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Ma aile Italgan topfarı altında 

Ogaden yal{ınında lıabeşlerin taarruz yapacakları söyleniyor 

Gündelik 

YAPI KOOPERATİFLERİ 

H. YANSEN 

Bu yazı, §ehirci Profesör H. 
Y ansen tarafından Ankara' -
daki mukenler anketimize 
cevab olarak gönderilmiştir. 

Sıhhi evlerde yaşamanın değe
ri gün geçtikçe artan bir ehemi -
yet almaktadır. Güneşi bol bir eve 
sahib olmakla sadece hastalıkla· 
rın önüne geçilmez, onunla bah
tiyar bir aile hayatının da temeli 
kurulur. Ne yazık ki pek çok kim
seler böyle kusursuz evlere sahih 
olmak imkanından uzaktırlar. On · 
ları bu imkana yaklaştıran yapı 
kooperatifleridir. 
Yapı kooperatifi geliri az olan

lara iyi Te sıhhi olduğu kadar 
h1ısu$İ, bir yuva teminine hizmet 
edet". 

Yapılmakta olan süel hareketlerin geçtiği y< 

Londra, 8 (A.A.) - Röytet· 
ajansının özel aytarından: Makal
le şimdi İtalyan topları altınd:ıdır 
İtalyan kuvvetleri dün akşam tam 
Makalle'nin dışında bulunuyorlar 
ve bu sabah çok erken şehre gir -
meyi umuyorlardı. Makalle görü· 
nüşe göre üniformalı bazı hi\beş 

-unsurlarmm İşgalinde bulunuyor 
du. İtalyan uçakları, kuzay habe§ 
kıtnları büyük kısmının bulundu 
ğu Dessıe'~·e kadar olan b:;\:"'J ı 
tar :mştır. Keza gönderilen ita ! 
yan devriyeleriyle küçük müfreze
ler bütün Mnkalle bölP,•'";ini, ileri 

(Sonu 2. ci sayrfada) 

Kamutay toplant sınd 
Bayındırlık. ve Finans Bak.anlari g·; ~üşü -

lenprojeler üzerinde izahat verdiler 
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Son lıallerler ikinr. · i 

sayfada 
i ·------·--··...--·---.. -·- : 

Heryenle a kur. 

"Ulus,, un dil yazıları 

Defi- füdaf 
"Defi, dafi, müdafaa, müdafi" sözleı·inin 

etimoloji, morfoloji ve fon etik. 
bakımından analizi 

DEFt 

Kelimenin etimolojik şekli: 

(1) (2) (J) 
(ed + ef .+ iğ) 

( I) ed: Kök olarak burada 
"kuvvet, hareket, urmak, atmak, 
uzaklaşmak,, anlamlarına gelir. 

(2) ef: (. +- f), ektir; (k, g, h 
gibi) manayı tamamlar ve tayin 
eder. 

Ed -ı- ef - def: Kökün, işaret 
ettiğimiz manalarım tamamlayan 
ve tayin eden bir söz unsurudur. 

Bu unsurun başka şekilleri de 
vardır: 

I - Döğ ( -j me) = darb 
il - Döv ( + eç) - havan 

111 - Dih ( + ek) = havan 
iV - Tav - enerji 
V - Teğ ( -+ mek) - taarruz 

etmek 
VI - Teb ( + e) =silkelemek, 

vurmak, çırpmak 
VII - T eb ( + iyelen) = tepin

mek 
VIII - Teb-tep ( t- i) =- tekme 

IX - T eb ( + iyesir) - İterek 
çekilmek 

X -Teb ( + in) = tepmek 

(3) af: Burada panse veya şah
sı gösterir; yani (em üd) sözü
nün anlamlarını haiz olan şey ve

ya şahıstır. 

(4) ağ: (. ğ) , ektir. Obje ve 
süjeyi tayin ve ifadeye yarar. O 
halde: 

Em + üd + af + aq = mücla
fağ: Kuvvet, ihtimam, itina. me
netme, sahip olma anlamlıumm 
ifadesidit veyahut bu manaları 
haiz olan kişinin vasfıdır. 

l\JÜOAFt 

Bu ikinci anlamı, sonda küçük 
bir vokal değişimi ile (müdafiğ) 
şeklinde kullanırız. Birinci keli
menin sonundaki uzatma rolü ya
pan (ğ) yerine imlada (a) konul
maktadır. ikincinin ( ğ) si kaldırı
larak onun vokali olan (i) yi ha
fifçe uzatmakla iktifa olunur. 

Görülüyor ki (müdafaa) ve 

(müdafi) kelimeleri, türkçede ay
nr bünyededir. Birincisi panseyi, 
ikincisi o panseye sahip olam ifa
de için kullanılır. 

Şüphe yok ki bir kira evi ile 
insanın kendi özmalı olacak bir 
yuva arasındaki fark çok büyük -
tür. Bu, t'U demektir ki, koopera
tifte üye olan kimse ondan uluor
ta cıka.rılamaz, sürekli olarak aynı 
yu~ada yaşar, on ile otuz yıl ara
sında, bu yuvanın mülkiyetini el
de ebnek gayesiyle bir mesken 
birliğinde hisse sahibi olur. Sos
yeh"ye otuz yaşında katılan bir 
koo'""'ratifli farzediniz. Bu koope
ratifli, artık çalışmaya gücü yet
miyecek bir yaşa geldiği zaman 
borcunu tamamen ödemiş olduğu 
bir yuvaya (bu benim mülküm
dür) diyebilecektir. 

Kamutay dün Refet Cam tez 
(Bursa) nın başkanlığında top -
lanmıştır. Celse açıldıktan sonra 
Sıhhat ve Sosyal yardım Bakanı 
B. Refik Saydam, Kamulaya sunu· 
lan iskan kanun projesinin dahi
liye ve sıhhat komisyonlarmdo.n 
katmç bir encümende görüşüldük
ten sonra büdce konıisyonuna 
sevkedilmesini istedi ve teklif ka-

, . . Bu misallerde görüldüğü üzere 

1 
n d edıldı. d, t, aynı kategoriden olup birbir-

Kelime, arapçada müdalea şek
linde: 

Böyle bi" yapı kooperatifinin 
kurnlus tart ;arı nelerdir? 

llkönce kooperatife ortak ol
mak ve her ortak, az bile olsa fai
zini alacağından ve kaybolmıyaca
ğmdan emin olacağı bir •~mel se.-
maye ödemek laznndrr. Bu suret-

(Sonu 4. cü sayrfada) 
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Her iki Jıaldede arsalar en az 400 metre murabbaı büyüklüğündedir. 

A)Bitişik evler: 
Bahçenin uzunluğu 25 metre, bahçe tarafında evler arasındaki me

safe 50 metre, arsa kullanrlmağa elverişli bir büyüklüktedir. 
B) Tek evler: 
Balıçe uzunluğu S metre, evler arasındaki mesafe 10 metre, arada

ki bahçelerin bir kısmı güneşi görmemektedir. Bu tertibdeki arsa bü
yüklükleri hiç bir suretle kullanr§lr değildir. Tek evin, yapı ve muha
fazalfl.rt pahalıya mal olan 4 yüzü olduğu gibi sıcaklrğı az koruyabi
lirler; bitişik evlerin ise yalnrz 2 yüzleri vardır. 

1Jaşkan memurlar konunu e 1 lerinin yerini tuttukları gibi; (b, 
r ıj f p, f, m, v) konson lan da aynı ka-

B. Ali Çetinkaya 

cümeni, iş kanunu muvakkat eıı· 
cümeni, vilayetler hususi idareleri 
muvakkat encümeni gibi komiı. 
yonların aynen çalışması için Ka 
mutaym onayını aldıktan sonra 

(Sonu 6. cı sayrfada) 

Devlet Deıniryolları 
genel direl{törü 
İstanbul, 8 - Cumuriyet Halk 

Partisi lstanbul yönkurulu üyel 
irinden olup Devlet Demiryolları 
Genel Direktörlüğüne tayin edilen 
Bay Ali Riza bugün Ankara'ya 
hareket etti. 

