlerle, Ras 

Guksanın yardımcı kuvvetleri Makal • 

le yolu üzerinde önemli bir dörtyol ağ

zını tutmuşlardır. Dankali ve Santini 

koHarı burada yerleşeceklerdir. 

Nihayet, İtalyanlar Hausienin cenu

bu garbisindeki bfr toprak parçasını 

ele geçirmek maksadiyle eöğüı göğüse 

ve süngü süngüye sonuçlanan bir mu • 

harebe neticesinde önemli bir habe, 

kuvveti.ıi altetmiş1erdir. 

Habeşlerin zayiatı mühimdir. İtal -

yanlardan iki subay ile 10 asker yara -

lanmış, yerli erbaşlardan ikisi de ölmüş • 
tür. İtalyan uçakları Makallede Şoa 
kuvve~lerinin buh,ınduğunu , görmüş -

lerdir. , .. ' 

LE 
ALMANYA'UA: 

Alnumytınm luıbeş işintlf•loi 
1 bitcınıflı~« 

Berlin, 7 (A.A.) - l>.N.B. yaL.:ıncı 

kaynaklardan çıkan bir takım haberle
ri yalanlayarak diyor ki: 

"Almanyanm İtalyan _ Mı.beş an. .. ş. 
-mazlığ1 karşısındaki bitaraflık ve Lecri 
tedbirlere katiyen katılmamak hususun. 
da herkesçe bilinen hattı harnketinde 
hiçbir değişikliık olmamıştır. Ancak ih
racat Almanyanın iç ekonomik durumu. 
nu tehdit eiiecek derecede artarsa o za. 

man hükümet gereken tl'dbirleri alacak
tır. Silah ve cephane ambargosunu ge
lince, Almanya daha anlaşmuhğın baŞ
langıcıntta, yani uluslar sosyetesi hcnü.r: 
hiç bir tedbir almadan bu iki devlete &İ
lah ve cephane gönderilmesini yasak et. 
mi,ti. 

A$kere tıhmmlaı 

Berlin, 7 (A.A.) - 1914 kurası cf. 
radı silah attına alınmış rt muhtelif 
garnizonlara yerleştiri lnıi tir. 

'•Gammı h<l4,;,. devleıin ~embolii 
oldt1. 

Berlin, 7 (A.A) - Devlet ile ulu
sal sosyalist partisi arasındaki birliği 

sembollerle anlatahilrnek için hükü -

met çıkardığ.r bir kararnamede parti 

sembolünün bundan böyle alman dev -
letinin de sembolü olduğunu, ordu sem 

bollerinin değişmediğini ve alman kar. 
talı hakkındaki 1919 kararnamesinin 

geri alındığını bildirmiştir. 

Berlin, 7 (A.A) - Renk ve ebadı 

Führer tarafından tl' hit edilen yeni 

alman bayrağı bu sabah ilk defa olarak 

kara ve denizde törenle çekilmiştir. 

ITALYA'DA: 

Yalxmcı 'diişmtmlıgı 

Roma, 7 (A.A.) - İtalya ile zecri 

tedbirler tatbik eden memleketler ara

sında her türlü spor münasebetleri ya. 

sak edilmiştir. Faşist partisi genel sek.. 

reteri bütün spor teşkilatlarının yöne. 

tim kurullarını çağırarak bu haft;ı Pa

riste yapılacak Avrupa halter ıampi... 

yontuk müsabakalarına girmemelerini 

bildirmiştir. Keza dündenberı at koşu. 

ları programında her türlü ingiliıce ta. 

birler kaldırılmıştır. Milanoda bu haf. 

ta yabancılaı ın iştirakile yapılacak bir 

at koşusu <la yasak edilmiştir. 

Bir htıl sureti bulununıaflı 

Roma, 7 (A.A.) - Yı.:tkili çevenle

rin tasrih ettiğine göre, son Musolini • 

Drummond konuşmalarında Akdeniz. 

deki İngiliz _ italyan durumuna hiçbir 

ha] sureti bulunamamıştır. Bu mesele

nin bütünlüğüyle göz önünde tutulmuş 

olduğu teyıd edilmekte~ir. H~r iki ta. 

raf, İngiliz - italyan gerginliğinin yu. 

muşaması hakkındaki dileklerini izhar 
etmişlerdir. 

Bu çevcnler, bu temasların fazlalaş. 

masını dilemektedirler. İtalyan - habcı 

muhasamasmın bu görüşmelerde mev. 

zuu bahsedilmediği ilave edilmektedir. 

JAPONYA"DA: 

Japon ordwıu Çinde manevralar 
yapıyor 

Londra, 7 (A.A) - Tayms gazetesr

nin Pekinden haber aldığma göre ja -
pon ordusu, Pekinin güneyindeki de • 

miryolu boyunca çok büyük ölçüde 

nuınevraJar yapmaktadır. Bu sebepten 

demiryolu üze.rinde nakliyatta bazı ka

rı~ıklıklar olmuştur. Japon polisi, Pe • 

kinde ve Tiensinde mavi gömlek teşki

latına mensup bulunmak ıuçu ile bir 

çok çin1i1eri yakalamıştır. Avrupa ka

moyunun tamamen italyan - habeş 

işiyle meşgul olduğu bir zamanda ah. 

nan bu gibi tedbirlerin büyük ve ağır 
' 

hadiselerin başlangıcı olup olmadığı 
~ ~ .. . ' . 

Pekinde sornşturnJmaktadır. 
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}'arı - sıyasal 

Çekoslovakya· 
Polonya 

Eski Avusturya imparatorlu
ğunun paylaşılmasında yapılan 
bazı önüne geçilemez yanlışlrklar 
(çünkü A vusturyanın mirasından 
faydalanan bütün uluslar, sınırla
rın ötesinde az yahut çok ekalli
yetler bırakmışlardır) yüzünden 
bu iki slav ulus arasında öteden
beri bir anlaşamamazlık vardı .. 
Yalnız bu anlaşamamazhk, Po-· 
Jonya ile Almanyamn arası düzel
dikten sonra iyice şiddetlenmiş 
ve iki taratın basınım sert pole
miklere sürüklemişti. 

Pilsudski - Beck politikası ise, 
Fransaya, iki dostu arasmda ha
kemlik yapmak imkamm bırakma
mıştı. 

ihtiyar M areşalm ölümünden 
sonca Polonyada iç politika bakı
mından yapılan değişiklikleri ve 
bu değişikliklerdeki anlamı ge -
çenlerde bir yazımızda işaret et
miştik. Genel görüşe göre, Po/Qn
yada iç-sıyasa micalaylar rejimi
nin tasfiyesine doğru yol almıştır. 

Fakat hiç bir memlekette, de
lişen bir iç - politikanın dış poli
tika üzerinde az da olsa tesirsiz 

. kaldığı görülmediğinden, Polon
ya - Çekoslovakya münasebeti~ 
rinde yakın bir değişiklik bekle
nebilir. Çünkü orta Avrupa h.§di
selerinin sıyasal baskısını A vus
turya kadar değilse bile Çekoslo
vakya da iyiden iyiye duymakta
dır. 

Ve buna karşı, öyle anlaşıb
yor ki, Çekoslovakya kucakladığı 
alman ve slovak azlıklarına kar
~' daha liberal bir sıyasa gütmek 
yolunu tutacaktır. Yaptığı kabine 
değişikliği ile, Mazarik, Malipe
tet'in çekilmesini kabul ederek 
yerine slovak lideri Mi/an Hoca'
yı .başvekil yapmıştır. 

Bundan başka dış bakan Be
nes gayet uzlaşıcı bir nut uk söy
lemiş ve Polonyanın gönlünü alı
cı sözlerde bulunmuştur. Ve iç 
politikada daha liberal davranıla
cağını da hissetirmiştir. 

Görülüyor ki, Polonyadaki iç 
sıyasa değişikliğini Çekoslovak
ya - Polonya münasebetleri kana
lından teşvik etmek ve bu deği
şikliği daha büyük bir inkişafa 
götürmek arzusu mevcuddur. 

Besbelli bir şey ki 1918 denbe
ri Fransanm yanında yer alan ve 
lransız dostluğunu her şeyden üs
tün tutan bu iki memleketin bir 
zamandır pek soğumuş olan ara
sım bulmak, lransız dış sıyasası
nın titizlikle ele aldığı ve uğraştı
ğı bir mesele olmuştur. 

Çünkü Polonyada finansal güç
lüklerin son zamanlarda bir hayli 
arttığına dair haberler olduğu gi
bi orada pek çok fransız kapita
linin vatt1ftı da ma!Umdur. 

Eğer Polonva - Çekoslovakya 
münasebetleri beklenilen ölçüde 
düzelir ve lransız dostluğunun ak
syonlan Polonyada eski yüksek 
değer üzerinden yeniden satılma
ğa başlarsa, Polonyadaki sıyasa 
dei(işiklikleri, iç sahadan dış sa
hava da bulaşmakta gecikmiye· 
ceklerdir. 'Burhan BELGE 

Yanlış haberler 

·Ekonomi müsteşarının 

ga 7.etPmize söyledikleri 
Ekonomi bakanlığı vekalet 

müsteşarı B. Faik Kurdoğlu; İs
panya ve diğer memleketlerde 

. yapacağı yolculuk ve sair mev
zular etrafında İstanbul gazetele
rindeki türlü neşriyat dolayısiyle 
kendisini gören bir aytarımıza 
şunları söylemiştir: 

"- İ~panya ile ticaret anlaş
ması müzakeresine memur buyu· 
rulduğum icin önümüzdeki hafta 

· icinde M;:ıdride hareket eaeceğim. 
Nel'!ri~ ·atm üst tarafı tamamen a
sı 1sııdır.,, 

G. Kuı·dc~lu yanında kimlerin 
bulunaca?; ı snaline "yalnız gide
ce !i~ ., . c ~,,..,ı"'nn vermi!?tir. 

ULUS 

iÇ HABERLER 
ISTANBUL TELEFONLAR!: 

İkbsadi ve içtimai 
ilimler enstitüsü 
İstanbul, 7 - Yeni talimatna

meye göre üniversite iktısadi ve 
içtimai ilimler enstitüsünün tahsil 
müddeti bir senedir. Enstitüde 
komünler idaresi adlı bir ders de 
okutulacaktır. Bu yıl ders hazır
lıkları bitmediği için yalnız bu 
ders konferans halinde verilecek
tir. 

Ekmek sıkıntısı 
İstanbul, 7 - Ekmek sıkıntısı 

hala sürüyor. Yarın ilbayın şar 
kurulunda ekmek işi üzerinde iza
hat vermesi muhtemeldir. Şimdi
lik tedbir olarak ikinci nevi ek
mek çıkarılacaktır. 

Buğday fiatları 

düşüyor 
İstanbul, 7 - Tarım Bakanırun 

a.jansa verdiği beyanat üzerine 
buğday fiatları 20 para dü~müştür. 

Dost ülkenin bayramı 
İstanbul, 7 - Sovyet devrimi

nin yıldönümü bugün ve gece 
konsoloslukta kutlandı. Suvare 
kalabalık oldu ve geç vakte kadar 
sürdü. 

Gelen göçmenler 
İstanbul, 7 - Köstencede bek

liyen göçmenlerden 1800 kişilik 
ikinci bir kafilenin yola çıktığı 
söyleniyor. · 

Afyon fiatları 
İstanbul, 7 - Uyuşturucu mad

deler inhisarmın afyon satın al
maya başlaması, afyon fiatlarım 
525 şe çıkardı. Fiatlarm daha faz
la yükseleceği umuluyor. 

İstanbuldaki eczaneler 
İstanbul, 7 - Sıhat direktörü 

son tetkikten sonra İstanbulda ec
zane sayısının artmlmıyacağı so
nucuna varmıştır. 

Aidat vermiyen 
doktorlar 

İstanbul, 7 - Hekimler odası 
üç tebliğden sonra gene aidatları
m ödemiyecek doktorları mahke
meye verecektir. 

Meskfıkat uzmanı 
İstanbul, 7 - Get irt ilen A vru 

palı meskfikat uzmanı müzede is.e 
başlamrsttr. 

Öğretmen vekilliği 
İstanbul, 7 - İlk okul öğret

men vekiltiği için yüz elli müra
caat vardrr. 

Fındık kongresi kararlan 
Fındık kongresi kararları ara

sında bulunan, fındık mürakabe 
tüzüğü, ekonomi bakanlığı tara
fından hazırlanmaktadır. Tüzük 
bitince basbakanhk voluyla danış
taya gönderilecektir. Fındık kon· 
gresinin diğer kararlan üzerinde 
de çalışmalara devam olunmakta
dır. 

Gümrükler Bakanlığının 
yeni teşkilatı 

Tekitleı ve gümrükler bakan
lığı yeni teşkilat kanunun yeriti
mi için hazırlıklara başlanmıştır. 
Bakanlıkta bu hususta inceleme· 
ler yapılıyor. Yeni teşkilatın ye
ritimine yakında başlanacaktır. 

Ham maddeler cedveli 
Teşviki sanayi kanunu ham 

maddeler tenzilatma aid 1935 se
' nesi için hazırlanan cedvel Finans 

1 
bakanlığı tarafından tasdik edil
mek üzere Bakanlar kuruluna ve
rilmiştir. 

Bal{anlar l(urulu 
toplandı 

Bakanlar kurulu dün de top · 
lanmış ve toplantı geç vakte ka -
dar devam etmiştir. 

İstanbul - Ankara 
telefonu 

Ankara - İstanbul telefonunu 
kuvvetlendirmek ve mevcud hat
tan karşılckh yediye çıkarnak ü
zere posta idaresince A vrupaya 
sipariş edilen kuranportör cihaz· 
tarından birincisi Ankara gümrü
ğüne gelmiştir. Posta idaresi ci
hazın yerleştirilmesi için Ankara 
otomatik telefon binasında gere
ken değişiklik ve inşaatı yapttr
ma ktadır. 

---·-~---

Uzun i\lehmed 

Kömürü bulan türk çocu
ğunun 107 inci yılı 

Zonguldak (Telefonla) - Zon· 
guldakta bugün, Zonguldağa gen
lik ve bütün yurdda ulusal bir ser
vet yaratan "Uzun Mehmed,, gü
nü büyük törenle kutlanacaktır. 

Zonguldakta kömür bundan 
107 yıl evel, 1829 da Uzun Meh
med adlı bir bahriyeli tarafından 
bulunmuştur. U ıun Mehmed İs
tanbulda askerken kendisine di· 
ğer arkadaşları ğ ibi kömür örnek· 
leri verilmiş ve köyünde bunlar
dan araması tenbih edilmiştir. 