ULUS: Bay Ali Rıza eski kur
may subaylarmdandır. Milli Mü -
cadelede garb cephP,si kurm~y •.. 
da başarı ile çalısmış, emekliye 
ayrrldıktan sonra Cumuriyet H~Uc 
Partisi işlerinde hizmet etmiş de
ğerli bir zattır. Her bakımdan 
ehemiyetli olan Devlet Demiryol
larında da Bay Ali Rıza'nın, değe
rini iyice belirtmek imkamnı bu -
lacağını umarr" 

l tegoridendirler ve birbirlerinin 
yerini tutarlar. 

(3) iğ: Bu son ek, def söz un
l surunun anlamını başlı başına ifa
! deye yarar, ona isim şeklini verir. 

Biz kelimeyi, (def + et), (def+ 
ol), (def + etmek) şekillerinde 
görüldüğü gibi, sadece, döğ, döv, 
dib, teb unsurlarını nasıl kullanı
yorsak öylece kullamrız. 

Yalnız del sözünün vokal de· 
ğişmesiyle başka bir şekli olan 
(daf) a, (iğ) eki.ti koyarak ke
lime anlamını, bir süje veya obje 
ile alakalandırırız; yani: 

Dal + iğ = daliğ = dafi: atı
cı, uzaklaştırıcı anlamına gelir. 

Not: Arapçada (defi) kelime
si, (defiğ) şeklinde ''men etmek, 
ita etmek,, [~] ve "salmak, kakı
vermek,, [**] anlamlarına olarak 
alınmıştır. 

~IÜDAFAA 

Kelimenin etimolojik şekli: 

(1) (2) (J) (4) 
(em + üd t af + ağ) 

(1) em: Köktür; "derman, kuv
vet, çare, ihtimam, itİnl\, menet

me, sahip'' anlamlarını gösterir. 

(2) üd: (. + d), burada ektir; 
yapıcı, yaptırıcı anlamınadır. 

-
1 - Kamusu Türki 

il - Türk Dili "Türkmen leh
çesi" 

111 - Kamusu Türkl 
JV - Radlof /Cıgati lll "Kırgız 

lehçesi" 
V - Orhon kitabeleri 

Vl, VII, VIII, IX, X - Pe/cars· 
ki: Yakut Dili Liı.gati. 

[*] Ahterii Kebir 
{~*] Tercüman-ül-liıKat 

'' (1) zor ile öte salmak. kakı
vermek, defetmek" [ 11 ; (il) d~

yanma, sahip çıkma (2] '' anlam
larına ve müdafiğ şekli de: 

" (1) defedici [l] ve (il) daya
nan (2] '' anlamlarına alınmıştır. 
Arapçada, deliğ ve müdalea söz
leri bir kökten farzolunmuştur. 
Türkçede bu kelimelerin kökleri, 
görüldüğü gibi, bir değildir. Del 
unsurunda: "ıı.almak, kakmak, at
mak" anlamları esastır. Fakat 
müdafaa sözünde kökten gel ·n 
esas anlam, "himaye etmek, ko
rumak, mania teşkil etmek, sah· p

lik etmek'' anlamlarıdır. Nitekim 
''menetmek, beu<letmek" anlanıı
na olan matamak f3] ve "mani-ı'' 
manasına olan matavuk (31 ve 
''beklemek'' [ 4 J, "gözetmek" [5 ı, 
"gözlemek'' f 6], "tarusut et
mek" r1] anhmlarına olan um

mak; ve ''kuvvetlenmek'' anlamı

na olan muğutağ [8] sözlerinin 
hepsinde ( v. + m) kökünün esas 
anlamlarından "menetmek, ma
nia, beklemek. gözetmek, himaye, 
muhafaza, sahiplik v. s." manala
rı görüJmektedfr. Bu saydığımız 
kel;melerin et'imolojik şekillerini 
alt alta yazarak küçük hir tablo 
h,. ""~P. o-ör .. lim: 

Müdafaa -=-- (. , m+üd+af+ağ) 
Matamak - (., m+at+am+ak) 
Matavıık - (., m-f at+av+uk) 
Ummak (um+uğ+um-j-ak) 
Mu~utağ (., m+uğ-j-ut t ağ)" 

Görülüyor ki, bütün bu kelime
- Saydayı çevirina --------

[1] Tercüman-ül-Lugat 
[2] Kamusu Türki 
[J]Radlof IV. "Kal!an lehçesi'' 
[ 4] Türk Dili,· Kamusu Türki 
[5] Kamusu Türki 
[ 6] Türk dili 
[7] Babus 
[8] Pekarski: Yakut Liıgati 



SAYIFA 2 

SON DAKiKA 

ltalyanlar Makalle'ye girmişler 
Roma, 8 (A.A.) - Popolo di Roma 

gazetesi, İtalyan kıtalannın Makalle gü
neyindeki hareketlerinin daha güç ola
cağını yazmaktadır. Bununla beraber, 
İtalyanların Makalle'den ilerdeki bütün 
strateji noktalannı işgal ettikleri bildi -
rilmektedir. 

Roma, 8 (A.A.) - Resmi İtalyan 

bildiriği: General dö Bono, telgrafla 
bildiriyor: 22 ikinci kanun 1896 tarihin_ 
de Makalle kalesinden indirilmiş olan 
bayrağımız, bu sabah saat 9 da, milli ve 
yerli kıtalarımwn şehre girmesi üzeri. 
ne, tekrar Makalle kalesine çekilmiştir. 

Gorahi de alındı 
Asmara, 8 (A.A) - İtalyanlar, 0- ı 

gadende Harrar yolunu açmakta olan 
Gorahiyi ele geçirmişlerdir. 

Gorahi, bütün Ogaden mıntakasın -

daki habe§ müdafaasının ana düğümü -

nü teşkil etmekte idi. 

Makalle İtalyan toı>ları altında 
(Başı l. cı sayılada) 

hareketine tekrar batlamadan önce 
herhangi bir ani taarruz karııınnda kal
mamak için, iatikpflarda bulunmakta -
dırlar. Habetlcrin barba girişeceklerini 
gösteren hiç bir ıey yoktur. Zira, tim. 
diki halde ehemiyetli hiç bir toplanın ı 

kaydedilmemiıtir. Habe§ler, Vorogo 
önilnde ve Ambalama bölgesinde mUs • 
tahkem hatlar lrurmu~lardı. Bu hatlar. 

lerin kuruhqu bir olduğu gibi, 
hepıinde de kök anlamı mevcut
tur. 

Not: Görüldü ki "b,,, ''m'' kate
goriıindendir, yani bunlar biribi
rinin yerine kaim olurlar. Yakut-
9&da [9] (b) ile bathyan şu keli
melere bakalım: 

(m - b) üJüğ kavrama, dik-
kat 

(m - b) üJüğleğ - dört gözle 
beklemek, kavramak, dikkat et
mek 

(m - b) ütey =çevrilmiş yer, 
divar; öyle kapablmış ve kilit
lenmiş olmak ki hiç bir ara kal
masın. 

( m • b) üteyd eğ -= etrafı çev: 
rilmiş olan 

( m - b) üter tatmin etmek, 
yardım etmek, yenmek. Kökü (v. 
+ m - b) olan bu kelimelerin 
hepsinde, ''müdafaa" kelimesin
deki esasi mana mevcuttur. 

[ Bu kelimelerle kökçe ala
kalı olan «defa, ümit, imdat, 
medet» kelimelerinin analizini 
yarın yazacağız. ] 

[9] Pekarski: Yakut Liıgati 

Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik 

iV üncü anke1 

1-Ev. 
2-0ba 
3-At· 
4 - 4ğıl 

5 - At'lıı 
6-0vn 
7 - Yurtl 
8 - Ornk 

1) Yukardak1 kelimelerin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdır ve eklerin herbiri
(Sonu S. inci sayı/ada) 
(Başı J. ci sayı/ada) 

nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmu,tur? 

iV) Bu arattırma neticesinde: 

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

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

YukarJaki JörJüncü Jil anketi
mize okurlarımızın verecekleri ce
vablar, gazetemiz yazı ifleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız. 
cevabları ıırui)'ie koyduğumuz 
,.,·/.,; brmdan bövle Je koyacağız. 

dan ba.:ısını terketmişler ve bazıları da 
italyan hattının gerisinde kalmıştır ki 
temizleneceklerdir. Öteygün Makalle
nin doğu kuıayında olan savaşa beş yüz 
habeşli girmiş ve göğüs göğüse geçen 
birkaç dakikalık çarpışmadan sonra ha
beşler esir, ölü ve yaralı bırakarak kaç
mıtlardır. 

Sar'§ın lwbeşli Amazon 
Royter ajansının İtalyan orduları 

yanında.ki aytarı. Tigrenin italyanlar 
tarafından işgal edilen kısmında henüz 
birçok küçük habeş çeteleri dolaşmakta 
bulunduğunu ve buraların tamamen i
italyan egemenliğine geçmesi için haf. 
talar lazım olduğunu bildiriyor. 

Royter ajansının Adisababadaki ay· 
tarının iyi bir kaynaktan aldığı habe. 
re göre, vaktını batı kuzay dağlarında 
geçiren Uaziro isminde güzel ve sarı

şın bir Prenııes Tigre savaşçılarından 
bir çetenin başına geçmiştir. Bu 9Cte, 
Prensesin ıdaresinde, dağlardan inerek 
İtalyan ilen karakollarına baskın yap. 
maktadır. Erkek kılığında gezen pren
ses, süngü ile hücum etmektedir. Bu 
amazon, memleketin her bucagını ve 
her kayasını tanıyor. Evli birçok b-aşka 
tigreli kadın çocuklarını Dessieye gon
dererek prenses Uaziroya katılmaktadır. 
Bunlar katılmadan önce habeş toprak. 
larında bir tek italyan askeri kaldıgı 

müddetçe evlerine dönmiyeceklerı hak. 
kında yemin ediyorlar. 

Prensesin kocası habeş genel karar. 
gahında çalışmaktadır. 

Makalle ku~ntılıyor 
Asmara, 8 (A.A.) - Hava:; ajansının 

Tigrc cephesindeki aytarı bildiriyor: 
İtalyanların mukavemet görmeksi

zin Makaı:eye vardıkları haber veril. 
mektcdir. Gizlenmiş habcş kıtalarının 
kollara zarar verecek ani hücumların. 
dan korkan İtalyanlar ancak bugün Ma. 
kalleye gireceklerdir. 

İtalyan kuvvetleri bu şehri yava§. 
yavaş kuşatmaktadır. 

Setit bölgesindeki italyan tankları, 
Gondara doğru muhtemel bir inkişafı 
haurlamak üzere batı Tembien'ine kar
~ı ikinci bir ilerleme hattı hazırl.ı nak
tadırlar. 

Haber verildigine göre, Santini ve 
Birolı kolları bugün Makalle kuzaym
Çla birleşeceklerdir. Biroli koluna men. 
sub kuvvetler, şimdi Mosobo dağı üze. 
rinde kamp kurmuş bulunmaktadır. 

Bugün onemlı bir muharebe olup ol
mıyacağı, yahut habeşlerin İtalyan iler
leyişi önünde gerilemege devam edıp 
etmiyecekleri hakkında hiçbir haber 
yoktur. 

Keşif uçuşları yapmış olan uçmanla
rm söylediğine gore, Makallede habeş 
muhariplcrı olmadığı anlaşılmaktadır. 

Fakat İtalyan komutanlığı Ras Seyum 
kuvvetlerine mensub bazı unsurların bu 
şehrin civarında gizlenmiş bulunduk. 
ları kanaatini beslemektedir. 

ll"be~lerirı ~ilah durumu 
düzeliyor 

Asmara, 8 (AA) - Süel mahfiller 
bir müddet önce yalnız iki yüz bin mo. 

dem tüfekle bir milyon kadar eski mo
del tüfekten ibaret olan habeş teçhi _ 

zatının o zamandanbcri çok düzelmiş 
olduğunu ve bunun Aduada bulunan en 
iyi tipte karabinalarla sabit olduğunu 

bildirmektedirler. Habeşlerin bundan 

başka 250 milyondan fazla kurşunları, 
200 den fazla küçük çapta topları, yüz. 
!erce idropnömatik firenli to~ları ve 

otuzdan fazla 22 milimetrelik hava ta
arruzlarına karşı toplan vardrr. 

ULUS 

DIŞ 
Ogmlen yakınıruuı l>ir l<«ırrılZ 

olacak 
Harrar 8 (A.A.) - Royterden: Bu. 

raya gelen haberlere göre, liç biiyilık ha_ 
beş tahşidatı, habeş 6Üel makamlarının 
diyevlcrine rağmen, Ogadcn yakının~ 

da bir habcş taarruzu olacağını bildir. 
mektcdir. 40.000 muharip Tuba nehri 
boyunca Dolo istikametinde ilerlemek
te ~ 30 bin kitilik bir üçfincü ordu da 
Direnduada tahaşşüt etmektedir. 

Sağrıakl.a.r devanı ediyor 
Asmara, 8 (A.A.) - Alman haberaJ_ 

ma bUrosunun özel ayta.rı telsizle bil -

diriyor: 
Bu mevıı;imde gorülmemiş şiddetli 

sağnaklarla karışık fırtına, nehir ıula
rının kabarmasına ıı;ebcb olınugtur. Bu 
da iaşeyi güçleştirmektedir. 

Somali cephesinde de hareketin ıid
detli yağmurlardan dolayı durdu~u an. 
la~ılmaktadır. 

Negii~ llarrurcı gidiyor 
Adisababa, 8 (A.A.) - Havas ajansı 

aytarı bildiriyor: 
Habeş imparatoru ,yakında Harrara 

hareket edecektir. İlk sıya&al muvaffa_ 
kiyetlerini Harrarda görmü§ olan Haile 
Selasısiyenın eskiden Harrar ilbayhğın
da bulunmuş olduğu hatırlardadır. 

VeJiahd Ansfassen'in döniişünü kut
lamak üzere dün burada büyük enlik. 
!er yapılmrştır. 

Öğrenildiği~ göre imparator, ita!. 
yan kuvayı külliyesine gayri faal bir 
şekilde karşı gelmeği ve habe kuvvet
lerinin toplanması kesin olarak bitme. 
dikçe önemli hareketlerden kaçınması
nı Ras Seyuma emretmiştir. 

Esasen habeşler, emniyetle ilerlemiş 
olan İtalyan kuvvtlcrini yandan veya 
karşıdan ani hücumlarla dağıtmak mak
saciiyle bu sevkulet·yş usulünu tatbik 
etmektedirler 

~İİt"Pyş kllf>rmmıyacak 

Süveyş, g (A.A) - Süven kanalı 

kumpanyasının yüksek bir memuru, ka
nalın ha:-b eden veya etmiycn devletle

re ait büttin gemilere açık olacagını 

Roytcr ajansının bir aytarına söyle -
miştir. 

Bir u~-al" hiicunumun wf siliitı 
Paris, 8 (A.A) - Pari.Midi gaze

tesinin Cibuti aytarı, Berberadan ge -
len ve Ras Nasibu kuvvetlerine ayrı -
lan biı erzak ve levaum kolunn ita] _ 

yan uçak filosunun yaptığı hücum hak
kında tafsilat vermektedir. Otokn.rlar 
üstüste patlamış, kol, perişan bir hale 

gelmiştir. 

Deve ve katırlara yüklü olan mü • 
himmat sandıkları da birer birer infi

lak etmiştir. 
İtalyan uçmanları, lislerine dönme

ğe hazırlanırken, levazım koluna re
faknt eden 500 habeş muharibi, uçakla

ra karşı ateş açmışlardır. Bunu gören 
uçmanlar, geriye dbnerek habcşlerl siı. 

rekli bir mitralyö:ı: ateşine tutmuşlar -

dır. Cibutiye gelen ve bu taarruzda sag 
kalanların eöytediklcrine göre, İtalyan 
uçakları, lev~"rm kolunun 500 askerini 

öldürmüşlerdir. 