Uzun Mehmed memleketıne 
döndükten sonra Kö.seağzı mev
kiindeki değinnende zahire öğüt
meğe gitmiş, dere kenarmda ge· 
zerken bir gün evel yağan yağ
murların sürükleyip getirdiği mo
lozlar arasrnda kendisine asker· 
ken gösterilen örneklere benzer 
bir siyah taş bulmuş ve bunları 
köyüne getirerek yakmış, kömür 
olduğunu anlayınca heybesinı dol
durarak bunları İstanbula götür
müş ve bir kolayını bularak pa· 
dişah İkinci Mahmuda vermiştir. 
İkinci Mahmud yurdun büyük ser
vetini bulup çıkartan bu değerli 
ve talili tiirk çocuğuyla meşgul 
bile olmamış, ona pek az bir şey 
vererek savmıştrr. Uzun Mehmed 
memleketine döndüğü zaman E 
reğli mütesellimi ve derebeyi İs
mail ağa Uzun Mehmedin kömü
rü bulmasını ve saraydan ilt;fat 
görmesini çekememiş , İstanbula 
gizlice adamlarrnr göndererek U
zun Mehmedin misafir olduğu 
Tahtakalede Leblebici hanında 
zehirliyerek öld.ürmüştür. İşte 
memleketine büyük hazinenin a
nahtarlarım veren yiğit türk ço
cuğunun böylece kah pecesine ka
nı akıtılmıstır. 

Üç yrldanberi Zonguldak hal
kevinin törenle kutladığı bu yıl· 
dönümü bugün de maden amele
leri, okullar, ve kalabalık bir halk 
kütlesinin önünde kutlanacaktır. 
Ereğlide bir kurul Uzun Mehme 
din köyü olan Kestaneci köyüne 
giderek aylesini ziyaret edecek
tir. Bütün Zonguldak büyük bay
ramını gereği gibi kutlamaya ha· 
?Trlanmaktadır. 

İstanhtilla Ankara 
arasında 

Giinılözlerf sefer edecek yem 
bir katar yapıldı 

Memleket içinde hem nakli
yatın, hem de yolculuğun daha ko
lay, daha ucuz ve daha uygun ola
rak yapılmasrm daima göz önünde 
bulunduran devlet demiryollart \. 
dares i, haber aldığnmza göre, ye 
ni tedbirler almıştır. 

Şimdiye kadar haftada bir de
fa Ankaradan sabahleyin kalkıp 
akşamı İstanbula varan ve İstan
buldan kalkıp Ankaarya gelen bir 
Toros treni vardı. Bu trene halkın 
fazla rağbet göstermesi üzerine 
devlet demiryollan idaresi, hem 
bu rağbeti karşılıksız bırakma
mak, hem de demiryollarmdaki 
yolcu kesafetini azaltmak maksa
diyle bu Toros sürat katarları gi
bi gilndüzleri gidip gelecek yeni 
bir sefer tesis etmiştir. 

Bu katar, Haydarpaşadan sah 
günleri saat 9,40 da kalkarak o 
akşam Ankara ya varacak; Anka
radan da çarşamba günleri saat 7,3 
da kalkp o akşam İstanbula va
racaktır. 

Bu trene, yolcuların yemek ih
tiyacrru temin etmek üzere bir 
yemekli vagon il~ve olunmuştur. 

Yolculuk tamarnile gündüzleri 
geçeceği için katarda yataklı ser
visi yoktur. 

Bu katar, tamamile bir sürat 
katan olduğu halde öteki sürat 
katarlarına konulan munzam üc
ret burada yoktur. 

Trenlerde bol bol yer vardır 
ve idare, yolcuların bir taraf tan 
işlerini gönneğe giderken bir ta
raf tan da güze] memleket imizi 
gündüz gözü ile rahatça görebil
meleri için lüzumlu olan bütün 
tedbirleri almıstır. 

Çekoslovakyanın satın 

alacağı tütünler 
Çekoslovakya rejisi memleke

timizden bir milyon kilo tütün sa
tın almak üzere bir münakasa aç
mıştır. Bu münakasaya 26 firma 
girmiştir. Bu firmalardan çoğu, 
ulusal tütün tecim evlerimizdir. 
Türkofis, şubelere bir genelge ile 
münakasa şartnamesini gönder
miştir. 

Bundan önce yapılan bazı mü
nakasalarda şahsi menfaatlerini, 
memleket menfaatlerinden üstün 
~ören bazı tecimerler teahhüdle
rini tam olarak yerine getirmemiş
ler ve böylece ulusal itibarımızı 

dü~ürmeğe yeltenmişlerdi. Eke>
nomi bakanhğı. bütün ihracat mal
ı armm örneklere uygun olarak dı
.,anya gönderilmesi ve türk tecim 
~ercf inin korunması iç in çok esas
iı tedbirler almıştır. Bu arada. tü· 
rün ihracatı üzerinde de hassasi
ıetle durulmaktadır. Bu defa da, 
Türkofis, ilgililere Çekoslovakya 
rejisinin tütün saten alacağım bil
dirirken, mallan teslim sırasmda 
son derecede dikkatli davranmala. 
nnı önemle isaret ve tavsiye et
misitir. 

ı örenin yaprlacağr ~u7.un Mehmed .. parkı 

SAYIFA3 

İdman cemiyetlerin • 
dti yeni değişiklikler 

yoktur 
DD.n Ankaraya gelen lstanbul 

gazetelerinden biri, beş yıllık spor 
programını tesbit etmek üzere bir 
komisyonun kurulduğunu ve ld
man cemiyetleri ittif alu tüzüğü ü
zerinde çalı§mağa başladığım ha
ber veriyordu. Bu arada, federas
yonların ellerinden salahiyetleri
nin alınacağı ve merkezi bir idare 
kurulacağı esası üzerinde ~imdi
den mutabık kalındığı bildiriliyor, 
.•ından baska bölze. idman k urul· 

T.1.CJ. Başkanı B . Aziz Alcyürt''c 

. lan ve kulüp başkanlarile u.r c;.~· 
rinin ilgililerce seçildikten soma 
genel merkezin tasvibinden geçe
ceği ilave olunuyordu. 

Bundan bir buçuk ay önce. id
man cemiyetleri genel merkezin
de bir komisyonun çalışmağa baş
ladığını yazmıştık. Bu komisyo
nun çalışmasının henüz bir sonu· 
ca ermediğini ve teşkilat içinde 
yalnız, birinci başkanın diyev ver
meğe salahiyetli olduğunu yakın
dan bildiğimiz için, bu haber hak.
kında okuyucularrmızı aydınlat
mak istedik. Kendisini gören spor 
yazarımızın sorularına T .l.C.I. 
başkanı ve Erzurum saylavı 8. A
ziz Akyürek şu cevabları vermiş
tir : 

- Davetinizle toplanan komis· 
yonun önemli kararlar verdiğini 

ve bu arada federasyonların sali
h iyetlerinin ellerinden alınacağı
m bir İstanbul gazetesinde oku
duk. Bu hususta bizi aydınlatır 

mısınız? 

- Spor yapabilecek yaştaki 
yurddaşlan spor faaliyetine sok
mak ve onlarda yurdu koruma ka
pasitesni en yüksek dereceye çı
karmak için, kurumumuzda gerek
li olan değişiklikleri aramak ve 
incelemek üzere başkanlığım al
tında birçok sporcu arkadaşlardan 
kurulan komisyon bir buçuk ay
danberi çalışmaktadır. Henüz bu 
çalışma, neticelenmemiştir ve ku
rum tüzüğünde yapılacak değişik
likleri ancak kongremiz kararlaş
tırabilir. Federasyonların Anka
rada çalışması gene) merkezin 
bundan önceki bir toplantısında 

konuşulmuş ve esas itibarile mu· 
vafık göriilmüştü. Kongren\n top
lantısı geciktiğinden bu kararın 
tatbikine geçilemedi. Federasyon 
brışkanlannm tüzükte yazılı sala
"11yetlerinin değiştirilmesine ge
nt-1 merkez esasen salahiyettar de
~ıldir. Bu da kongrenin yapabile
ceği işlerdendir 

- Gene] merkezin daha şim

diden Türkiye içindeki bütün böl

ge, fenni kurul ve kulüp başkan
larile üyelerinin seçimlerini tasvib 
edeceğine dair olan habere ne der
siniz? 

- Genel merkezce böyle btr 
karar verilmiş değildir. Bu şekil
de tüzüğü değiştirecek mahiyette 
bir karan vermeğe sal~hiyetimiz 
de yoktur. Bu diyevimin dısmda 
kalan vavmm hakikate u vg110 ol

madığını gazetenize kesin olarak 
yazabilirsiniz. 
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U us'un Anketi 
Ank.arada mesl{en meselesini nasıl 

halledebiliriz ? 

1 l Yabancı gazetelerde ok;d;kla-; -~;-~ 

Cumuriyet hükümetittin An
Rarada mesken meaeleıinin halle
dilmeaine ne kadar önem vermek
te olduğunu biliyoruz. Emlak ve 
Eytam Bankası yeni meskenler 
hakkında tetkiklerde bulunmak
tadır. 

Ankara'da bulunan memurla
rı yerleıtirmek, yalnız onlara bir 
hizmet olmakla kalmıyacak, An
karanın Bayındırlığını ve nüluşu
nu büyük bir hızla artıracaktır. 

Bu meıele ile az çok ilgili o
lanlara birkaç mal yolladık. Ce
vablarını neırederken, birçok kro
kiler de baaacağız. 

Bu ıuretle bu ifle uğrtJ§makta 
olanlara ve Ankara'ya küçük bir 
yardımda bulunmalı iatiyoruz. 
Y ollaclığımız aualler fUnlardır: 

Arzu eden herke• bu auallerden 
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 evler usulü tercih o
lunursa, bitişik evler ve bahçeler 
sistemini mi, yoksa ayrı bahçeler 
içinde ayrı evler sistemini mi ter
cih edersiniz? 

c) Evler makama mı hasrolun
malıdır Fayda ve mahzurları. 
Yoksa Memurlara temlik mi edil
melidir? Fayda ve mahzurları. 

2 - Yapı KN>::>~ratifleri: 
a) Yapı kooperatifleri hangi 

unsurlar için faydalı olabilir? 
b) Yapı Kooperatiflerinde işti

rak sermayesi ve yardımcı serma
ye nasıl temin olunmalıdır? 

3 - İşçi meskenleri. 
Aileli ve şehirde devamlı otu

ran işçiler, mevsim iıçileri, bekar 
iıçilere göre iıçi evleri hakkında
ki düşünceleriniz? 

*il-* 

Dördüncü cevap 
On yıl içinde, cumuriyetin canlı ve 

özlü atılışlariyle meydana gelen sıya
sal, sosyal bi.r çok önemli devrimleri • 
nin canlı bir anıtı olan Ankaranın Yan
sen gibi arsıulusal bir şehircinin hazır
ladığı plana göre gittikçe büyüdüğü 

bir sırada Ankaranın ileride alabilece
ği yapılmış ve bitirilmiş biçıimi hak -
kında şimdiden ulu orta söylemek mev
simsiz olur. 

Bununla beraber (Ankarada mes -
ken meselesi) ve Ankara ~hrinin ha • 
tı hükümet merkezlerindeki sıhht ve 
sosyal konforu gibi önemli ihtiyaçları 
hakkında (Ulus) un açtığı anketten, 
her entelektUel gibi. ben de faydalan -

mak istedim: 

JI esken meselesi: 
Ankarada eski.mit bir dert vardır: 

Arsa spekülasyonu 1 Metre murabbaı 
elli, yüz kuruta alman hir çok arsalar 
elden ele satılarak bugün yerine göre 
en aşağı beş olmak üzere kırk hatta el
li liraya fırlamıştır. Kontrolsuz kalan 
bu önemli nokta yapıların ve dolayısi
le kiraların, son yıllarda yapılan pek 

~k yapılara ratmcn. daima yüksek kal 
ması sonucunu vermi~tir. Bu arada 
ezilen memurlar ve orta tabaka olmuş

tur. Kolaylık gösterilmeıi lazım gelen 
kütle bu kütledir. Aldıkları aylıklariy
Je binbir ihtiyacı karşılamak mecburi
yetinde bulunan bu tabaka halkımız bi
riktiırme ve artırma propagandalarııun 
önemle yapıldığı şu sırada bütün bu 
aözleri bilmem nasıl bir Üıantaline ile 
karşılıyabilirlcr ? .• 

Değil artırmak, gelir ve masrafları.. 
nı başabaş karşılaştınnaya muvaffak ol
duklan günü büyük bir saadet sayan 
bu kütlenin masraflarının dörtte iki bu
çuf u k iraya gittiği düşünülecek oluna 
ortad"' mesken buhranı de ğil bir me&
ken meselesi olduğu kolayca meydana 

çıkar. 

Devlet veya kooperatif yapılışlarının 
bi.rinin yardımlarıyla başlarını sokabi. 
lecek bir evin sahibi olmağa çoktan is • 
tekli olan orta tabakanın bu bakımdan 

oJan ihtiyaçlarını karşılıyabilecek kuv • 
vetli ve önemli bir teşebbüsün çok bü -
yük ve sonsuz bir değeri olacaktır. 

Ankaranın toprak itibariyle sınırla. 
n dar bir şehir olmadığına göre türk 
mimarları arasında aç ıl acak lıir yarış -
tırma ile üç veya dört tip ev plfüu seçi. 
lerek sehri binlerce lira harcayarak yap. 
dırttığımız plana göre siislemek ve bu 
guretle memurlan ev sahibi etmek 15 -
zımdır. 

Apartımanların toplu yapının masrdf 
hakımınuan daha ucuza mal olaca ğı ha. 
tıra gelehilirs'" de yeter bir incelemede 
göze c..ırpacak bir fazlalık olmadı ğ ı ko. 
layca arıl ::ısılabilir. Buna karşı Hijiye., 
bakımından ağa~h bahçeler ortasındaki 
evlerin daha de rli olduğu tıbca kesin 
n t rak anlaşılmış bir bilğidir. 

r-;~er taratfan Van.,•n. Ankara pla 

nını yaparken çok önemli bir noktayı 

gözönünde tutmuştur: Ankara'nın kır. 

rak, ağaçsız ve yeşilliksiz bir şehir olu
şu, yapılacak blitün yapıların bahçe ile 
çevrili olmasını uygun bulmuştur. An 
cak bu suretledir ki tozu dumana katan 
Ankara yaz mevsimleri yerlerini yeşil. 

berrak ve kokulu yaz mevsimlerine br. 
rakabilecektir. Bu sistemde yapılacak 

evler memurlara temlik edilmelidir. Md. 
kama tahsis etmek halkın yuva sahibi 
olmak zevkini kırabilir. Evini benimse
mek istiyen her insan gibi devlet hazi. 
nesine veya kooperatife borçlanan me. 
mur yuvasını temiz tutmak. ona bakmak 
zevkini tadacağı gibi öliirken de yavru
lanna ve ailesine başlarını sokabilecek 
bir ev bir yuva bırakmış olur. Borçlu 
memurun maaşı. sigorta devlet hazine
sinin veya kooperatifinin risklerini ko • 
layca karşdıyabilir; bundan batka ta -
mir ve bakım masraflarından da kurtul. 

muş olunur. 
Görüş ve düşünüşlt>rimizin vardığı 

sonuca göre devlet hazinesinin veya ko. 
operatif kurullarının bu iti başaracak en 
kesin bir yol olduğunu lojik bir fikir o
larak meydana koymaktadır. Ancak bu 
suretledir ki bu önemli iş kolayca başarı 
labilir. Son defa kurulan yapı kooperati 

fi ilk önemli ad1mını bugün filen atmış 
bulunmaktadır. Bunun devlet otoritesj. 
nin yardım ve himayesiyle çok değerli 
işler yapacağı muhakkaktır. Birçok ha. 
tı memleketlerinde bilhassa Almanya. 
Belçika gibi en ileri gidenlerinde bu 
tipte sayısı kırk eıtiyi aşan kooperatifle. 
rin halka yaptığı yardımlar ve hizmet • 
ter sonsuzdur. Birer mamureye dönen 
bu yerler ancak hedefi ve gayesi mali 
prensipler üzerine kurulmuş kapitallar 
sayesinde meydana gelmiştir. F 
şahst .eşebbüsü yanında büyük bir var. 
lık olan bu kurullar devlet himayesi 
altınila büyük isleri bac;arabilecek hiri. 
cik 'kuvvettir. Bunun bir elden yardım 
ederek ilerlemesine çalışmak bir borç 
bir ;ı;;ırurPttir. 

.5ehir hijiyeni ve Anknrtl 
Bir bekim sıfatiyle bizde yen=den 

yeniye meşgul olunmağa başlanan bu 
hayati ve önemli noktayı kısaca gözden 
geçirmek ve biraz evelki düşünceler; 

mizle uzun uzadıya anlattığımı;ı; Anka
rada mesken meselesiyle karsılaştırma. 

ğı yerinde bir görüş sayıyoruz. 
Apartıman biçiminde yapılacak bina.. 

lann hijiyen bakımından bahceler için. 
de yapılacak küçük evlere göre hiç bir 
avantajı yoktur. En muvaffak olmuş biı 

apartıman pliimnda bile ışık, hava ve 
sesten ötiirü sıhhi fenalıkfarı gidermek 
mlimkün değildir. Esasen apartıman in. 
şaatı son yılların ortaya koyduğu ve 
tamamen ekonomik ve mali zaruretlerin 
doğurdukları bir buluştur. 

Sağlık icin başta gelen ışık ve r~ •:t 

eksikliğinin önmele gözönüude tutul
ması lazım gelir. Yapılarda çok l1rfa 

unutulan komşu aparttmanlar arar·-, 

Zecri tedbirler ve uluslar sosyetesi etraiınd< 

Birbirint~ zıt iki düşünce 
18 - ler komitesinin zecri tedbirler hahkcndaki gör~meleri11d en bahıeden Deyli Meyi gnz;e

tesi, bu tedbirlerin faydasızlığını ve teairsizliğini anlattıktan toma bu tedbirler tatbik eclilecekse, 
bütün İngiliz ulusuna bir takım ıualler ıorulmasını tavsiye etmekte, bu cevabların menli olacağı 
muhakkak olduğuna göre, İng!ltere'nin bu çılğın işten kendini ged çekmeaini ıöylemektedir. 

Deyli T elgral gazetesi ise, İngiliz bafbakanı B. Baldvin'in •~ıı a-Oylevini inceliyerek, uluılar 
sosyetesinin sağlamlaştırılmasının varılması gereken bir hedel olduğunu, fakat daha önce gerekli 
olan şeyin, /ngilterenin teçhizatını tamamlaması olduğunu yazmok tadır. 

1 son te~rin 19JS tarihli Deyli Meyl 
gazetesinden: 

Dün Cenevrede toplanan on sekiz 
ler komitesi, İtalyaya karşı tatbik edi. 
lecek olan zecri tedbiri görüştü. 

Bu tedbirler, esasen, on beş iÜnden 
beri tatbik alanına girmiş bulunmakta. 
dır. 

Bununla beraber, iki ingıliz dış ba
kanı Sir Hor'la Eden, Ccnevrede işi bir 
sağlam esasa bağlamak için uğraşıyor. 
lar. 

Bu işi sağlama bağlamak gayreti 
tehlikesiz bir şey değildir : İngiltere. 

nin habeş - italyan ınlaşmazhğrnda bu 
kadar yakından ilgili bulunmasının se
bebi, bir bilmecedir. 

Amerika ve Avrupa gazeteleri, bu 
soruyu soruyorlar. Herkes biliyor ki, 
bundan daha önernli olan Çin • Japon 
meselesine İngiltere, burnunu sokmak
tan geri durmuştur. Gene Uluslar Sos
yetesinin burnunun dibindeki Litvanya 
zorla Memel'i zaptetmiş, İngiltere bu
na aldırmamıştır. 

Bundan başka İngiltere, bir Litvan. 
ya şehri olan Vilna'nrn Lehistan tara. 
fmdan sebeb5iz işgal edilmesine de mü
saade etmiştir. 

Bunun gibi Bolivya ve Paraguay 
harbına da İngiltere karışmamıt. bu 
harb da Uluslar Sosyetesi hiç bir yar. 
dun etmeden kendi kendine !iOnuçlan. 
nıı~tır. 

Bütün bunlara karışmıyan lngilte
renin şimdi Çin ve Habeı işine bu ka
dar karışması Avrupa ve amerikan ga. 
zetelerinde kendi menfaatlerinin sev
kiyle olduğu i1eri sürülmektedir. 

Biz, biliyoruz ki İngiltere bu me
selede namuskarane bir surette yeni 
bir hata işlemektedir. 

İtalyanın durumuna gelince bu dev_ 
let, Uluslar Sosyetesi ile veya on&uz 
ona karşı Habeşistanı zapt ve istila e. 
dece•ktir. O 7aman z.ecri tedbirlerin ne 
faydası kalacaktır? 

Eğer bunlar, İtalya istilaaınm bir 
emrivaki olmasından sonra tatbika baş. 
)anacak olıırsa birçok uzmanların de
diği gibi tulya ıle bir barba yol aça
caktı1'. 

Bir ba~andan kuvvet alacak ve kuv. 
veti artacak olan İtalya, o zaman ya 
diplomasi yolu ile, yahut da kuvvete 
dayanarak bu tedbirlerin geri alınma
sını istiyecektir. 

daki (ii<>lation) meselesi se11lerin lıi. 

apartımandan diğer apartımana kolayca 
intikaline meydan vermektedir. Yirmin. 
ci asrın daima ileriye koşan çok gürültü 
lü, çok yorucu hayatı göz önünde tut•ı 
lacak olursa sinirleri günün binhir mes. 
galesi i1e harab olmuş yorgun bir insan 

evine döndüğü zaman baş vurması ge
rekli oJan tam bir dinlenmeden de ~;ı '· 
rum olursa sinirler cfünJesinin acıklı 1r 

lini anlatmağa ıırtık lüzum kalmaz Şe 

birlerin kurulusunda bijiyen h~ ' 
dan baııta gelen kanafür:asion. !!U mPs • 
leri !'.ibi önemli meseleler yanrn~~ i;nem 
le benimsenilmesi gerekli olan bu nok. 
tatarın bi?.de çok defa ihmal ptliı,ı; ;:r ; r · 

teessür ve esefle karsılamaktavız. Bah 
c:eler ort? "J"ıfa lcurııfan evler bHt ;;,., hıı 

fenalıklardan azadedir. 

Dört tarafr bol bir ı~ıkla yıkanan, 

genç ve yesi1 ai'!açların daima tasfiv 
tikleri kokulu cıaf · hava ile esenleşen 

giirültüsüz ve patırdmz bir yuvanın bii. 
yük avantajlarını inkar etmek manasız 
bir hareket olnr . 

Sonuç: (a) Ankarada bir mesken 
buhranı yoktu1' bir mesken meselesi var. 
dır. Bunu doğuran sebehlerin başrndn 

büyüyen bir şar, kontrolsuz kaJan arsa 
spekülasyonlarının fcrdlerin özel te:ş~ ' 

büslerini güçleştirmesidir. 
(b) Mesken meselesi ferd teşebbü. 

Zaten bu zecri tedbirlerin fayda
sızlığı, amerikan gaz şirketl e rinin U. 
]uslar Sosyetesi. ne karar verirse ver
sin, ltalyaya gaz satmakta devam e t
mek kararı vermiş olmalarından an la
ştlmaktıadır. 

Lord Lotyan ötey gün İtalya ile Ha. 
beşistan ıraeındalti deniz muvasalasını 
sekille,tirmekten bahsetti. Faıkat, bu 
önerge hakikati görmiyerek yapılmı,. 

tır. 

Bugün ltaJya'nın Akdenizde kuvvet
li bir denizaltı filosu vırdır ki bunlar 
sayıda ingiliz denizaltı gemilerine üs. 
tün ve çoğu yeni gemilerdir. Bundan 
baska kruvazörleri biıim iki mislimiz
dir ve aüratleri fu1adır. 

Bunların hepsinin iistünde. iyi ha
ber ılan Amerika gazetelerinin öercn
diklcrine göre, İtalyanın bugün 2500 
uçaklrk bir hava filosu vardır. Ve her 
gün buna 7.10 uçak ilave edilmektedir. 

Bu kadar kuvvetli bir bava filoıu 
olan İtalyanın denizyolunu ke~k 
yalnız güç defi), aynı ıamında tehli
keli bir is olacaktır. 

Eğer zecri tedbirler tatbik edilecek
se bir takım sorular sormak gerektir 
ki bunlar, cevab beklemektedir: 

İngiliz gencleri, Uluslar Sosyetesi 
uğrunda siperlere girip harb etmeğe 

hazır mıdırlar? 

İngiliz ev kadınlan Uhıslar So6ye
tesi uğruna yiyeceklerinin bucJandml. 
masına razı mıdırlar? 

Gene evliler, Uluslar Sosyetc&inin 
yüzü suyu hürmetine ev1erinin yıkıl

masına göz yumacaklar mı? 

Ordunım ve donanmanın yedek kuv
vetleri, Uluılar Soayeteai için ıilah al. 
tına ça&rılmayı iııter 1er mi? 

Bu sorulara verile~k olan cevaıblı. 
rın menfiğ olacağı muhakkaktır. Onun 
için İngiltere, bu zecri tedbir denilen 
çılgın işten kendini geri çekmelidir. 

*** 
Baldvin'iıı bar~ ınyaM.C1tı 

1 son teşrin 1'35 tarihli Deyli Te. 
legraf' dan : 

DUn başbakanırnııın barıtııeverler 

sosyetesinde söylemiş olduğu liöyJevde 
barışçıların unutamıyacağı çok güzel 
cüm1eler vardı. 

Bu söylev, güzel bir tesadüfle tam 

siyle ortadan kaldın1ama:z. Ancak koo
peratif kurulu veya devlet hazinesinin 
yardımiyle ve devlet otoritesinin hima. 
yesi yle halJedilebilir. 

c) Apartıman sistemleri, ne hijiyen ba 

kınımdan ve ne de ekonomik ve şehir -

cilik bakımından tavsiye edilemez. Bah

çelerle çevrilmi!f üç tip evlerden yapılı 

evler hem Ankaramız için ve hem de 

halkımır. için ideal bir mesken olur. 

d) Şar hijiyeni bi:ı: de yapılması ge _ 

rekli olan bir iştir. Yurdumuzda şehir 

hijiyeni mütehassı s doktorlar yetişt ir . 

mek ve türkün sıyasal ve sosyal devrim. 

!erinin anıtı olan Ankara ve başka şe . 
birlerin kurulu~Jarında bir mimar ve 
mühendis kadar rol almaları Ja -.p·ndır. 

e) M"skenleri makama değil ferci' 
re müllc:etmek doğrudur. Ancak bu su
retl~dir ki yuva kurmak ve onu bentm
ıetnek duygusu bu işin başarmımı ko
laylastırabilir. Sigortalar ve devlet ot,., . 
ritesinin mal? kanunları muhtemel risk. 
lerin önüne ~eçebilecek en kuvvetli ga. 
rantilerdir. 

f) Kurulmuş olan yapı kooperatifi ,,; 
beslemek ve onu biran eve] işletmeğ" 

baı:'1amak devlı?tin ve halkın ~ok yerh .. 
de bir hizmeti olur. 

DOKTOR 
BAHA ERKAN 

seçim mücadelesine gi rişildi ğ i bir sıra. 

da söylenmiştir. 

Her ne kadar. bu söylev hiç lıir ta
rafa karşın değilse de içinde bütün bir 

sıyasanın ana çizgileri hulasa edilmi~

tir. 

Başbakanın şu cümlesi en müfrit 

partizanların bile kafasında kendi iç. 

temliği hakkında bir !1Üphe bırakmıya. 

caktır: 

''Size söz veriyorum ki büyük bir 
silahlanma. olmıyacaktır .,, 

Peık tabii~ olarak donanmada ve ha
va kuvvetlerinde bir takım ek•iklikler 
tamamlanacaktır. Fakat bunlar, bu dev. 

Jetin herhangi bir ıüel ittifaka girmek 

ve yahut bir silahlanma yarışına atıl. 

mak i stediğini gösterebilecek "büyük 

silahlanmalar,. değildir. 

Ba!jbakan, e-üzelce anlatmı~tır ki İn

giltere, barışa gönülden bağlıdır ve lt

yaaal rengi ne olursa olaun, herhangi 

bir İngiliz kablneııi ingiHz dı§ sıyasa. 

smı Uluslar Sosyetesine bağlı olarak 
yUrUtecektlr. 

Başbakan, tecrübe ile öğrenmiştir 

ki lngiltcrenin barı~ı ayakta tutabil

m~•i için onun kuvvetlerin&en hiç biri. 
si ötekilerden aııaiı bulunmamak ıe
rektir. 

Şurası muhakkaktır ki barış, ad~. 

ce puifbm ile ne saflanabillr, ne de 
korunur. 

Eğer barı§ın anlamı bugilnkU tart. 

lar içinde pratik bir şekilde anlatıla

madığına ve İngilterenin bütün Avru. 

pa itlerinde kendi kabuiuna ~ekilme. 

ıi ınümıkün olmadıiına eöre yalrur ken

di barıırmııı değll, •ldırganlıklardan 

ıstırab çeken zayıf mlltetlerl adına da 

kendi rakiblerbnlr.:le boy ölçliııecek bir 
halde bulunmalıyız. 

BatlJalı:an diyor ki: "Eğer biz. i§in 

sonunda onun vereceği bükümleri ye
rine getirecek kuvvette bulunmıyacık 

oJunıtk o zaman Uluelar Soayetuindcn 

yana bir sıyasa güdmemizin blç bil' mı. 
nuı kalmaz.,, 

... Bay Baldvin, dünya halkının biz

den yana olacağına dair olan güvenini 

de bildirmiştir. 

Ne yauk ki halk da prenııler ve hü

lcümetler gibi bazen önceden yanılabi

liyorlar. Başbakan: "Biz, Uluslar soı. 

yeteslnden ayrılarak bütün bir dlinya. 

nııı kalbini kırabilir miyiz ,, 

Bu soruyu başkan Vilson o zaman 

Amerikan senatosuna sormuştu. Bunun 

üzerinden on altı yrl geçmiştir. Bugün 

ıse bi r başka cihan harbını önlemek 

için yalnız Uluslar Sosyetesinden u
mudlanmaktayız . 