/Jelçilmlı sııbu)lar Hube~i. tmı<lmı 
tıyrıldılar 

Brüksel, 8 (A.A) - Stefanı • 1ansı 

bildiriyor: 
Belçika süel heyeti başkanıyla, he • 

yetin son dort subayı bu sabah Adis _ 

ababadan hare'·ct etmişle.rdir. 
Resmi gazetenin yarın ncşredeccgi 

kararname ile silah ihracatı ve transit 
suretiyle geçmesi ekonomi bakanlığı 

tarafından verilecek özd bir izine t:ibi 
tutulacaktır. . \ 

llabefİ1elurıa giden kı2ıllıaçlılar 
Adisababa, 8 (A.A.) - Araıuluaaı 

kızıl haç cemiyetine menıup iki isviçre. 
li müıahit buraya gelmiıtir. Beraberle. 
rinde 40 aandık illç getirmitlerdir. Bun. 
lar sahra hastanelerinin müfetti,liğini 

Üzerlerine almıılardır. Dört kamyon ı.: 

bir tayyareden mürekkep bir lsveç haa. 
tanesi de gelmiıtir. Bunlann altı aylık 
yiyecek ve pansuman efyalan vardır. 

Pek yakında Holanda, Norveç ve ingi • 
liz seyyar hastantlerinin de gcltceli 
hildirilmektedir. 

HABE 
l '<:tıklllrın gördiil.-leri lwbı>§ 

1mvı,1etleri 
Asah, 8 (A.A) - İtalyan uçakları. 

düzgi:in habeş kuvvetlerinin Makalleye 

doğnı gayrı tabii bir hareketini gör -
mlişlerdi.r. 

Ambaguiden geceleyin gelmiş olma 
ları muhtemel olan bu kuvvetler, haki 

renkte üniformalar giymişlerdi. 

Uçaklar bundan başka Abako ya -
kınında, çarşı meydanında toplanmı 

ve beyaz bayraklar sallayan yerlilerin 
kalabalık bir toplantısını ...e Abako ci
varında, başlarında şefleri bulunan ha. 

be~ kolla.rı görmütlcrdir. Ellerinde 
renkli şemşiyeler bulunan büyük pa -

pas kafileleri toplantı yerine doğru 

gitm~kte idiler . 

.Hir l nıeç aubfJ)"tnm lwbe~ or

dmm hakkında ~i;)·lccJikleri 
Hamburg, 8 (A.A.) - Habcşistanda 

oturmakta olan alınanlardan bir grup 
bugün Usambara vapuru ile buraya gel· 
mişlerdir. Aynı vapurla bundan bir 
milddet önce Habeşiatana giden İsveç 
sG~l heyetinden albay Niblon da dön. 
müttür. 

Albay, ısveç eubaylığını kaybetme
mek için döndüğünü ve arkadaşlarının 
ise Adisabab-ada kaldıklarını söylemiş 

ve demiştir ki: 
"- Avrupa tar.tında talim ve terbi. 

ye görmüş olan habcg askerlerinin ı;a

yısı 150 ıla 200 bindir. Harptan önce 
sayısı beı bin kadar olan, fakat harptan 
ben sayısı pek çok artan imparatorun 
muhafaza kıtalarmın talim ve terbiyesi 
ile çok iyi ugrşılmıştır. Bu kıtalar "gü
zide bir Tvrupa asker kıtası., sayılabi
lir. Bunlar heniiz harp hattına sokul. 
mamı )ardır. Habeşlerin talim ve terbi. 
yeı.;inde elde edilen sonuç çok eyidir. 
Habeşler zekidir ve modem silahların 
kullanışını çabucak öğrenmektedirler. 

Yalnız Habe istanda hakim olan Am
bara ırkına mensup askerler değil, fa. 
kat ötekı bütün oymak efradı da talim 
ve terbiye gormcktedırler. Bunlar Adi
sababaya çok defa «i veya üç hın ki. 
şılik kafileler halinde gelirler ve mev
cud harb levazımının müsaadesi nisbe. 
tınde modern silahlarla teçhiz edilir
ler • ., 

Rus ıı.;cyumun <lldığı emir 
Adisababa, 8 (A.A) - Bugünkü ha. 

rcket hakkında haber alınmamıştır. 

Fakat yan resmiğ bir şekilde öğrenil _ 

di~ine ~öre, Tigrc baş komutanı Ras 
Seyum taarruz etmemek, müdafaa ile 

kalmak ve yeni bi.r emre kadar strate

jik bir surette çekilmek için emir al • 
mıştır. 

J tol yanların ~arılt1n 
"' Asmara, 8 (A.A.) - General Mana. 

vinya'nın kumandası altındaki yerli kı. 
talar, diln Cagnasmach Nefaum Araia'yı 
mağlfıh etmişler ve birçok esir almış • 
lardır. 

İtalyanlar Caga'yı işgal etmişlerdir. 

Habe., ordusu şefleri.ıden Chere Mo. 
rın, İtalyanlar tarafından geçmiştir. 1 O 
hape kili5esine mensup <lini erk5n da 
İtalyanlara baş ~ğmişlerdir. 

İtalyanlar Goundi muharebesinde 61 
esir almıslardır. 

İtalyan uçaklarının verdiğı ma!Cıma. 

ta göre, habeş kıtaları Boudjn'nın gü -
'leyind" toolanmaktadır. 

Roma, 8 (A.A.) - Sömürge çcven. 
!erinde söylendiğine göre, italyan ilerı 

hareketi. bugünkü taktik sayesinde, cid
di bir mukavemete uğramadan devam 
edecektir. 

İtalyan merkez kolu, sol tarafı Da. 
nakiller tarafınnan korunmak suretiyle 
hasta gitmektedir. İkinci bir kolordu 
teşkil eden sağ cenah, daima merkez kol. 
lannm arkasmda gelmektedir. 

Habeşlerin, Makalle'nin 20 kilome•. 
re güneyİRdekiScelio etrafında veya Ma 
kalle'den 50 kilometre ileride, ha~·ş 

kuvvei külliyesinin bu saatte toplan -
makta bulunduğu Amba-alagi Uzerinde 
mukavemet tertibatı almaları beklen . 
mektedir. 

İtalyan hava kuvvetleri ve ağır top 
çusu, habeşleri kolaylıkla pilskürsecek. 
tir. 

Makal1enin güneyinrleki topnılrların 
durumu, ağır topçusunun kolaylıkla atec 
hattına elverişlidir . 

~ ::,uı-. ı a:.~ ..... !N 1935 l.A.Jitı ...... ı: .. J 

LE 
1NGII~T.ERE'DE: 

işçi /)(ll'Iİ.'1İ l'I) tUll)'l l••nkid etliym 

Londra, 8 ( A.A) - Dün akşam iş

çi partisi adına B. Herbert Mollison, 
tarafından radyo ile nc~redilen bildi • 

riğde, hükümetin dış sıyasası tenkid e
dilmektedir. 

Aynı zamanda bu bildiriğdc, bugün

kü kabıncnin uluslar sosyetesine, uy -

gunsuz bir şekilde arka oldugu ve in • 
giliz bakanları ta.rafından Avrupa hü. 

kürnet merkezlerine yapılan ziyaretle -
rin harbtan önceki gizh diplomasi me
todlarına geri donmek oldugu kayde -
dilmektedir. 

Bu metodların aonucu, uluılar aos
yeteıi paktını ve sosyetenin otoritesi. 

ni zayıf düşürmek ve anlaşmazlıkları 

kışkırtmak olmuştur. 

Yeniden silahlanma meselesinden 

bahııeden bildiriğ, işçi partisinin, 1n -
gilterenin ana vatanda ve yabancı ül -

kclerdeki mükellefiyetlerini ifaya ye -
tecek surette ingiliz müdafaa kuvvet • 
terinin muhafazasını taahhUd ettigini, 
fakat, arsıulusal bir an1apna ile ıilah. 
tarı indirmek için elinden gelen her 
şeyi yapactıtğını kaydetmektedir. 

Hal>eşi.'1tfmın siliih &İparitleri 
Londra, 8 (A.A) - Royter ajansı· 

nın öğrendiğine göre habeş hüklimeti, 

Büyük Britanya silah fabrikasına bil -
yük mikdarda mühimmat, tüfek ve en 
son sistem makineli tüfek ısmarlamış -
tır. 

Bclçıka ve Çekoslovakya da aynı 

önemde siparişler almışlardı.r. 

* •• 
Londra, 8 (A.A) - Habeşistan ta • 

rafından silah ve cephane için verilen 
siparişlerin hepsinin bedeli peşin Ola

rak ödenmiştir. 1ngilterede bu tcdiya· 
tın bir kısmı, habeş elçiliğine ekseri • 
yetle isim gi.demek suretiyle yapılan 

teberrular ile yapılmaktadır. Çekoslo
vakyaya ısmarlanan şeyler arasında 

sahra topları da bulunmaktadır. Belçi -
kaya ısmarlanan şeylerin bir kısmının 
Cibutiye varmış olduğu sanılmaktadır. 

Kıralın l>aşlwnlığında ıovlmw
cok meclis 

Londra, 8 (A.A) - Kual yarın 

Buckingham sarayında toplanacak o • 

lan meclisi luraliye başkanlık edecek
tir. Press Associationun verdigi bir 
habere göre bu toplantıda İtalyaya kar 
şı alınacak zecri tedbirlerle ilgili ola -
rak alınması lazım gelen teşrii tedbir
ler görüşülecektir. 

l"RANSA'DA: 

I ndirilen vergiler 

Paris, 8 (A.A) - B. Marctl ~enye 
gazetecileri kabul ederek hilkümetin 

son üç ay içinde vergilerden sekiz yüz 

milyon frank nisbetinde bir mikdar in 
di:ıımiş olduğunu bildirmiş ve son 18 
ay içinde ulusal ekonomi lehine ya -
pılan bu vergi indirmelerinin genel 

yekununun iki milyar tahmin edilebi. 
leceğini söylemiştir. 

R. Lavlllin göriişnwleri 
Paris, 8 (A.A.) - B. Laval, l>u sa, 

bah Cerruti ile İspanya büyük elçisi B. 
Cardainesi kabul etmiştir. 

Laı'"l - Çerrutti görü,meleri 
etrafında 

Paris, 8 (A.A.) - Pöti Pariıyen ga. 
zetesinin haber verdiğine göre, B. Le. 
val ile İtalyan biiyilk elçisi Çerrutti a
rasındaki konuşmadı yalnıa Akdeniz 
mcııcle11inden konuıulmuftur. 

İtalyan habeş meselesine dokunul
madan önce başlangıçta Akdenizdf'ki in
gilb ve İtalyan kuvvetleri arasında bir 
denklik temin edilmesi lazım geldiği 
söylenmektedir. 

Gazete, bu konupnayı yeni bır mer. 
halenin başlangıcı saymakta ve Roma i. 
le Londra arasındaki uzlaşma işınio iyi 
bir yol takib etmekte olduğunu bildir
mektedir. 
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}'arı - •ıyasal 

Çin -Japonya 
Çin deyince, hayalin çizdiği 

tablo ile ekonominin doldurduğu 
cakamli cedvel başka başka şey
lerdir. Hayal gözü ile görülen bir 
Çin ka-/mış mıdır? Modern muha
bere, telkin ve propaganda vasıta
ları, kendisini yarım yüzyıldan 

fazla bir zamandanberi arsıulusal 
tecime açmı§ olan bir memlekette, 
pek çok masal malzemesi bırak
mamış olsa gerektir. Hele biz 
türkler, bu hususta pek çok hal
den anlacız. 
Eğer Çin' de bugün bile modern 

hayat sahnelerinden aykırı hayat 
sahneleri varsa, bu, "eski Çin,, in 
hala yaşamakta olmasından değil, 
yıllardanberi settlements tulum
baları ile sömürülmekte olan Çin
de fukaralık ve sefaletin bir türlü 
kalkmamış olmasındandır. Doğ
ruyu gören göz, iki şeyi biribirin
den ayırmalrdır: 

1. Geri görüşün ortada bırak
tığı gerilik, 

2. Fu.karalrk ve sefaletin yarat· 
tığı gerilik. 

Biz, hiç olmazsa kolayca göz
önüne getirebiliriz ki, Çin'deki ge
riliklerin bugünkü sebebleri, an
cak fukaralık ve sefalettir. Çünkü 
bu memleketin, yıllardanberi, kal
kınmak için, kendini daha ileri bir 
kültür, ekonomi ve finans merha
lesinde görmek için harcadığı e
mekleri biliyoruz. Bütün bunlara 
rağmen, istediği kadar ileri gide
miyorsa, bu, onu kıskıvrak bağla
mış olan emperyalizmin, oma
IUm ve korkunç bağlarını hala 
gevşetmemiş olması yüzündendir. 

Çinde, birçok yabancı memle
ketlerin imtiyazlı durumları var
dır. Bunlar, başta lngiltere olmak 
üzere, Japonya, Amerika ve Fran
sadır. Bunların gördükleri Çin, 
hayalin g&sterdiği Çin değil eko
nominin pişkeş çektiği Çin'dir. 
Yani dünyanın en geniş pazarla
rr '" · ·., biri olan Çin .• 

'in üzerinde şöyle hesablar 
yu. ..... ıılmüştür: 

Dört yüz küsur milyon çinli 
bir entari daha giyebilse, ...... yer
deki fabrikalar iki misli kumaş sa
tar. 

Dört yüz küsur milyon çinli 
giydiği elbisenin boyunu 20 san
tim kısaltsa ..... yerdeki fabrika
lar iflas eder. 

Bütün alcş veriş hesablarının 

temelinde dört yüz küsur milyon 
insanın ihtiyacı yatarsa, o mem
leketi herkes görür, herkes özler, 
herkes müsterisi tanımak ister. 
Çin'in de son yüzyı11ık hikayesi 
zaten bundan ibarettir. Bütün o 
meşhur "açık kapı,, sıyasası, bu 
dört yüz küsur milyonluk memle
keti bir açık pazar gibi kullanmak 
arzusundan ibarettir. 

"Açık pazar Çin,, ve Çin'de 
"açık kapı sıyasası,, parolaları, 

harb sonrasına kadar Uzak Şarkın 
bu en zengin pazarında itibardan 
düşmemişlerdir. Fakat harb son
rasında, daha kuvvetli bir Ame
rika ve daha mütaadd'i bir ]apon
yanın Çin denizlerinde zuhur et
meleri, oraların en kuvvetli dev
leti olan lngiltereyi "su ve müna
kaşrı götürmez bir efendİIİk,. ten 
"iyi l!ötü bir hakem,, vaziyetine 
sokmuştur. 

İlk yıllarda, İngiliz ve biHıas
sa amerikan menfaatleri, uyanan 
Çin nasyonalizmini japon tecimi
nin ale.vhine kışkırtmışlardır. Ja
ponya buna, uzun bir hazırlrk dev
resinden sonra Mançuko işi ile 
cevab vermi§tir. Japonya, Mançu
ko'yu fakat ondan sonra da Çin
in yukarı eyaletlerini nasıl süel 
ve sı.vasal bir yerle§meye konu 
kılmıştır, ma/Umdur. 

Riz bu iki hareketi ve bunla
rın mana ve tandanslarım gele
cek yazımızda incelemek istiyo-
ruz. 

Burhan BELGE 

1 iç HABERLER 
IST AN BUL TELEFONLARI: 

Buğday otuz para 
düştü 

İstanbul. 8 - Ankaradan dö
nen Tarım bankası İstanbul şube
si direktörü bankanın buğday pi
yasasında lazım gelen tedbirleri 
aldığını, dündenberi piyasaya faz
la buğday çıkararak fiatı 30 para 
kırdığım söyledi. 

ilhayın el'-mek me -
selesi hal~k.ında 

sövlediltleri 
.! 