B. Baldvin, çekilen milletleri n de 

yeniden Uluslar Soıyetesine dön ebil. 

mele ri için bu kurumun büsbütün yeni 

ve güç ödevleri üzerine alması lazım. 
geldi ğ i kanaatındadır. 

"Eğer Uluıılar Soıyetesi. yalnız bu

gün mevcııd olan durumu korumak için 

ortada bulunuyorsa o zaman onun var
hğr yokluk olacaktır. 

Canlı ve sağlam bir kuruıtn, yeniles. 

tirmek ve değiştirmek kuvvetinde bu

lunmalıdır. Bu değişme Uluslar Sosye. 

tesinin çevresi iç inde yapıJmah, ısmar

lama bi r evrim olmalıdır.,, 

Hedef budur, muhakkak, fakat bu 
yolda nasrl yürünecek ? 

Bunlar belki yakın bir ge lecekte 
gerçekleşecektir. F akat bugün tezelden 
muhtaç olduğumu z ·ey. fngi ltere nln 
techizatını t;ım;ı"" ' :ım:ı<;ır1•r 
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Hük.ü~~t l(amutaya bir çok. önemli 
kanun projeleri verdi 

Hayvanlar vergiı;;i kanuııu 
Hayvanlar vergisi kanun projesini 

•ükürnet dün Kamutaya vermiştir. Pro_ 
'e esaslarına göre yeni kanunun yeni 
finans yılı başında tatbikine geçilecek 
tir. Şu kadar ki 1936 senesi vergileri -
nin kayıt, yoklama ve tahakkuk mua -
meleleri bu kanunun hükümleri daire-

11inde icra olunacaktıır. Yeni kanunun 
1neriyeti tarihinde temyiz komisyonun. 
ca bitirilmemiş olarak bulunan itiraz 
evrakı eski hayvanlar vergisi kanunu 
hti'kümleri dairesinde karar bağlana

caktır. 

Transit eşyanın naklinde kullanı _ 
lan İran develeri mütekabiliyet şartiy
le kayde ithal edilmiyecektir. Doğu vi. 
Jayetlerindeki bazı köylerde kayıt mu_ 

amelesini icra edecek okur yazar azlığı 
ihtiya.r heyetlerini zor duruma sok _ 
makta olduğundan bu mahzurların ö -
nünü almak üzere bu kabil köylere ka
yıt zamanına münhasır ücretli muvak -
kat memurlar gönderilmesi için de 
projeye kayıt ilave edilmiştir. 

İnhisar euçlarmtlan doğan 
para ceza1arı 

Kaçakçılıktan ba.ş.ka inhisar suçla -
ıından doğan para cezalarından gere • 
ğince vazgeçilebileceğine dair haz.ıırla

nan proje K.am\ltaya verilmi,tir. Ka • 
çakçdık sayılmryan inhisar suçları, ki
mi vakit ufak tefek eksikliği yapan 
züğürt veya kimsesiz çiftçileri güçlii
ğc ve sıkıntıya soktuğu görüldüğün -
den böyle bir layiha teklifine lüzüm 
hasıl olmuştur. 1701 sayılı kanun bu 
kabil suçların veya cezalarının güdül • 
mesindcn vazgeç.heilmek salahiyetini 
Finans Bakanına vermiştir. 

Bu proje, bu hükmün iç.ki, barut ve 
tuz inhisaırlan suçları ve para ecza -
lan hakkında da tatbikini temin mak
ısadiyle hazırlanmıştır. 

Romanya transit yolu 
Türkiye ile Romanya arasında ak-

tedilen transit mukavelesinin tasdiki 
hakkındaki proje Kamutaya vcrilmiı .. 
tir. 

Tekaiid kanununa eklenecek 
madde 

Tekaüd kanununun 65 inci ınadde&i. 
ne bir fıkra eklenmui hakkında bü
kümet bir kanun proje•i hazırlamıştır. 
İlavesi istenen fıkıra 'udur: 

« Şehidliğin vukuu yalruz Milli Mi.i
dafouı Bakanlığınca tesbit olunur.> 

Bundan mabad mahkeme ilamlariy. 
le kendilerine maaş bağlananların bu 
hareketlerine yani resmi kayıtlara da
yanmayan şehid maaşı tahsislerine ma. 
ni olmayı temindir. 

Munzurili kanun projesi 
Kurulacak olan Munzurili tefkilat 

ve idaresi hakkında hazırJanan proje -
yi hükümet Kamutaya vermifti.r. 

Nümune hastahanesi ve Ziraat 
hakanhğrna eklenecek teşkilat 

Ziraat Bakanlığında bir milli sefer
berlik şubesi te.kili için Bakanlık kacL 

rosuna bir direktör, bir şef ve bir me-

mur ilavesine dair hazırlanan proje ile 
Ankara nümune hastanesinin heı;nşi.re 

kadrosuna on hasta baklcı hemşire ek
lenmesi hakkındaki proje Kamutaya 
verilmiştir. 

Nüfus projesi 
Hazırlanmış ~ulunan yeni nüfus ka. 

nunu projesi Kamutaya verilmiştir. 

Artırma eksiltme kanununa 
na,·e 

Artırma, eksiltme ve ihale kanunu
nun 41 inci maddesine bir fıkra eklen. 
mesi hakkında hükümet Kamutaya bir 
proje veınniştir. 

Bu proje, kapalı zarf usulü ile sa
tılmaya değer kıymeti olmıyan mahal. 
li tarife bedeli ile kıymeti beş bin Ji_ 
rayı geçmiyecck dikili ağaç ve orman 
emvali maıt>atalarınm açık artır.ma ile 
satışlarını temin maksadiyle hazırlan. 
mıştır. 

Kamutayın bugünkü 
toplanbsı 

Kamutay bugün on beşte toplana -
caktır. Gündemde Ankara - Irmak -
Filyos demiryolu hattının açılma tö -
reninde bulunacak ıaylavlar hakkında 
başkanlık tezkeresi ve Şurayı Devle -
tin 1935 yıh büdcesinde 520; Sü Bakan. 
lığı büdcesinde 500.000: diyanet işleri 
reisliği büdce11inde de 1.000 liralık mü_ 
nakale yapılmasına dair kanun projele
ri vardır. 

Bundan başka Türkiyeye hizmet e • 
den ecnebilerle aylelerine tahsis ediJ _ 

mi' ma~lann iadeten tahsisi hakkın -
da kanun projesi, gümrük umumi tari -
fesinin 2255 sayılı kanunla değiştirilen 
695 inci nuınarasmın D fıkrasının tef -
siri hakkında bükü.met tezkeresi. ev • 
kaf umwn müdürlliğü 932 yılı büdce 
kanununun 5 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının değiltirilmesi, posta, telgraf 
ve tlcfon merkezlerinden bazılarında 

muvakkat ücretle memur çalıştırılma. 
sı ve Devlet Dcmiryollaın ve Limanla. 
n ifletmc umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin barem kanun proje -
leri vardır. 

Halkevinin hazırladığı 

gece 
Ankara halkevi bu ayın 16 ın

cı cumartesi günü bir" müzik ve şi
ir gecesi tertib edecektir. O gece 
şehrimizde bulunan bütün tanın
mış genç ve yaşlı şairler kendi şi
irlerini okuyacaklar ve ayrıca mil
li ve alafranga müzik havalan ça
lınacaktır. Halkevi o gece ayrıca 
bu münasebetle bir de çay ş~:: 

verecektir. Gene halkevinin son 
toplantılarında bir de hatiblik kur
su açılması etrafında konuşa .. · r 

yapılmıştır. Bu hitabet kursunda 
haftanın belli günlerinde kayıdlı 
üyelere halk karşısında söz söyle
mek sanatı öğretilecektir. 

ULUS 

Sovyet Aero - Kulübünün 
Türk Hava Kurumuna 

bir mektubu 
Arsıulusal hava federasyonu 

Dubrovnikde yaptığı bir toplantı
da Sovyet Rusyayı da federasyo
na kabul etmişti. Bu fırsatla T. 
hava kurumu tarafından gönderi
len mektuba Sovyet Sosyalist cu
muriyeti birliği merkez aero - ku
lübü tarafından verilen karşılık 
şudur: 

B. Fuat Bulca 
Türk hava kurumu başkam 
Sayın başkan, 

Sovyet sosyalist cumuriyeti 
birliği merkez aero - kulübünün ar
sıulusal hava federasyonuna ka
bulünü bildiren nazik mektubunuz 
için yürekten teşekkürlerimizi su
narız. 

Havacılrk alanında elele çalışma
nın havacılık sosyeteleri arasında
ki bağları sağlamlaştırmağa çah
şacağmı umarız. 

En derin saygılarımızın kabu
lünü dileriz. sayın başkan. 

Ossoaviakim mer.kez aero - kulü
bü yarbaşkanr Dayç 

Bir teprem duyuldu 
İstanbul, 7 (A.A.) - İstanbul 

rasathanes 7 ikinci teşrin perşem
', '! günü saat 6.39.20 de merkez üs
tü İstanbuldan 600 kilometre me
safede tahmin edilen şiddetli bir 
deprem yazmıştır. 

Vatandaşlığnnıza 

alınanlar 

Dış memleketlerden hicret ve 
iltica suretile yurdumuza gelmiş 
bulunan 1636 şahsın vatandaşlığı
mıza kabul edilmesi Bakanlar ku
rulunca onanmıştır. 

Türkofiste yeni bir şube 
Türkofis yayın, propganda ve 

sergiler servisinden turizm ve pro
paganda ;şıeri aynlarak ulusal tu
rizm bürosu adıyla bir şubeye ve· 
rilecektir. Bu şubenin kadrosu ve 
çalışma talimatnamesi, diğer mem
leketlerdeki benzer kurumların 
kadro ve iş programlan incelene
rek hazırlanacaktır. 

Tapu ve kadastro okulu 
Ankaraya geliyor 
Şimdiye kadar İstanbulda bu

lunan tapu ve kadastro okulunun 
tapu ve kadastro genel direktör
lüğünce Ankaraya getirilmesine 
karar verilmiş ve bunun için Bah
riye caddesi üzerinde bir bina ki
ralanmıştır. 

İşyarlar için bir albüm 
Ekonomi baknlığı, işyarlarının 

resimleri bulunan bir albüm yap
mak kararını vermiştir. Bunun i
çin işyarlardan dörder tane fotoğ
raf istenmektedir. 

((ömür yoıu salı 
günü açılıyor 

(Başı J. ci sayıt ada) 
bir tarafında söylev verecekler için bır 
kürsiı kurulacaktır. 

Çağrılıları getiren ikinci tı·en Irmak 
makasından evel istasyon dışında yol 
üzerinde duracak ve birinci trenle gi • 
denler ve diğer çağrılılar ikinci trende. 
ki çağrılılan istasyon dışında karşılıya
caklar ve hep birlikte tören yeri olan 
kürsünün önüne gidilecektir. Burn.Ja 

Bayındırlık Bakanlığı ve Zonguldak 
valiliği tarafından birer söylev verile -

cektir. 
Söylevlerden sonra Bayındırlık Ba

kanı B .Ali getinkaya takın altına gide. 
rck hat üzerine gerilmiş olan kordclayı 
kesecek ve ç.ağnlılan getiren tren dü -
dük çalarak iestasyona girecektir. Tören 
bittikten sonra bir çay hazırlanacaktır. 

Dönüş trenleri salı akşamı saat 18. 
ve 19 da kalkacak ve birincisi 10.56 di
ğeri 11.55 de Ankara'ya varmı' olacak_ 
lardır. 

* * • 
Biten hattın tarihçesi 

Kömür yolu dediğimiz Irmak - FiL 
yos hattının bir taraftan 104 kilometre. 
lik Irmak - Çankırı ve diğer taraftan 
135.6 kilometrelik Filyos - Eskipazar 
kısmı cvelki senelerde tamamlanmış ve: 
işletmeye açılmış olmakla beraber iki 
parça arasındaki 151 kilometrelik · · · 
kısım tamamlanmadıkça hat tabii ola -
rak tam randımanlı bir hale gelmiyordu. 

Bu sene Cankırı ile Eskipazar ,, .. ~ ~ . 

inşaatı ray döşemesi de dahil olmak üze_ 
re tamamlandrğından ana şebekeden ge
len trenlerin Filyos'a kadar yollarına de . 
vam eylemeleri temin edilmiş ve böyle 
likle cumuriyetin 12 inci yıldönümünde 
Akdeniz ile Karadeniz birkere daha bu 

istikamette biribirlerinc bağlandığı gL 
bi şimdiye kadar Filyos tarafından mah
pus vaziyette kalan demiryol i~letmesi 
bu vaziyetten kurtulmuş Apsan - Ildı. 
zrm - Güllü<"e - Sumucak, Kurşunlu, 
Atkaracalar, Çerkeş, Kurthüseyin. İs _ 
metpaşa, OrtaköY. gibi memleketin ger
çekten çok verimli yerleri demiryoluna 

kavu!imuş oluyor. 

Tiirk enerjisinin zaferi 
151 kilometre uzunluğundaki Çan -

kın • Eskipazar kısmı inşaatı 11.490.000 • 

liraya mal olmuştur. Burada da çok sarp 
ve inşaat bakımından çok masrafh mın
takalar vardır. Yeni demiryollarımız ü • 
:ı:crinde yapılan tünellerin en uzunu 
olan 3440 metrelik Batıbeli tüneli bu 
mıntakadadır. Mevcud tünellerin sayısı 
6 ve uzunlukları yekOnu 4062 metredir. 
Bu sahada yapılmış teknik bakımındarı 

çok önemli köprü ve viyadüklerle diğer 
sınai imalat vardır. 

Yılyos hattının Zonguldağa kadar 

uzatılmasına ve Filyoa ile Zonguldak a
rasındaki 25 kilometrelik lusmm inşası. 
na başlanılmrştır ve bugün inşaat çok 
ilerlemiş bulunmaktadır. 

İnşaat bakımından çok önemli ve 25 

lcilometre kadar bir uzunluk için 4.5 
milyon masrafa lüzum gösteren Filyoq 
- Zonguldak hattı birinci merhales; 

olan Çatalağzı kömür mıntakasına l 
15 • 6 • 936 tarihine doğru ~~racak 

10. 5. 937 tarihinde de kömür havza • 

SAYIFA 5 

Dil hak:l~ıııda 

dördüncü anket 
(Ba:p 1. ci sayıfada) 

nin mana ve farkları bakı
. mından rolleri ne olmuştur? 

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? 

Yukardaki clördüncü dil anketi
mize okurlarımızın verecekleri ce
vablar, gazetemiz yazı işleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız 
cevabları sıra•iyle koycluğum:.ız 
gibi bundan böyle de koyacağız. 

RADYOLAR 
ANKAR\ 

19.30 Çocuklarla konuşma 
19.45 Plak neşriyatı 
20.15 Ajans haberleri 
20.30 Orkestra 

sının göbeği olan Zonguldağa varıla • 
caktır. 