İstanbul, 8 - İlbay bugün u
mumi mecliste ekmek işini anlat
tı. Fiat hareketleri, urayın İstan
bulun ekmeksiz kalmaması için 
aldığı tedbirler ve takib ettiği u
suller hakkında i.zahlar verdi. Ya
pılan tecrübe iyi sonuç verirse şe· 
hirde bir de ikinci nevi ekmek çı
karılacağını ve uraya ekmek ima· 
linde naznn rolü verecek bir tesi
sat hakkında konuşmak üzere e
konomi direktörünü Ankaraya 
gönderdiğini söyledi. 

Umumi mecliste hükümetin 
tedbirlerile fiat yükselişinin önü
ne geçileceğinden ümidli olduğu
nu teyid etti. 

Meyvacılık enstitüsünde 
İstanbul, 8 - Bugün Büyük

derede meyvacılık enstitüsünde 
enstitüye işçi olarak gelecek köy
lüler için bir pansiyon açıldı. Pan
siyona kabul edilen işçiler içinde 
dokuzu kadındır. Köylü işçi ensti
tüde meyvacıhğa çalışarak gün
delik alacak ve iş öğrenecektir. 

Gayri mübadiller bir he
yet gönderiyorlar 
İstanbul, 8 - Gayri müba

diller yakında Ankarada bone~ 
ların düşmesine engel olmağa, mü
zayedeye fazla emlak çıkarılması
nı temina çalışacaktır. 

İstanbul, 8 - Sekizinci ihtisas 
mahkemesi eroin içmek ve sat
maktan suçlu Melahat' adında bir 
kadını sekiz ay hapse mahkum 
tti. 

* İstanbul 8 - Bugün Ham
burga İstanbuldan 36.816 kilo tif
tik gönderildi 

~ İfltanbul, 8 - 1, 5, 10 kuruş· 
luklann kalıplan hazırlandı. Ya
kında basıma başlanacaktır. 

*İstanbul, 8 - Eski rıhtım sos
yetesinin satın alınma bedelinin 
üçüncü taksiti olan 1.250.000 frank 
bugün bankaya yatırıldı. 

~İstanbul, 8 - Sıhhat direk
törlüğü İstanbulda tifonun kö
künden önüne geçmek için içme 
sularını tahlil ettirmeğe başladı. 

* İstanbul, 8 - Almanyaya ıs
marlanan nümunelik gaz maske
lerinden 60 takım İstanbula geldi. 
Bunlar illerde açılacak kurslarda 
halka gösterilecektir. 

Alacahöyük kazısı 
Alacahöyükteki kazıya neza

ret etmekte olan müzeler genel 
direktörü B. Hamid Zübeyr iJe uz 
man B. Remzi Oğuz diln şehrimı
ze gelmi~lerdir. Alacahöyük kazı
sına bu yıl ~çin son verilmiştir. 

Profesör Pretoriusun 
ilk konseri 

A vruparlan cumur başkanlığı 
filarmonik orkestrası şefliği için 
getirilen profesör PretroinQ ilk 
konserini önümüzdeki perşe "!lbe 
günü mu:;iki öğretmen okulunda 
verecek•'ir Bunııniçin bütün lıazır
lıklar bitmiş bulunuyor. Pretorius 
A vrupada general müzik direktö-

' rii unvanını taşımaktadır. 

llçebaylar arasında 
Açık bulunan Tarcan ilçebay

hğına Erzurum güvenlik direktö
rü B. Şevket, Akçaabad ilçebaylı
ğma Şavşad ilçebayı B. Fuad onun 
yerine Bulancık eski ilçebayı B. 
Hayri, Pervari ilçebayhğına Su
suzluk ilçebayı B. Ali Münib, San
dıklı ilçebayhğına Şırnak ilçebayı 
B. Arif, Tefenni ilçebayhğma Gö
le ilçebayı B. Halid, onun yerine 
(Konya) Ereğli ilçebayı B. Vasfi, 
Ereğliye türe fakültesi diplomalı
larından ve İzr~r Davullar nahi
yesi direktörü bulunan B. Kemal, 
Samsu ilçebayhğına Manavgad 
ilçebayı B. Yusuf, onun yerine sı
yasal bilgiler okulası diplomahla
rından Ankara maiyet işyarı B. 
Sadık, İskilip ilçebaylığma İzmir 
mektupçusu B. Baha, Gevas ilçe
baylığına Dikili ilçebayı B. Nec
det, Susığrrlık ilçebaylığma Bur
haniye ilçebayı B. İsmail Hakkı, 
onun yerine Gevaş ilçebayı B. Sa
lahaddin, Şırnak ilçebaylığma Şar
kışla ilçebayı B. Basri, İ.znik ilçe
bayhğma, Poshof ilçebayı B. Muh
sin, onun yerine Uzunköprü ilçe
bayı B. Necmeddin, Uzunköprü
ye Zara ilçebayı B. Naim, onun 
yerle Ürgüp ilçebayı B. İslam Fe
rid, onun yerine Bozkır ilçebayı B. 
Mahir, onun yerine polis yarens
pektörlerinden B. Suad Tahsin, 
Nusaybin ilçebaylığına Arabsun 
ilçebayı B. Necati, onun yerine 
Ankara Karakeçili nahiyesi direk
törü ve türe fakültesi diplomah
larından B Nail, Karamürsel il
çe bay lığına Safranbolu ilçebayı B. 
İhsan. Çıldır ilçebaylığına Kadir
li ilçebayı B. Rifat, onun yerine İs
kilip ilçebayı Cemal, Safranbc;ılu 
ilçebaylığma Çıldır ilçebayı B. Ih
san Şarkışla ilçebayhğına Sarıka
mış iicebayı B. Hikmet, Gölpaza
rı ilçebaylığına polis yarenspek
törlerinden B. Fahri Kemal, Sa
rıkamış ilçebaylığına Karamürsel 
ilçebayı B. Nuri, Dikili ilçebaylı
ğma Ktzıltepe ilc:ebayı B. Rıdvan, 
onun yerine türe fakültesi diplo
malılanndan (Konya) Dinek na
hiye direktörü B. Kamuramn na
killeri ve yeniden atanmaları o
naylanmıstır. 

Bayındırlık Bakanlığı -
nın yerii binasına ta -
şrndığının yıldönümü 

Dün Bayındırlık bakanlığı, Ye
nişehirdeki binasına taşındığı gü
nün yıldönümtinü kutladı. Bunun 
için bakanlık binasının bir salo
nunda toplanan direktör ve işyar
lara yönetger B. Atıf ve yapı ve 
binalar geneJ direktörü B. Kazım 
birer söylev verdiJer. Bundan son
ra, gelenler hazırlanan büfeye ça
ğınldılar. Atatürkün geçen yıl bi
nanın açılma töreninden sonra 
bakanlığa gelmesini, bakanlrğm 
bu bina içinde yapacağı işlerdeki 
başarısı için bir uğur sayan ve o 
günün hatırasını aralarında yaşa
tan nafıa aylesi bu münasebetle 
aralarında bir iki saat hoş ve iç
tem bir vakit geçirdiler. 

Tarih, coğrafya fakülte
si arkeoloji profesörlüğü 

Ankara diJ tarih coğrafya fa 
kiHtesi arkeoloji profesörlüğüne 
atanmış olan B. Şevket Aziz şeh
rimize gelmis ve enstitünün ver
lestirilmesi işini bitirmiştir. Fa
kültenin latin ve grek dilleri pro
fesörü B. Roden de ötey giin şeh
rimize gelmistir. FaküJte pek ya
kında ac.ılacaktır. 