Kömür iliM doğru 
Yukarda kaydedilen tarihlere göre 

demiryollarımrzm kömür havzasına gir. 
mesi bugün artık birkaç ay meaele.i ol. 
muştur. Demiryollanmız bu havza)'a 
girdiği vakit memleketin kömür ihtiya. 
cı işinde ehemmiyetinin derecesi bugün 
hakkiyle tayin olunamiyacak kadar bü • 
yük bir inkılab olacak ve memleket için, 
bilhassa bu arada kurulmakta olan fab. 
rikalarımıızm istediği kömürü bavzaoan 
içeri doğru taşrmağa başlıyacak olan 
Irmak - Çatalağzı - Zonguldak hattı 
belki de bütün hatlarımızın en işleği o. 
lacaktır. 

İnşaatı devam etmekte olan Filyos 
- Zonguldak kısmı Zonguldakta kal. 
mayıp. Zonguldak i1e Ereğli arasın _ 
da da devam etmekte olan kömür mırı. 
takasından geçerek kömür limanı ol _ 

mak üzere yapılması kararlı EregU li • 
mamna kadar uzatılacaktır. Eregli ti -
maniyle, Zonguldak - Ereğli kı<>..,mnı. 

tamamlanmasından sonra kömür havza_ 
smdan limana taıınacak büyük miktar. 
daki kömürün ta~ınması için buharlı iş. 
)etmenin kifayet etmiyeceğj anlaşddığın. 
dan Çatalağzı - Ereğli kısmı elektrik
le işletilecektir. 

Hattın ekonomik değeri 
Büyük Uva§ta kömür havzamız de

miryollanmıza bağlı olmadığından s- a. 
tın sürdüğü uzun zaman içinde ınemle. 
ketin kömür ihtiyacının dÜfDWl tehdi. 

di alhnda bulunan denizyolundan geti
rilmesi gerekmişti. Bunun ne kadar güç .. 
lüklere, sıkıntııara ve zayiata mal oldu
fu göz önüne getirilirse demiryollart • 
mızın kömür havzasına girmit olması • 
nın memleket hesabına ne kadar mühim 

ve paha biçilmez bir eser olduğu anlaşıhı 
Bundan başka kömür fiatmın dü:tm,, .. ·,. 
den, kömür iıtihtninin artmuından, 
odun yerine her tarafta kömür kullan • 
mak suretiyle ormanlarımızın korunma. 
sını temin etmesi de yeni hattımızın şe
refli bir cephesidir. 

Ul_,US'un romanı: Tefrika: 28 sınevinden de Blandis'in parasını almıştı. 
Pol Vans onu bir akşam Kontes Marten'in 
konağına götürmüştü. Şulet orada tatlı, ter
biyeli, çok neşeli. çocukça memnun görün
müştü. Madam Marten onun gibi jeni sahi
bi. başkalarına hiç benzemez, tuhaf denile
cek gibi çirkin. eğlendirici surette çılgın. so
nu kötü yaşlı bir çocuk olan bir adamla yol
culuk etmeği pek istemişti. Kapılar kapanı
yordu: Madam Marten onu artık beklemi
yordu. Herhalde omm gibi hislerine bağlı 
ve serseri ruhlu bir insana güvenmemesi 
lazımdı. Lokomotifin boğuk boğuk soluma
ğa başladığı sırada, pencereden bakmakta 
olan Madam Manne, sakin bir tavurla: 

nilebilirdi. Terez onu görünce kendine bu 
kadar acaip bir yol arkadaşı seçmiş olduğu
na esef etti. Şulet yürürken. her arabaya, 
gittikçe kötüleşip çekingenleşen bir bakışla 
göz atıyordu. Fakat iki kadının bulunduğu 
kompartimanın önüne gelince Madam Mar
ten'i gördü ve öyle güzel gülümsedi ve 
öyle okşayıcı bir ~esle onu selamladı ki 
kendisinde, şimendifer rıhtımı üzerinde ba
şıboş dolaşan deminki serseriden. yalnız, 
yarı kopmuş kulplarından çekiştirdiği eskı 
hah çanta kaldı. 

Madam Marten cevab verdi: 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhı BAYDAR 

VII 
Marsilya ekspresi, tepe camlarından dö

külen renksiz ışık altında. sis ve gürültü a
rasında. hamalların ve kamyonların koşuş
tukları durak rıhtımı kenarında hazırlanmış
tı. Yolcular, açık kapılar önünde, sırtlarında
ki uzun mantolariyle gelip gidiyorlardı. Yağ 
dumanı ve toz içindeki galerinin dibinde, bir 
dürbünün ucun laki, avuç içi kadar kü~iil{ ve 
yolculuğun son..,nzluğu kadar uzak, bir gök 
parçası beliriyordu. 

Kontes Marten'le ihtiyar Madam :P.,far
me, paketlerle dolu filelerin altında kC\
napeler üstünde gelişi güzel atılmış ga
zetelerin arasında. kompartimanlarına çok
tan ~1erleşmişlerdi. Şulet gelmiyor ve Ma
dam Marten de onu artık be.klemiyordu. 
Halbuki demiryolu durağında bulunacağını 
ı - ı-.t ·nisti. Hareket için tedbirlerini ve ba-

- Sanırım ki Mösyö Şuf et geliyor, dedi. 
Dediği gibi. bir ayağı topallıyarak, şap

kası çıkıntılı kafasının arkasına doğru atıl
mış, sakalı karma karışık, elindeki eski ha
lıdan yapılma çantasını sürükliyerek, Şulet 
rıhtım boyunca ilerliyordu. Korkunç dene
cek bir hali vardı, ve, elli yaşına rağmen, 
mavi gözleri öyle parlaktı, sararmış ve çök
müş yüzünde öyle eşsiz bir cesaret vardı, 
bu bitkin ve ihtiyar adamda şair ve artistin 
sonsuz gençliği öyle kaynıyordu ki gene de-

Bu çantayı da, kul rengi kılıflarına sarıl
mış düzgün çantalar arasına, göze batan ve 
münasebetsiz bir leke gibi, derin bir dikkat
le yerleştirdi. O zaman çantanın, kan kırmı
zısı zemin üzerine sarı çiçeklerin serpiştiril
miş bir halıdan olduğu görüldü. 

Tamamiyle rahat ve kaygısız, Madam 
Marten'in mantosundaki üstüste pelerinleri 
beğendiğini söyledi. Ve sonra ilave etti-

- Affedersiniz Madam, geç kaldığımı 
sandım. Bu sabah, Sen Sevren'e gidip. mer
yem kilisesinde, biz, zavallı günahkarlar gi
bi manasız yükselen güzel direkler altın
da, saat alt.ı duasını dinledim. 

- Demek ki bugün dindarsınız. 
Ve sonra, kurmakta olduğu tarikatin ke

merini de yanına alıp almamış olduğunu 
sordu. 

Şulet cid-tiğ ve dargın bir hal aldı. 
- Korkarım ki, Madam, Mösyö Pol V ans 

size, bu iş hakkında, birçok uydurma şeyler 
anlattı. İşittim ki o, kemerimin bir çıngırak 
kordonu - hem de nasıl bir çıngırak kordo
nu! - olduğunu anlatarak salon salon dola§I· 
yormuş, böyle sefil yalanlara, bir an için bi
le, inanılacak olursa pek acınırım. Benim 
kemerim, Madam, sembolik bir kordondur. 
o) yoksulluğun kutsal olduğuna ve dünya
yı kurtaracağına işaret olarak bir yoksulun 
eli dokunduktan sonra iç çamaşırları altın
da taşman sade bir ipten ibarettir. Dünyada 
iyi olan yalnız yoksulluk vardır. Ve ben, 
Blandis'in ücretini aldrğımdanberi kendimi 
haksız ve sert görüyorum. Çantama bu mis
tik iplerden birkaç tane yerleştirmiş oldu
ğumu bilmeniz de iyi olur. 

(Sonu var) 
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Dil an/ummis. 

Dördüncü dil anketine cevap 
Ev: Bu tözün ulı Yiv, iv Çağatay

cuı Uy, Altaycuı Ep, Arabçuı Beyit, 
meıkea, Farsça11 ise hane ve dir'4ır. En 
dofru tUrkçeai (Uy) dür. Bir aylenin 
ayrı olarak otunna11na özgü (mahsuı) 
yer demektir. Bu da ya taftan veya tah
tadan yapılır. Ev IÖzil birçok geylere 
~· olarak kullanılmaktadır. Şöyle 
ki: 

1 - Küçük parçalara bölünmüş bir 
~yin her bir biSlUımü yazı evi (yazıba. 
ne) satrançta (fil eri) (at e.vi) gibi. 

2 - Bir evde oturanların topu, ay
le, evdef, arda. oba, ehli beyt, hanıman, 
namuslu ve onurlu ayleye (namuslu ev) 
tanııumt bir ardaya (sayılı ev) (mute
ber n·) 

3 - Soy, sop, döl (nesil) ocak ( aü 
lile ve hanedan) (ev adamı) bir ev hal. 
kmdan bir soydan bir ocaktan demee. 
tir. 

4 - Bir evde oturanlara (evden) bir 
ayleilin büyüğüne (evin büyüğü) (evin 
bqkam) (evin sahibi) çoluk çocuğa ve 
horantaya (ev bark) 

S - Bütün ev halkile i' tutmaga YC

ya bir yere gitmeğe (e,ce) 
6 - Eve alıtık hayvanlara (ev hay. 

vanı) evinin itile uğraşan kadına biz. 
de (ey ~dını) Altaycada (ebsik) evi
ne ballı olan etkeğe (ev erkeği) 
• . 7 - Çoluk Ye çocuğun evrilip çev· 
rilme itlerine (ev gailesi) veya (ev 

lrqıw) 
8 - Matbaba ve lokantalara (aş evi) 
9 - Göçebeye (ak ev) yerli göçebe. 

ye de (kara ev) çerçevenin bulunduğu 
ıöslerin her birine (cam evi) Jlursağm 
(midenin) üstüne (canevi) göziin bU
lund•iu çukura (göz evi) (hanei çeflll) 
eğlence ve genlik yapılan yere ( dü. 
ğün eri) denir. Ev kelimesi yalnızdır. 
(Mücerrettir) eğ veya üğ'den gelmek
tedir ki bu şekil (Soyon ve Şor lehçe. 
lerinde aaklanmıttır. (Muhafaza edilmiş 
tir. (Bakınız Rodlaf 1 • 1807). Bu kelime 
tek hecalı olduğundan ötürü başlı ba. 
tına bir köktür ve eksizdir. Buna göre 
öv, iv Uç harfle sev, ve dev sözleri çı

karılabilir. 

2 - Oba sözü birkaç bölüge ayrıl. 
mıt büyük ve uzun göçebe çadırı, gö.. 
çebe ayleai kabile ve baraka anlamını 

verir. Bu da (ob) kökü ile (A) ekinden 
kurubnuıtur. Bu ek ve köklerden şu 

kurallar alana gelebilir. (Meydana ge· 
lebilir). Yani (A) ile biten kelime içi· 
ne bir ttY aldığını gösterir. Bunu bir 
örnekle aaptalıyahm (teebit edelim). 

Oda: 
Oka: Kefalet, sadakat, ve kefil kar. 

tılığı. 
Ana: Valıde. 

Oğa: Yine kefil kar,ılı. 

Oza: Vakıt. zaman ve lafzen karşılı. 
ğı. 

Ona: 

ıil>i· 
3 - Av kelimesinin birkaç anlamı 

vardır. Birincisi karada yabani hayvan 
veya kufwrmak denizde balık_ ve ben
zerlerini tutmaktır. ikincisi av için bir 
yere pdildiği zaman vurulan veya tu. 
tulaıı yal)ani hayvanla kuş ve balıktır. 

OçOncüaU de ele geçen güzel bir 
ttY ve daha doğrusu algıdır. (Ganimet
tir.) Nice ki: bugün elimize çok bir av 
geçti bir av arıyalım denildikte burada 
ele iyi bir algı geçtiği ve kelepir bir 
teY arayıp bulmak istenildiği açıkça 

anlqdır. 
Bundan bafka adam kandırmak ar. 

tılıimda adam avlamak. kadm avlamak 
ve bunlara ~nzer alSzlerde kullanılmak

tadır. 

Bu böyle kullaıulmQI& beraber iyi 
av aYlıyan•ara (ucı), Atmaca ve Şahin 
cibl yll'tıcı kutlara (av~) vurulan 
kutlan ağıı:ile alıp getiren ft tur de. 
nilen k~klere ise (av köpeği) adı ve
rilir. 

Pualuk ve karlı havalar tam bir aY 
havuıdll'. Avcılar böyle ilanlı gün!t
ri beklerler. 

Amı çeşidi: 

Çqit çeıit' ay yardır. 
A - Batık nı (kut an) 
B - Avlanacak yabani hayvanın 

dört bir yanını aanp ortaya almak 6-
sere adlı ve kalabalıkla yapılan av (fl
klr) (sllr'gUn aft) 

C - Ada ve yırtıcı kUf\a Hitea n 
da han avıdır. 

C - Avlamak kelimesi dört bir yanı 
sarmak demek oldup lftıil aYI ...... 
~ .. ·; _.. 'lıtvd etmekten bqka aldamL 

mak (iğfal edilmek) yerinde de Miyle. 
nilir. 

Av ıözü .oyuttur. (Mücerrettir). lki 
harfli ve tek heceli kelime olduğundan 
dolayı eık aranmaz. Bu &Özün eski biçi. 
mi (~kli) ağ'dır, balık ağı gibi. t,te 
bu örnek de gösteriyor ki bu kelime. 
nin kökü ağdır. (G) sonralan yerini 
(v) ye bırakarak ağ • av olmuştur. Ve 
(v) !erin (ğ) den değiştiği ayrıca an
laşılmaktadır. Ov, uv, tav, sav, gibi. 

4 - (Ağıl) 

Koyun ve benzeri hayvanların ha. 
rınması için yapılmış üstü açık ve yan. 
ları çit, çalı ve çırpı ile çevrilmit day
re ve mandıradır (ay ağılı) ayın halesi
dir. (Ağıllanmak) ıürü ağda girmek, 
ağılmak ağınmaktır. Yere yatıp hayvan 
gibi debelenmek demektir. Çağatayca. 
da buna agnamaık denir. Ağnılmak, 

ağınmak ve ağıllanmak sözleri fiili la
znndır. Bu rğıl sözü (ağ) kökü ile (ıl) 
ekinden kurulmadır. Ve bu ek, kökten 
aşağıda yazılı kura1ların çıkabileceği 

apaçıktır. 

Akıl, asıl • Anıl, atıl _ Ayıl, agıl. 
5 - Avluya yunaniler (avli) arab 

lar (havlu) veya havlı derler. Havlı 

dan geldiğini söylerler ve belki her iki 
uluı da bu kelimeyi kendilerine malet. 
ınek isterleı. Halbuki. hiç birisi male
demez. Çünkü (avlu) sözü tam türkçe. 
dir ve ağıldan gelmektedir. 
(Ağ) dan sc>"raki (Ô) (V) kelime. 

aile değisme y; ,>mış (ı) ortadan düşe. 
reok yerini (L) in sonuna gelen (U) 

harfine bırakmış (U) da (L) in sonu. 
na geçmekle böylece ağıldan avlu sözü 
çıkmıştır. Yeni ' arallar, avlu: aciz adi. 
ahmak, ehemmiyetsiz. kıymctsi~ miıte. 
vazı, serse'1l ve zaif karşıhğıdır 

A~u. Zehir demektir. 
Abu: Ta:occlip ve hayret karsılıgı. 

dır. 

Ova: Düz yere, sahraya. gitzel ve 

bıtek yere (münbit yer) e derler. Ova. 
lardan ibaret yer d • ovalık adını taşır 
Bu kelimenin kökü (Ov) ek de (A). 

dır. Buradaki (V) harfi (G) harfinın 
degişimi olması ihtimali v r lır. Bun. 
dan çıkacak kurallar şunla dır 

Olmaktan - Ola 
Oya: 1şll'ııilen ince kadın işi. Ov

maktan: ovunca. 
7 - Yurt. addır (i imdir). Yer, il. 

ev, bark, oturacak yer, arazi ve topraık. 
tır. Yersiz yurdsuz denilince başı boş 
.erııeri akla gelir. Yurt kelimesinin 
müteaddi ve liznn fiilleri vardır. Mü. 
teaddi fiili ev ve yer kazandırmak. iıı
kan etmek ö'cleminde (yurdlandırmak) 
fiili la1.1mına ~elince: o da yerleşmek 
goçebelikten kurtulup bir yerde yerleş.. 
mele arazi Vl' mülk edinmek kavramın
da (yurdlanmaktır.) Arazi ve maliki. 
nede yurdluktur. Bu sözün kökünün 
(Yu) ekinin de (urd) olması gerektir 

8 - Ocak: Bu söz ottan gelmiştir. 
Kökü (ot) veya (o) eki de (cak) tır. 

Burada (T) harfi (C) ile verini değiş. 
tirerek otak sözü ocak olmuştur. Ateş 
yanan yer demektir. Bunun türlü kul
lanış şekilleri vardır. 

1 - Odadaki ocak. mutbab · ocağı 
Z - Duvarda açılmıs delik ve dam

dan çıkan baca 
3 - Kireç yıkılan yer (kireç ocağı) 
4 - Ta, v~ maden çıkarmak için a

çılan çukur veya kuyuya (tas ocağı) 
ve (maden ocağı) 

5 - Yer altında olan su yolu lağım 
ve sairenin türlü yerlerinde yapılan 

bacalar ki nçılıp kapanrr (su yolu) 
(lağım ocağı). 

6 - Bahçelerin yq yiyecek ve ye. 
mit elrmelf'rine mahaua çukur tarlayı 

(patlıcan ve hıyar ocağı) 
7 - Avlelerin oturdukları yerlere 

(ayle ocakları) 
8 - Bir ayleyi yok etmeye ve IÖn

dürmeye (ocağma incir dikmek) 
9 - Ocaktan temizlemek endilatri

ıine (sanatına) (ocakçılık) ocak temiz
leyicisine de (ocakçı) 

10 - At evinin vanan yerine duman 
çıkmlık için çatıda açılmış büyilk baca
ya, iıri temel direğine ..e dedelerden 
soydan kalma 6clevler ft maliklneye 
(ocaıklık) derler. Yukardaki tanım (ta. 
rif) bize anlatıyor ki ocak kelimealnln 
anlmıı çok geniftir. Bunu anladıktan 
sonra ocr' o. kakü ve fr~k) ekile kun
cafımız yeni kuralları alta yazarak ya. 
ayı bitirelim: Yeni kurallar: ı 

O.Uncak, alacak. oyacak, onacak 
.... Acllnak Kemal AICllAJf 

İzmir panayırı için şim -
diden hazırlıklar başladı 

Önümüzdeki yıl 9 eyHllde açı
lacak arsıulusal İzmir panayırına 
muhtelif devletlerin daha şümul
lü bir tarzda iştiraklerini temin i
çin Ekonomi Bakanlığınca şimdi
den hazırlıklara başlanmıştır. Bir 
çok devletler panayıra iştirak e
deceklerini resmi olarak bildirme
ğe başlamışlardır. Bu hükümetler 
panayırda büyük pavyonlar ku
racaklardır. İlgili makamlardan, 
bunun için, malUmat istem .. ktedir
ler. Ekspozanlara elden gelen ko
laylıkların gösterilmesi için kanu
ni tedbirler alınması kararlaşmış
tır. Türkiye endüstrisinin önümüz
deki panayırda tarnamile temsil 
edilmesi ve Türkiyenin hakiki e· 
konomi durumunun gösterilmesi 
şimdiden teminat altına alınmış

tır. 

Sakarya vadisindeki . 
cır cır evı 

Pamuklarımızm çırçırlanması 

ve :nıJhafaza edilmesi için yeni pa
muk sahalarımızdan olan Sakarya 
vadisinde Mayıslar köyünde bir 
çırçır evi ve türbin dairesi yaptı
rılması kararlaşmıştır. 

Noterlerin beyiye 
hisseleri 

N oterlcrin adliye rüsumu pul
larından aldıkları beyie aidatını 

da umumı kazançları meyanında 
beyannamelerinde göstermeleri 
lüzumunu Finans Bakanlığı def 
terdarhk lara bildirmiştir. 

l'Ol.IS11<:: 

Talurnt•a patlaym<>a .•• 

Dun akşam Yeı..enbey mahallesinde 
oturan hukuk fakültesi talebelerinden 
B. Esad karısiyle beraber evde dokuz 
yaşlarındaki çocukları Sedriyı bıraka. 

rak sınemaya gitmişlerdir. Bedri an 
neıinın ve babasının bu yoklugundan 
istifade ederek evin ötesini berisini 
karıştırırken dolapta bir tabanca bul
mut ve pencereye gelerek bu tabancayı 
sokaga doğru çevirmek suretiyle pat _ 
latmak istemi,tir. Dolu bulunan ta _ 
banca çocuğun biraz tetiği z()rlaması 

yüzünden ateş alnuş ve o sırada sokak
tan geçmekte olan 9 yaşlarındaki Dur
sunun koluna isabet ederek Duraunun 
yaralanmasına aebeb olmuştur. Zabıta 
bu hadise etrafında gerçinleme yap _ 

maktadır. 

Kumar oynarken •• 

Dün itfaiye meydanında Kör Meh
medin kahvesinde Kadir ile Şevket ıcL 
larındaki ilı:i kişinin tavla ile kumar 
oynad. '.ları anlaşıldığından zabıtaca 

bu iki ıuçlu yakalanmış ve tüzeye gön 

derilmi,ti.r. 

Kömür alınacak 
Halke"i batluınl.iından: 

Halkevi için..(130) ton kok kömürü 

ve (9000) kilo kuru gürgen odunu alL 

naaığından vermek istiyen1er 15.ll.935 

cuma günü saat 16 da ellerindf' bulu. 

nan mallarm nümunelerile birlikte 

Hallı:evi Satın Alma komisyonuna gel-

meleri ricıt tıınm l-SOZ7 

• 
Berat ~~«·e~i 

Şabanın ilki 29 birinci teırin ~h gtmunderı tutm rJıidıti r:
hetle 12 ikinci teşrin 1935 pazartesi gunU •k.-mı yani (uh ıcc:l'
ai) Berat olduğu ilan olunur. 

r••••caıazıt•••••• ... ••••••••ıaaaı .. •••••••• .. •••~ 
NATASA ., Rus Aşkı 

Alice Field - Jean T oulout 

Jlll-···~1111••••••••' •••ı 

Ankara Su işleri • >irekt5rliieöüıul«in , . 
Ankara urayı su i'leri direktörlüğü için alınacak 40 ton ainı.ın 

kok kömürü açık eksiltme 21.11.1935 günlemecinde 'BU iıleri dircil. 
tör1üğunde olacaktır. Bunların .oranlanmıı tüm tutarı 1240 liradır. 
İstekJiler şartnamesini Allkara urayı su i,leri direktörlüğünd~ gC. 
rebi1irler. Muvalcıkat teminat 93 liradır. (3294) 1-5068 

Ankara Evkaf m üdii rlüfiiinden: 
Artırmaya konularak talip çıkmamasına binaen bet gün uzatıl

masına karar verilen ikinci vakıf apartımanm .,.. numaralı dairesi. 
nin pazarlıkla kiralamak ve görmek arzu edenlerin hergün Ankara 
evkaf müdürlüğüne müncaatları. (3297) l-5070 

ANKARA iCRA DAiRESi GAYRI MENKUL SATIŞ 
MEMURLUCUNDAN: 

Anadoıu ajansı umum müdürlüğünde Zühtü oğlu Cemilin 0-
güstine olan borcundan dolayı birinci derecede ipotek olup satıL 
maıma karar verilen Ankaranın Kavaklıdere Erzurum mahallesin.. 
de bulunan tapunun 4.3.1926 tarih ve 34/71 No. da kayıtlı, halen ar
aa halinde bulunan 1795 metre murabbaı 3161 lira muhammen de. 
terli bai yeri apğıda yuıh tartlar dairesinde açık artırmaya çı
karılmıttır. 

- Evsaf we mlittemilit : 
3 - Satıı pqin para ile olmak üzerelZ.12.1935 tarihine müaadif 

perteml>e günU aaat 15 den 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki maıhammen kıyme. 
tin yüde 7 ,5 ğu niabetinde pey akçası veya milli bir bankanın te. 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satrı günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan Ye Uç defa nida ettirildikten IODl'a me-'rur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İtbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 27.12.1935 tarihine mü.. 
aadif cuma günü saat 15 den 16 ya kadar yapılacak ikinci artırma.. 
da en çok artıran talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmak şartile en çok artıran talibine ihale o
lunacak ve bu niabeti bulmadığı takdirde iııe 2280 numaralı kanU
nun ahkamına tevfiıkan borç beş sene müddetle tecile tabi tutula
caktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea. 
kip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine iha
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle
mesi için yedi gün kadar mehil verilecktir. işbu müddet zarfında 
ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa ruı 
olup olmadığı 110rulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ilıe 
ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek bere bu talibe ihale 
edilecektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul ye. 
niden on beJ günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran 
talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menlı:ul talibine ihale edildikte 
tapu harcile delllliye resmi mütteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacalılarla diğer alakadarların bu gayri meo. 
kul berindeki haldarmı ve huıuıiyle faiz ve masrafa dair olan lcL 
dialannı evrakı müabitelerile 20 gUn içinde dairemize bildirmeleri 
lbımdır. Aksi takdirde hakları tapu ıiciliyle sabit olmadıkça aatq 
bedelinin paylqtmlmaaından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya ittir&k edecekler hergOn tarihinde 934/172 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart-
menıid okuyabilirler. 1-5066 

y KU fUf 

Jandarma genel komutanlıgı Ankar· 
satınalma komisyonundan: 

ı: Ankarada kapalı Arf ebiltmesile satm alınacak eşyaya ait tafsilat (4) cü maddede yuılıdır. 
2: Kilimın 163, Battaniyenin 165, çamqırbk bezin 266, yulık elbiwelilı: kumaşın da tartnameai 364 ku

rut kartılığmcla her cUn bmisrondaa alabilirler. 
3: Eksiltmeye girqıek iltlyenler kanun ve prtna mede vasılı belgeleri ve illr teminat makbuzu veya 

banka mektubu içinde balwwı teklif mektuplarını eksiltme ftktmdan en son bir saat evel Ankarada 
Jandarma genel komutaalıtı kuralında satın alma komiayenum vermit olmaları. (3089) 
4: Eşyanm: Miktarı: Deleri İlk teminatı: İhale tarihi 

adı adedi Lira: kuruş Ura: kurut Gün&: saat 
Kilim 10.000 32,SQO. O 2437 50 ll.ll-935 puartesi ıı 
Battaniye +400 JJ,000 O 2475 O 13-11-935 c;a111mba 11 

, İDetN 

Çaınqırlık ~ 177211 53,180 40 
Yublr elbbelik ...... 1177tl 70,628 o 

4711 • 

15-11-935 c:uma 10 

l8.1 l-9J~. ... •• tesl 10 
1-4818 



-
l\lüheııdis ve ıniıııar.ü1ra 

9 1kinciteşrin 1935 cumartesi giınü saat 17 de Yenişehirde Atatürk 
Uranındaki Türk Mühendisleri Bir ligi ~ inasında profesör Bay H. 
Yansenin ehircilik hakkında verecegi konferansa bütün Mühcn. 
dis ve Mimar arkadaşlarımızın gelmelerini dileriz. (3283) 

1-5040 Türk Mühendisler Birliği 

Çanakl"ale Jandarma Okulları 
Salın alma konıi ·yonu l•aşk.an· 

lığından: 
Cinsi Kilo Tahmini bedel Muvakkat İhale gunü saat nasıl 

L. K. teminatı günlcmcci olacağı 
L. % 7.5 K. 

Elımck 744710 81918 10 5345 91 20-ll-935 çarşamba 15 
pazarlıkla 

1 - Çanakkale 1, 3, 9, 10 ı>ayılı Jandarma okullarilc Jandarma 
hastane<Jinin 935 ve 936 seneleri ihtiyaçları olan yukarda yazılt 
:Ekmeğin hizasında gösterilen günlemcç, gün ve 6aatte Çanakka. 
le belediye dairesinde sclahiyettar komisyonca pazarlıkla eksilt
meıi yapılacaktır. 

2 - Teminatlar ihale günü saat 14,30 za kadar Koroisyona teı;
lim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnamesi Çanakkale .Jandarma Satınalma K~misyonunda 
parasız gösterilebilir. (6765) 1-4915 

Nafıa Bakanlığından: 

Betonarme köprü eksiltmesi 
ı - EJksiltmeye konulan iş: (Bursa - Karacabey yolunun 57 in. 

ci kim. sinde yapılacak betonarme köprü inşaatı. 
!n aatm keşif bedeli (40000) liradu. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei türabiye, şose ve klrgir inpata dair fenni §artname; 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname, 
f) Ke~if hulasa cetveli, 
g) Proje, 
lsti~nlcr bu şartnameleri ve evrakı (200) kuruş bedel muka

bilinde Nafıa Vekilcti şoseler Reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme ıs - zı - 1935 tarihinde pazartesi gilnü saat 16 da 

Ankarada Nafıa Vekaletinde şoseler Reisliği dairesinde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3000) lira muvak. 

kat teminat vermesi. bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olması 
lazımdır: 

1 - Ticaret Odasına .kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - isteklilerin yapmış olduklari işlere ait vesikaları iha

leden en az üç gün evci göstererek Nafıa Vekaletin
den alacakları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yuıkarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek ek. 
siltmc komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos. 
ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması lhmıdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3254) 1-5059 

ilbaylığından: 
Ankaranın deliler tepesi mevkiinde verginin 318 tahririne göre 

Kıirt Abdullah ve zevcesi adına kayıtlı bir kıta bağı 320 senesin. 
de bir kıta ara senedi ile satın aldığından bahisle adına tescilini 
yağcı oglu Fehmi tarafından istenmektedir. Tapu sicillinde kaydı 
olmıyan bu gayri menkul için 21-11.935 gününde mahallinde tanki. 
kat yapılacağından mülkiyeti ile ba~aca alakalı olanlar varsa ev
rakı müsbitelcrile birlikte on beş güne kadar Tapu Müdüriyetin. 
ne veya mahalline gidecek olan tahkik memuruna müracaat etme-
leri ilan olunur. (3281) l-5061 

Ankara tlbaylığından: 
l - Ankara _ Sivrihisar yolunda 1600 lira bedeli keşifli 800 m 3 

taş ihzaratının ihalesi 11-11-935 pazartesi günü saat 15 de vilayet 
encümeni daimisinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmcğe girebilmek için 120 liralık muvakkat teminatın 
muhasebci hususiye veznesine yatırılmaın lazımdır. 