Madeni yağlar 
Ekonomi bakanlığı madeni 

yağların maden cevherinden sayı
lıp sayılmıyacağı etrafında ince
leme yapmaktadır: Bu inceleme 
sonucun-da verilecek karar vergi · 
tarlı.ve tahakkukuna esas olacak
tır. 

hnrali adasındaki 
tarım kolonisi 
İmralı adasında yapılan yeni 

hapisane hakkında dün bir arka
daşmuz hapisaneler genel direk
tıörlüğünden aşağıdaki izahatı al
mıştır: 

"- !mralı adasında öteden
beri incelemeler yapıyorduk. Bu 
yıl İmrah adasına 50 mahkum 
gönderilecekitr. Mahkumlar bu
rada ziraatla ve balıkçılıkla uğra
şacaklardır. İmrah adasına gide
cek olan cezalılardan aradrğnnız 
şartlar şunlardır: yaşı 21 den aşağı 
ve 40 dan yukarı olmıyacak. Mah
kfimiyetinin bir · kısmmr ve ceza 
kanunlarımıza göre ilk hapis hüc
revi kısmım, çekmiş bulunacak ve 
geride kalan cezasını bitirmesi için 
kalan müddet 2,5 seneden aşağı 
ve 10 seneden yukarı olmıyacak. 
Aslında ziraatla uğraşmış olacak. 
Burada bilhassa hapisaneden çık
tıktan sonra ziraatla u~ra~mağı 
kendisine iş edinmek zorunda ka
lan kimseler mevzuubahstır. Bun
dan başka ayrıca buraya gidecek 
mahkumların sağlığı da göz önün
de tutulmuştur. Buna göre önce
den yapmış olduğumuz inceleme
lerden faydalanarak bu yıl için 

Dün gece Sovyet/er birliği bayramı do

/ayısiyle Ankaradaki büyük elçilik ku_ 
rağmda verilen suvarede resimcı arka. 
daşımrz B. Saip tarafından çizı;en yu. 
karki resmi bir hatıra olarak koyuyoru7 

Asılsız bir haber 
Atatürk'e yapılmak istenen 

komplonun Suriye zabıtası tara
fından emniyet direktörlüğümüze 
bildirildiğı hakkında; bazı İstan
buJ gazetelerinde Suriye hasmın
dan alınarak çıkan haberler tama
•nile asılsızdır. 

Sınaç talimatnamesinin 
son şekli 

Kültüı Bakanlığında dün ak
şam geç vakte kadar toplanan kül

tür kurulu üyeleri okulların smaç 
talimatnameleri etrafında konuş
malar yapmışlardır. Geçen seneki 
smaç talimatnamesinin deği dril
mesi işinin bugünlerde kesin :;ek· 
lini alacağı umuluyor. Şimdi..: .. ka 
dar bu hususta hiç bir karar veril
miş değildir. Bu konuşmalarda 

bilhassa talebelerin, yazılı smaç
larda aldığı iyi numaraların, öğ

retmenin kanaati neticesinde ve
receği numaralara göre saptanma
sı imkanları araştırılmaktadır. Bu
na göre birinci ve ikinci yazrh sı
naçlarda talebe beşer numara da
hi alas öğretmenler kanaatı sma
cında alacağı zayıf bir numar ile 
~mıfta kalabilecektir. 

Bisiklet yanşlan 

.İmrah adasına İstanbul, Üsküdar, 
bilecik, Mustafakemalpaşa, Tekir
dağ, Bursa cezaevlerinden 50 mah
kum gönderdik. Bunların yöneti
mi işiyle ceza evleri enspektörle
rinden B. Mutahhar uğrasmakta
drr İmrah adasına mahkumlarla 
beraber aynca bir ziraat uzmanı 
da gitmi~tir. Mahkumlar burada 
i1k günlerini kuracakları çadırlar
da geçirecekler ve bu zaman için
de pavyonlarını kuracaklardır. Ba
lıkcıhk için mahkumlar arasında 
balıkçılıkta ustalığı olanlardan da 
faydalanılacaktır. Yakın zaman
da birço kyabancı memleketlerde 
olduğu gibi bizde de böyle adalar
da modern hapisanelerin teşekkü
lü bitmiş olacaktır. Burada mah
kfunlann ıslahı hal edip etmedik
leri daimi bir kontrol altında tu
tulacak ve ıslahıhal ettikleri gö
rülen mahkumların da tecili ka
bil olacaktır. Bundan başka çocuk 
ceza evleri için de hazırlıklar ya
pılmaktadır. Bugün hemen bütün 
ceza evlerimizde 18 yaşını: doldur
mamış mahkumlar için ayn bö- . 
tümler yapılmıştır. 

Bölge bisiklet kurulıtndan: 

idman cemiyetleri genel 
merkezi tonlanıyor 
T.İ.C.İ. genel merkezi bugün 

saat on beşte toplanacaktır_ Bu
nun için İstanbul da bulunan f e
derasyon başkanları ve genel mer
kez üyeleri bu sabah Ankaraya 
gelmiş bulunacaklardır. Güreş fe
derasyonu başkanı B. Ahmed Fet
keri şehrimize dün gelmiştir. Ve
rilen malfimata göre, toplantıda 
tüzükte yapılacak değişikliklerle, 
cemiyetin iç işlerine dair birikmiş 
evrak üzerinde konuşmalar yapı
lacaktır 

· Arsıulusal polis telsiz 
kongresi 

Bu ayın 12 sinde Berlinde top
lanacak arsıulusal polis telsiz kon
gresinde hükümetimiz adına ba
yındırlık bakanlığı muhabere ve 
mürasele uzmanı B. Hayri bulu
nacaktrr. B. Hayri Berline gitmek 
üzere bu akşam İstanbula hareket 
etmiştir. 

Kızılay 

Kurulumuz 10.11.1935 pazaı gunu 
saat onda Akköpril _ Sincanköv yolu 
üzerinde 20 kilometre!ik bir yarı~ tcr
tib etmiştiı. Bu yansa şimdiye kadar 
yapılan Y.arışlara iştirak etmemiş bısik. 

}etçiler girebileceklerdiı. İstddileti~ 

pazar günü saat 9.30 dıı Kamutay altın. 
daki. köşede bulunmaları . 

POLiSTE.: 

Bir rnemur11n111~ öM ·; 

Varidat Genel direktörü a" v rgile. 
ti masası işyarı Bay Kerim dün ildevı 

başında iken birdenbire fenalaştı<>ı,,r · ;s. 

scderek sağlık direktnrlüğüne r(t•niş 

ise de orada kalb durm<1sından öl •ii_,t: ı 

Nikfilı töreni 
Resmi İlanlar Şirketi Miıchiru R. 

Kazım Refik'in km B:\van Şermfrıle İs. 
tanbul Birinci Mıntak~ Kadastro ve Ta_ 
pu azasından B. Rıfaı'rn oğlu, H ıı kuk 

F?kültesi ve Yaksek fktısat ve T; raret 

mektebi bu sene mezunu. Ziraat B::ınka_ 

sı Müfettiş namzedi B Vecihi'nin , ikiih 
lan 3 _ l l • 935 tarilı"rıde perst>"'be gü 
nü, iki ailenin yakın •lostlan arasında 

Beyoğlu Nikah Memurluğunda vapıl -

mrştrr. Genç evlilere c;::ı::ıdetler riil ~riz. 

Balosu 
31:12.935 . . 

sigan müziği. Balet 
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Gündelik 

YAPI KOOPERATlFLERl 
(Başı 1. ci sayrfada) 

le ortaklar arasında toplanmış 
olan sermayenin tutarı az ise koo
peratife daha büyük bir ekonomik 
kumm veya doğrudan doğruya 
devlet katılır; bu takdirde devlet. 
kurulan yeni sosyete üzerinde en 
ileri kontroln kullanmak hakkım 
kazanmış olur. 

Devletin de hisse sahihi oldu
ğu kooperatiflerde ondan ödünç 
olarak ahnmıs olan paranın tesbit 
.edilmiş bir plana göre ve bilinen 
bir zaman içinde öd0 nmesinin 
önemli bir yeri vardır. Çünkü bu 
suretle hareket edilince, koopera
tifliler ob•rd11kları evlerin gene 
sahihi olurlar. 

Yapı koop~ratifi, yaptıracağı 
evlerin hicimlerini naııl teabit 
etmelidir? 