3 - İstekliler bu işe ait artname ve keşif evrakını Ankara 
Nafıa Miıdtlrlüğünde okuyabilirler. (3290} 1-5063 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

1 - Yenişehirde olup aşağıda ada ve parsel numaralariyle mi.k
tarları ve muhammen bede ileri ile muvakkat teminatları yaz ıh 
4 parça arsa açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Ada Nr: parsel Nr: metresi muhammen muvakkat 
bedeli lira teıWnat lira 

1149 1 680 2040 153 
1149 5 646 1938 146 
1149 6 464 1938 146 
1149 33 547 1641 124 

3 - İhale 27.11.935 çarşamba günü saat onbeşde artırma ve 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

'\ - Bu arsaJarm şartnamesini okumak ve haritası üzerinde 
mevkilerini görmek ve daha ziyade tafsilat almak istiycnlcr her 
gün hesap işleri Direktörlüğüne gelmelidirler. (3295) 1-5069 

İLAN 
Temizlik i~lerile bahçeler ve 

ıııhiyc hayvanları için 75 bin kilo 
arpa ile 75 bin kilo saman için 
istekli çıkmadığından 4. 11. 
l935 tarihinden itibaren bir 
ay zarfında pazarlıkla ihale ya. 
pılacaktır. İstekli olanlar paıar
tcsi ve perşembe günleri saat on
da levazım direktörlüğü odasına 
gelmelidirler. 

Muhammen bedel (6750) !iradır 

teminat (506,25) kuruıtur. 
(3242) 1-5001 

iLAN 
Belediye cenaze ve tcbhir e

vi arabalarının tekerlekleri yeni. 
den yapılmak 11rtile lastik konu. 
lacaktır. Muhammen bedeli (263) 
lira teminat (19) liıa yetmiş iki 
buçuk MırUftur. Eksiltmeye gir
mC(k istiyenlerin 22.11.1935 euma 
günü sa.at 11 de komisyona gel. 
meleri .(3305) 1-5075 

Karaca~y Harası Müdürlüğünden 
Haranın 31 te~rinicvel 936 tarihine kadar bir senelik Manda ve 

Kara Sığır sütleri kapalı zarf UAUliyle artırmaya konmuştur. istek. 
lilerin 20 teşrinisani 935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 
(600) lira muvakkat teminatlariyle birlikte Hara Müdürlüğüne 
miiralJ.atları. (6816) 1-4927 •. 1\ 

ULUS 

HADDELER İÇİN 14 KALEM 
MALZEME 

Münakasası 12 1. Kan/935 ta
rihinde yapılacağı evclce ilan e
dilip fenni şartnamesine bir sa. 
hife daha ilave edilen ve tahmin 
edilen bedeli (150000) lira olan 
yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzer.1e Abkeri fabrikalar U
mum Müdurlügü satmalma ko
misyoı • ..ınca 23/1. Kan/935 tari. 
hinde pazaı tesi günü saat 15 tc 
kapalı urf ile ihale edilecektir. 
Şartname (Yedi) lira (50) ku.. 
ruş mukabilinde komisyondan 
veriljr. 'Taliplerin muvakkat te
minatı olan (8750) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur gün. 
de saat 14 c kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelf'rindeki vesaikJe mezkur 
gün ve saatte komisyona müra. 
caatları. (3215) 1-4982 

Ur. t:EMS'in 

Nasrr ilacı 

En eskı .ıahıı tarı oııc pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

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

Tophant•clc l""tanhnl Le· 
\azım Amirliği Satın ~ 

Alma Komh•yonu 
ilanları 

1500 adet lake karyola 12 iltin
citeşrin 935 salı günü saat 15,30 
da Tophanede satın alma komis· 
yonunda kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 
beher karyola 12 liradır. İlk te
minatı 1350 liradır. Şartname ve 
nümuncsi komisyondan görüle
bilir. 1stcklilerin kanunda yazılı 
vcsıkalarla beraber teklif mek
tuplarını ihale saatından bir saat 
evcl komisyona vermeleri. 

(218) (6628) 1-4857 

lLAN 

İdareleri İstanbul Levazım 

amirliğine bağlı kıtaat için 4200 
ton buğdayın kırdırılması 26.11. 
1935 salı günü saat 15 de Topha. 
nede satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıla

caktır. Muamele ve koruma ver
gileri ciheti askeriyeye aid ol_ 
mak kalın ve ince kepek nııite_ 
ahhide tcrkedilınek şartile buğ. 
dayın beher kilo kırma ücreti 55 
santimdır. Muvakkat teminatı 
1732 buçuk liradır. Şartnamesi 

hergün komisyonda görülebilir. 
hteklilcrin kanunda iste.1ilen 
vesikalarla şartnamede ya.zıh sc. 
raitini haiz olanların tcklıf nıek· 
tupJarını ihale saatinden b'r :sa. 
at evci komiı;yona vermeleri. 

(6919) 1--50fiS 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonu 

ilanları 

BİLİT 

1 - Bir metrcaine biçilen c. 
der 70 kuruş olan 40 bin metre 
ekmek torbalık be• kapalı zvf_ 
la cksihmeye konulmuştur. 

2 - İhalcai 25 ilkkanun 1935 
çarıamba gi\nll saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 140 kuruşa 
M. M . V. satın alma Ko. dan alı. 
nır. 

4 - Ekslitmeyc girecekler 
2100 liralık ilk inanç parası mck. 
tub veya makbuzlarile 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 üncü maddele. 
rinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını .ihale saatın
dan bir saat evci M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri (3265) 

h-505·'1 

E 

lütehassısı 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 

Dr. TURGUT 
1 Cet:ıeci Hastantsi OperatörU 
ii . 

Hastalarını Adhve Sarayı 
kuşısında Hayati apartmanın 

_ da her gün 15 den 19 za kadar 
ı._ kabule haslamıştır. 

' 

~ Doktor 

1-lilmi Koşar 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç. 

Zührevi hastalıklar 
Mlitehaw 

Balıkpazarında Polis nokta. ~ 
sı karşısında. Çıkrıkçılıtt yo· 
koşu · alt başındaki evinde, 
RaataJarını her ~ün öğleden 
sonra kabul eder. 

Telefon: 3506 

Doktor 
Ali i\lar11f tlnver 

DER!, FİRENGl VE BELSO· 
ÔUKLlJÔU HASTAl.IKLARJ 

MUTE HA SSISJ 
Tabııkhane c.addesı başında A 1 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

hergün 9·13 ve l5-20ye kadar 
katıul eder 

Yeni Eczane 

Açık güzel kullanışlı müsta_ 
mel hir fort otomobili satılacak
tır. İzahat almak için 2202. tele
fona m\iracaat edilmesi. 1-5006 

Kiralık oda 
Aylc yanında, moblc konfor. 

lu. Yenişehir Tuna caddesi Yi. 
ğitkosun sokat!ı. 1 S. 1-5007 

Satılık Ev 
Ycnişchirde İsmet Paşa cad. 

desinde Postane karşısında Lo
zan meydanına bitişik olan beş 
odalı evde elektrik su ve hava 
gazı vardır. İfrazı kabil olan ar. 
sasile ve içindeki csyasile satı
lıktır. Görmek istiyenlcrin için. 
deki bekçiye pazarlık için de 
telefon 2471 Ekrcmc mtiracaat 
edilmesi. 1-5019 

YENİŞEHİRDE 
Gaz ve elektrikli 6-7 odalık 

bir ev ~celc aranıyor. 
S9vyet Elçiliğinde 1572 tele. 

fonuna müracaat. 1-4979 

lıışaat sahip .. 
lerine 

Ta • Kum. Tuğla ve her ne
vi nakliye işlerini~i çabuk ve 
ucuz olarak yalnız İş Bürosu 
yapar. 

Anafartalar caddesi T. L 2037 
1-4909 

ZAYİ 
Kültür bakanlığından aldı. 

ğım 10.1.1934 tarih ve 204 No. ve
sikayı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan esıkisinin hükmü yoktur. 

Cebeci<k 3 No. evde misafir 
Hamdi 1-5074 

Kiralık 
Y eni.,ehirde, ffaYU&ba!fmda 

dört oda ve müştemilatını havi 
bir ev 65 liraya kirahkttt. lsti
yen le r 1890 numaraya telefon 
et9inlP.t. 1-.5049 

Kiralık daireler 
Yenişehir Havuz bası Bay 

Ali Nazmi aparumanı arkasın.. 
daki inşaatı bitmekte olan veni 
apartımanda kiralık daireler ka
lorifer, sıcak su, havagazı bütün 
lrönfoı. 

lstc1cli1er j395 Telefon • 
1-4999 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede '/ 
20,000 lira ı~ 
mükafat 

SAYiFA i 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BtlUNC1 TERTiP ... 
Senede ikj defada 

414 kişiye on bin 
lira ikra111iye 

Hu wıte f nt...a u: 1 lllıı..,.uıdr .,_ 
.... Mlaiblnf ....... ..ıa ~ ....... ,...,... 
"._., ..... 287 ~"'ye~ M• .. ............ 
81Mö~ ... u.. 
.._. • ZIO • 
o. ltlıttJ• ,.._..,. ... • 
ftr.ı - ~ ·- • '"....,._...... •750 

~ lıla '"'•hll kare 
1 lltıtqr;nd• rel.il~l.tlr 

•Kt CI TERTIP. 
Sen~•lf' he' <lef a

da beş kişi)e mı 

bin lira ikramiye 
'ul ıMaa ...tıı.. bu luraloın• ~ 

..-..nl...._.. • ...._.IMnK,. 
~ ................. l ..... ,_ ....... ..., .. 

şw. ... u.un .. :r-... r.ı.;ı" 

.....i"'-9 

• .-.~ .. fh'"" "41Ar-tlth". 

Kuralara iştirak edebilrr ek için l?_ı.mbara sahiblernin asgari 
yirmi~ lira binlttimııs otmalan lhnndrr. 

il 

i l 

.............. lllllİ ......................................... ..---....... ml!I---.... '' 

Ankara otohiis Direkt()rJüğiind ıı 
ı - Eksiltmeye konul n is: 
Direktörlük binası etrafına yaptır.ılacak muhafaza dmrandır. 
2 - İhale açık eksiltme Euretile yapılacaktır. 
3 - Bu işin keşif bedeli 2283.60 l.iradır. 
4 - Eksiltme 18-ll-935 pazartesi güni.ı saat 15 tc otobus Dı

TcktörJüğündc yapılacaktır. 
5 - tlk teminat 172 liradır. 
6 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankara Otobüs İdaresınden 

verilir. {3231) 1-4995 

AnJcara Evkaf l\tüdiirliiğiinden · 
Gökçe oglu mahaJlcsir.dc İstiklal caddesinde-ki ikincı vakıf 

apartımanın ikinci kapısının 8 ve üçünrü kapısının 1 No. hı d ire. 
leri kiraya verilmek üzere açık artırmaya 'konulmuştur. İkinci teş. 
rinin 12 ci sah günü saat onbeşte kati ihalesi yapılacaktır. Kirala. 
mak ve görmek arzu edenlerin Ankara evkaf müdürliığune mura. 
caatleri. (3221) 1-4953 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Sıh 1t ve tçtinıai luav net \ 7 kaleti 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha müessesesi 

direktörlüğündtn: 
1 - Ekıoiltmeye konulan iş: Ankara Merkez Hıfzıssıhha 'Mueıı. 

sescsi Direktör odalarına mahsus takımla mektep için ahşap mal
zeme inşaatı. 

2 - Yapılacak işin tahmin bedeli (6168.-) lira (40) kuruştur. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Kc il cetveli, 
E - Resimler. 
1stiyenler bu evrakı müesseseden alabilirler. 
4 - Eksiltme 20.11-1935 çarşamba günü saat (il) de Ankara 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde satın alma komısyonunda ya. 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek içın isteklilerin (461.-) lira (88) 
kuruşluk ilk teminatlarını Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Mü. 
dürlüğü veznesine yatırmış olacaklardır. Ve bundan baska aşagı. 
daki vesikaları da haiz olup göstermeleri lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun istediği vesikalar, 
B - Mefruşat işlerile iştigal eden bir müessese olduğuna dair 

ticaret odası vesikası, 
C - Resmi bir müesseseye en aşağı (10000) liralık ve tescllü. 

mü kalisi yapılmış bir iş yaptığına dair vesika, 
D - Vesikalar hakkında xarar ittihazı satın alma komisyonu

na ait olup bu hususta itiraz kabul edilmez. 
6 - Teklif mektupları ihale aaatından bir saat evehne kadar k<>-

misyon reisliğine verilmiş olacalctıi'. (9227} 1-4963 

Ankara llbay~ndan: 
Emniyet direktörlüiü için 50 ton yerli kok kömürünün alın.. 

ması 3-U-935 tarihinden hibaren ıo ~n müddeti~ açık ek&fümcye 
konulmuştur. Şartnamesi emniyet dırektörlüiündedir. 20.11.935 
çarpmba günü ıaat 15 de ihalesi yapı)acaJından isteklilerin yazı. 
lan gUn ve saatte teminatlarHe birlikte Hbaylıkta toplanan komi6. 
yona müracaatları. (3213) 1-4960 

Jandarma Genel komtıtanhğı 
Ankara Sahnalma komis onundan 

Evsafına uygun muhtelif numara ve boyda ( 498.000) beygir, 
(45,000) ester ve (4800) tane de buz mihi '20-11-935 çarşamba günü 
saat 14 de Jandarma genel komutanlığı kurağında açık eksiltme 
ile satın alınacalttır. 

Beygir ve ester miblarının bir t.anc:lli i~in (38) ve buz mihi 
için de (55) santim değer bisilmiJtir. İ.k teminatı (156} lira (74) 
kuruştur. Şartnamesi parasız olarak her gün kornis)'ondan alınabili .. 

Eksiltmesine: girecekler tam va.ktında ilk inoinÇ ,-raaı unclık 
f,Pa"'kbı,,ızu veya bank.! mdıtvbu ile komisy.Jna gelmeleri. (JlC9) 

1-4792 
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___ A_n_k_a_r a--~-e·v-az-::-Amırliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
··ı 

i 
ı - Tümenin bayramiç garnizonu civarında bulunan kıtaatın 

ihtiyacı ola;> 209 ton unun kapalı zarfla alınacağı hakkında yapı
lan ilan üzerıne ihalesine iştirak eder talibi çıkmadıgından yeni. 
den kapalı zarfla kırdırmaya konuldu. 

2 - Beher kilosuna biçilen eder 14 kuruş 50 santim ihalesi 
28-11.935 tarıhine müsadif perşembe günü saat on dörtte bayramiç 
ttlrnen ıatın alma komisyonunda yapılacağı . 

3 - Unun şeraıt ve evsafı bir evci ilan edilen un evsafının ay. 
nıdır. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerine 
göre istenilen vesaikle muvakkat teminat tutarı olan 2273 liranın 
veya bank mektubunun ihale saatına kadar komisyona verilmesi. 

(3258) 1-5057 

!LAN 
1 - Tümenin bayramiç garnizonu ihtiyacı olan 222 ton unun 

kapalı zarfla kırdırmaya konulduğu haıkkında ilan edilip yevmi 
ihalesinde talibinin verdiği fiat bedeli muhammenin ve piyasaya 
nazaran çok yüksek fiat vermesinden ihale edilemeyip yeniden 
kapalı zarfla kırdırmaya konulduğu. 

ı - Beher kilosuna biçilen eder 14 kuruş 50 santim ihalesi 
25-11-935 tarih pazartesi günü .saat on dörtte bayramiç tümen satın 
alma komisyonu binasında yapılacağı. 

3 - Un evsafı bir evelce ilan et.tiğimiz unun şerait ve ev!>afının 
aynıdır. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddeleri mu. 
cibince istenilen vesaikle 2415 lira muvakkat teminatın veya banık 
mektubunun ihale SJatma kadar komisyona teslimi. (3259) 1-5056 

lLAN 
Tümenin bayramiç garnizonu civarında bulunan kıtaatın ihti. 

yacı olan 209 ton unun kapalı zarfla alınacağı hakkında kırdırmaya 
konulup yevmi ihalesinde talibinin verdiği fiat bedeli muhamme
nin ve rayi{;e göre yükesk görüldüğünden ihale edilemediği. 

2 - Beher kilosuna biçilen ecler 14 kuruş 50 santim ihalesi 
27-11.935 tarih saat on dörtte bayramiç tümen satın alma komisyo· 
nu binasında yapılacaktır. 

3 - Unun evsafı evelce ilan edilen unun şerait ve evsafının 
aynıd ı r. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerine 
göre istenilen vcsaikle muvakkat teminat 2273 lira veya bank 
TJlektubunun ihale saatına kadar komisyonumuza verılmesi. (3257) 

1-5058 

İLAN 
Kayseri kor merkez kıtaat ve müessesat eratının ekmeklik unu 

138500 kilo münakasaya konulmuştur. 18/ 2. teş/ 935 tarihine miL 
sadif pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. 
İlk teminatı 1298 lira 50 kuruştur. Muhammen bedeli 17312 lira 50 
kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyonda gö. 
rebılirler. Taliplerin mezkür saatten bir saat evel teklif mektup. 
!arın ı Kayseride kor binasındaki artırma ve eksiltme komisyonuna 
vermeleri il5n olunur. (3210) 1-4940 

J LA N 
Tefenni garnizonundaki kıtaatm senelik ihtiyacı olan 315,000 

kilo arpa eksiltmeye konuld u. 
2 - İhalesi 18-11 _935 pazartesi günü saat 15 de Ispartada tüm 

sat ın alma komisyonunda yapı lacaktır. 
3 - Muvakkat teminatr 1418 l iradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhasebecilik veznesi

ne yatırı lmış olması ve teklf mektuplarının kdnunda yazılı formü 
le uygun bulunması zaruridir. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - "r ... ~ .... j" herleli 18900 liradır. (3195) 1-4925 

t LAN 
1 - Erı:ıncan garnızonu kıta ve müesseseleri ihtiyacı için ka. 

palı eksiltmeye konulmuş olan iki milyon beş yüz l>ın kilo ota ta. 
lip çıkmadı ğından kıta ve müesseselerin ihtiyaçları olan otu 
644.000 ve 500000 ve 580000 ve 776000 kiioluk olmak ii:ı:ere dört kıs. 
ma ayrı lmıştır. 

2 - İ k i milyon heş yüz bin kilo otun muhammen bedeli 87500 
lira i lk teminatı 6563 l i radır. 

3 - 644000 ki loluk kısmın muhammen bedeli 2540 lira ilk te
minatı 1691 liradır. 

4 - 500000 kilouk kısmın muhammen bedeli 17500 lira ilk te
minatı 1313 liradır. 

5 - 580,000 kiloluk kısmın muhammen bedeli 20300 lira ilk 
teminatı 1523 liradır. 

6 - 776,000 kiloluk kısmın muhammen bedeli 27160 lira ilk te
min.iti 2037 liradır. 

7 - İhalesi 18 2. teş/ 935 perşembe günü saat 10 da tümen satın 
alma komisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. Şartnamesi Erzincan 
tiımen satın alma komisyonunda her gün görülebilir. (3238) 

1-4970 

İLA~ 

l - 1 umen bayramiç garnizonu ihtiyacı olan 222 ton unun ka
palı zarfla kırdırmaya konulup ihalesı gıinü talibi çıkmadığından 
yeniden kapalı zarfla alınacağı hakkında kırdırmaya konulduğu. 

2 - Beher kilosuna biçilen eder 14 kuruş 50 santim ihalesi 
26. 11.935 tarılıınde salı günü saat on altıda bayramiç tümen satın 
alma komısyonunda yapılacağı. 

3 - Un evsafı lıir evel ilan ettığimiz unun şerait ve evsafı da. 
hilinde bul undugu. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerine 
göre istenılen vesaikle muvakkat teminatı olan 2415 liranın veya 
bank mektubunun ihale saatına. kadar komisyonumuza teslimi. 

(3260) 1-5055 

İLAN 
1 - Garnizon dahilinde kıtaat ve müessesat hayvanlarının se

nelik ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 636,600 kilo arpanın pazarlı. 
gına talip çıkmadığından ikinci bir pazarlığa 14-11-935 tarihine 
müsadif perşembe günü saat onbeşte Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktı r. 

2 - Arpanın mecmu tutarı 20238 lira 50 lcuruş olup ilk temi. 
natı 2267 lira 89 kuruştur. 

3 - Şartnc1ı':lesi komisyonda her gün görülebilir. İsteklilerin 
belli gü n ve saatte mezkür komisyona gelmeler i. (3247) 1-5060 

İLAN 
8.10.935 de kapalı zarfla e ksil tmeye konulan 400,000 k ilo Sı

vas ununa teklif ed ilen on beş kuruş e ll i santim fiat paha lı görül. 
düğünden aynı şartlarla bir ay içind e pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 62,000 lira ve ilk teminat 4650 liradrr. 
3 - Şartnamesi Sıvas tüm artırma eksiltme komisyondadır. 
4 - Pazarlığı 14-11.935 perşembe günü saat 14 dedir. 

(3299) 1-5071 

1 LAN 
İstanbul komutanlıgı ihtiyacı için alınacak olan 27000 kilo sa

bun kııp:ılı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen tutarı 7155 
lir dır ilk teminatı 537 liradır. Eksiltmesi 18/ 2. teş / 935 pazartesi 
gunu saat 15 dedir. Şartnamesi İstanbul komisyonundan pa. 
rasız alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat mak. 
buzları ile 2490 num::ıralı kanunun 2. 3. inci maddelerindeki vesi
ka! rlıı birlikte teklif mektuplarını belli gün ve ihale saa tından en 
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a z bır ı;aat evetine kadar fındıklıda komutanlık ı;atm alma komi~ 
yonuna vermeleri. (3237) 1-4971 

İLAN 
. 1 - 8-10.935 tarihinde kapalı olarak eksiltmeye konulan 250,000 

kılo zara ununa teklif edilen 16 kuruş 50 santim fiat pahalı oldu. 
ğundan aynı şartlar dahilinde bir ay içinde pazarbkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 41250 lira ve iJk inanc akçesi 3093 lira 75 
kuru~tur. ' 

3 - Şartnamesi Sıvas komisyonundadır. 
4 - Pazarlrğr 14.11-935 per~embe günü saat 14 de Sıvas tiim 

artırma cksltme komisyonunda yapılacaktır. (3301) 1-5073 

İLAN 
1 - Vize alpullu için altmı~ar ton ve pınar hisar için yüz ton 

ki ceman 220 ton ekmeklik un kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - İhalesi 26.2. teş.- 935 salı günü saat on altıdadır. 
3 - Vizeye ait unun muhammen fiatı 14 kuruş 75 santim alpul

luya ait unun muhammen fiatı 14 kuruş 50 santim ve Pınar hisara 
ait unun muhammen fiatı 15 kurustur. 

4 - Hepsinin tutarı 32550 lira ·olup iık pey parası 2442 liradır. 
5 - Şartname ve evsafı her gün çorludaki komisyonda görüle. 

bilir. 
6 - Eksiltmeye 

önce kanunda yazılı 
!arını vermeleri. 

gıreceklerin zarfları açma saatından bir saat 
vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektup. 

(3300) 1-5072 

İLAN 

1 - Konyadaki kurumlar 
hayvanları ihtiyacı için 41M.OOO 
kilo arpa satın alınacaktır. Mu. 
hammen bedeli 27170 liradır. 

2 - Şartnamesi Konyada kor 
satın alma komisyonunda istek
lilere okutturulur. 

Satılık Ev 
Yenişehırde Tuna caddesin

de 23 No. lu hane satılıktır. İs. 
teklilerin (İstanbul - P osta ku_ 
tusu No. 1062) ye müracaatları. 

1-5008 3 - Eksiltmesi 9 '2 .teş., 935 
cumarte!>i günü saat 11 de Kon
yada kor satın alma komısyonun· 
da olacaktır. 

Mühim ilan 

Otvrotva vn ~erae , 
Ht!r ay1,n 61..r/nde 

P~ra,,ın ,-.,'zı'1i at. ! 4 - İlk teminatı 2038 liradır. 
5 - İsteklilerin teminat mek. 

tub veya ma1<buzları ile komisyo-
na gelmeleri. (3307) 1-5076 

İLAN 

lfor:.a garni7.onu için 135,000 
kilo has ekmek satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedel 15525 lira. 
dır. Şartnamesi satın alma ko. 
misyonundadır. Ek~iltme 26.1 ı. 
1935 salı günü saat 16 da Bursa
da Tophanede satın alma komis. 
yonu hınasında olacaktır. 

Eksiltme kapalı ıarf usuli i. 
ledir. Muvakkat teminat 1165 li
radır. Teklif mektupları 26. ı. ı. 
935 :;alı günü saat 15 e kadar ;;a_ 
tın alma komisyonu b.tskanl ı ğı
na verilmi~ olacaktır. (3308) 

1-5077 

İLAN 

Bursa, Müdanya ve Bandır_ 

ma garni.rnnları ic:in 478 ton ar
pa satın alınacaktır. Tahmin e. 
clilen bedeli beher be~ kuruştan 
23900 liradır. Şartnamesi satın 
alma komisyonundadır. Eksilt
me 27.11.1935 çars..ımba gunü sa
at 16 da Bursada Toohanede sa
tın alma komisyonu binasında o. 
lacaktır. gksiltme kanalı zarf u
sulü iledir. Muvakkat teminat 
179J lir;ıılır Burc;anın 388. Mu
danvanın 45, ve Bandırmanın 45 
tonrlım iharet arpası avrı ayrı ta
l iplere de ihale edilebilir. Teklif 
mekturlarr 27.11.1935 carıamba 

günü saat 15 se kadar satın a lma 
komisyonu ba!:ıkanlığına verilmi~ 
olac~ktır <3309) 1-5078 

İLAN 

Konyadaki kurum lar ihtiyacı 
için 26600 kilo sade yağı alına
caktır. Şartnamesi Konyada kor 
satın alma komisyonunda istek
l i lere okutturulur. 

2 - Eksiltmesi 11.11.1935 pa. 
zartesi günü saat 10 da Konyada 
kor satın alma komisyonunda• 
yapılacaktır. 

3 - isteklilerin 1495 lira 25 
kuruşluk ilk teminat mektup ve. 
ya makbuzlarile Konyacla koı sa
tın alma komisyonuna gelmeleri 

(3310) 1--5079 

İLAN 
Görülen lüzum üzerine 25 İ · 

kinci teşrin 1935 de yapılacağı 
ilan edilen 9 takım basit makas 
eksiltmesi aynr şartlarla 16 bi
rinci kanun 1935 pazratesi günü 
saat 15,30 da yapılacaktır. (3201) 

1-5013 
İLAN 

Ankara - Kır ıkka le • Ankara 
arasında işl etilmekte olan ray o
tobüsü seferlerine, 10.11.1935 gü
nünden i t ibaren nihayet verile
ceği muhterem halka ilan olunur. 

(3291) 1-5064 

lmtıyaz sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rı fkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yaz ı İşleri MUdilrU Naeuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civannda 

Ulıı& Buımevind• basılmış· 
t M'. 1 

) 

Yenişehirde fevkalade dö. 

"enmi~ be:-t oda devredilecektir. 
İzahat almak için 1918 telefona 
müracaat edilmesi. 1-5005 

Tirli aatrasiti 
g eldi 

Ekonomik, sıhhi, ucuz, her yerde yanar. Sipariş kabul yeri 
Adapazarı 

Türk Ticaret Bankası 
Ankara merkez :ıubesi: ! sıklar caddesi dairei mahsusa telcton: ~16 

Kah v e 
Kuvvet eksiridir 

ı~ al{at 

taze ve halis olmak şartile! 

Bu evsafı ancak 

Kuru kahveci 
lV ehmet Ef. MaJ?dumlarının 

kahveleri temin eder. 
Muhafazalı Mükemmel Kutular içinde: 

90 gramhğr 15 kuruş 
200 ".)(\ ,, ,, 
500 ,, ,, 

Her giin mes~ "eri ile taze, taze geliyor. 

ANKARA ACENTASI: Esnafa ayrıca tenzilat yapılır. 

Ankara l\'lemurlar l(oopc. alif Şirlceti 

' ( YENi 
Sİ.NEMALAR 1 

1 
BU GECE 

Fevkalade bir muhit ve şehvet 
havası içinde dönen muhteşem 

bir eser 
SiY AH GÖZLER 

Harry Baur - Simone Simon 

BU GUN BU GECE f KULÜP) 
Alexendre Dumas Fils'in ölm~z 

eserinden 
MONTE KRlSTO 

Elisa Landi - Robert Donat 

Ayrıca : lta !,ya n -- Habeş harbı intibaları .. 