Avrltf'"''1ID hiitün büyük ıehir
lerinde - Beyo~lundan bahıetmi -
yeyim - in.sanlar birihirleri üzeri
ne İstiflenmfo bir halde ya&adıkla-

rı için kendilerini tabiattan uzak 
la.ştrran dört, beş, altı, yedi, hatta 
sekiz katlı "kira kışlaları,, denilen 
büyük kurağlarm izdirabını çek
mektedirler. Bu gibi meskenler bi
rer mesken değil, oralarda otu ·· 
ranlarm yemeklerini yiyebilmele
rine ve uykularını uyuyabilmele
rine yarıyan birer sığınaktır. Yani 
insana varlığının zevkini duyura
cak yuvalar sayılamazlar. işte bu 
sebeble, yapı kooperatifleri çok 
katlı meakenlerden, her ne paha
sına olursa olsun ıakınmalı ve hu 
susi, bahçeli, tek veya iki katlı. 
hirihirine bit;sik sıra evler kur
mağı diğer herhangi biçimdek; 
evlere üstün tutmalıdır. 

Ulus'un birinci savıfaama '" > 

nulmus olan 1 nnmaralr krol.d An 
kara'da, Yeniaehir'de tek olarak 
kurulmu§ evlerin yapı tarzı ile 
bitişik evlerin kuruluıunu kıyas•~ 
maktadır. 

Bunlardan ikincisi çok daha 
ekonomiktir. Cünkü bu tarzda da
h~ ufak arsa v·e sokak cephelerine 
ihtiyaç olduğundan sokak vap-.1a 
masrafı da azalmaktadır. B·ından 

U us'un Anketi 
Ankarada mesl{.en meselesini nasıl 

halledebiliriz ? 
Cumuriyet hükiimetinin An

karada mesken meselesinin halle
dilmesine ne kadar önem vermek
te olduğunu biliyoruz. Emlak ve 
Eytam Bankası yeni meskenler 
hakkında tetkiklerde bulunmak
tadır. 

Ankara'da bulunan memurla
rı yerleştirmek, yalnız onlara bir 
hizmet olmakla kalmıyacak, An
karanın Bayınclırlığını ve nüfusu
nu büyük bir hızla artıracaktır. 

Bu me$ele ile az çok ilgili o
lanlara birkaç sual yolladık. Ce
vablarını nefrederken, birçok kro
kiler de basacağız. 

Bu suretle bu işle uğraşmakta 
olanlara ve Ankara'ya küçük bir 
yardımda bulunmak istiyoruz. 
Yolladığımız sualler şunlardır: 
Arzu eden herkes bu suallerden 
birine veya birkaçına kendi ceva
bını da yollayabilir: 

1 - li evlet memurları mesken-

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 Kooperatifleri: 
a) Yapı kooperatifleri hangi 

unsurlar için faydalı olabilir? 
b) Yapı Kooperatiflerinde işti

rak sermayesi ve yardımcı serma
ye nasıl temin olunmalıdır? 

3 - işçi meıkenleri. 
Aileli ve şehirde devamlı otu

ran işçiler, mevsim işçileri, bekar 
işçilere göre işçi evleri hakkında
ki düşünceleriniz? 

başka bu tarz evlerde yalnız iki 
dış divar bulunduğundan sıcaklık 
daha iyi muhafaza olunabilir. Bu, 
Ankara'nm ıklimi dolayısiyle ge
ce ve gündüz arasındaki auhunet 
farkları bakımmdan çok ehemi
yeti olan bir meseledir. Bundan 
başka tek evler arasında kalıp 
kullamlamıyan avlular da bu su
retle ortadan kalktığı için genişH
yen bahçeden daha çok faydalan
mak mümkündür. En son olarak 
şuna da işaret edelim ki dört ila 
sekiz evin yanyana lrunılması göa· 
terlşli bir mimari tatbikine de 
imkan Yerir. 

Ankara yarış yeri ile küçük 
bahçeler sahası arasrnda kurula · 
cak mahalle için tertip olunan ve 
Ulus'un 4. cü sayfasında görüle
cek olan proje bu bititik evler ya
pı tarzının Ankara' da ne suretle 
tatbik edilebileceğini anlatmakta 
dır. Projedeki bitisik evler hlo'<la
rı arasında bahçeler vardır. Ma 
halleler arasındaki ye,il sahal ... , 
buralara yürek ferahlatıcı bir 
canlılık vermektedir. Bunlar gibi 
bahçeli ve düz ayak evlerde otu
ranlar bambaşka birer İnsan olur 
lar ve kira kışlalarında ömürlerini 
f!ech·en, g,ö.-... belere ben?:er in'!3."1. 
lardan büsbütün başka •ekilde 
yurdlanna bağlanırlar. Bu çeıid 
hayat şartları içinde yaşayanlar ta
biata karşı bağlılık duyar, onun 
değişikliklerini yüreklerinde his -
sederek ağaçlann, çiçeklerin m .• 
cizeli hayatlartna daha yakından 
katılırlar. Yurdun bir parçasını 
güzelleştirmek paylarına dii,tüt;ü 
icin yur~a karşı daha başka hisler 
duvarlar. 

Yapı kooperatiflerini ayırd · 
eden bir vasıf da kurdukları mes
kenlerin ve dnlavısivle ars~larmın 
ıpekülaavnn bel~"r"fan kurtarıJ
mıA olan d•,rumJarıdtr. 

Bir kooperatifli kooperatiften 
rıldıiı zaman evini mukavelesi • • 
o ev -için kararlaştırılmı' olan fia. 
ta geri vermek zorundadır. Şu ha
le göre bir kooperatifçe kı, ... ,fr. "' 
olan mahalle, yıllar geçip de yük
sek de<?erli hir höl~e halini aldığı 
zamanda hHe fi~tların artı~ını is 
tismar edemez. Bu gibi hllllerde 
kooperatiflinin evine harcamı! c.I 
duim eme~in, yani :veti,tirmis ol
duğu çiçek bahçesi ve meyva 
ağaçlarının değerleri kendisine 
ödenebilir. Herhangi bir kira evi· 
ne karsı v::ıo .... • 1.~,..n .. rJttifi f>vini" 

birinci derecdeki üstünlüğü, otu
ranlardan herbirinin onlarda payı 
olmasındadır. Bir kimsenin · 
yapıda para hissesi olunca o 
pıya, kira evindekinden çok da:._ 
fazla sarılıp koruması tabiidir ve 
bundan d0layı bu gibi evlerin 
ömür1er: daha uzun olur. 

Herhangi bir yurddaş, koope
ratif fikrini kendine mal ederek 
biriktirdiği para ile sıhhi bir mes-

ken edinip de çocuklarının soka!\:
larda değil, evinin bahçesinde 
oynamakta olduklarını görerek 
gönlü rahatlayınca koperatif fih
ri peşinde koşanların ileri gelen -
lerinden biri olacaih şüphesizdir. 

Bu bakımdan iddia olunabilir 
ki yapı kooperatifi fikTi gelecek 
günlerde bütün lmvvetivle hük -
münü sürecektir. 

H. YANSEN 

'ravukculuğumuz ve yumurtacılığıınız 

için çok~ esaslı tedbirler alınıyor 
Yumurta ihracatımızın karşılaştığı 

zorluklar ve istihlak merkezlerinde 
önürdeşlik her zamandan fazla bir hal 
almıştır. Önürdeşlerimizin günden gii -
ne daha mükemmel usuller altında ça _ 
lışarak ihraç ettikleri yumurtaların ne
faset ve temizliğine son derecede dik -
kat ettikleri görülmektedir. 

Bazı ye.rlerden yumurtalarımızdan 
şikayet edilmesi dolayısiylc Ekonomi 
Bakanlığı iç kollarım yumurta alış ve
rişlerinde devamlı surette ve onları 

yumurta tüzüğünün tatbik şekilleri ti. 
zerinde aydınlatacak bir izahnanıe ha
zırlamıştır. 

Bu izahnamc aynen şudur: 

Dünya ticareti büyük bir sıkıntı 
içersindedir. Daha doğrusu umum ci -

han iktısadi bir harbtadır. Her mem -
leket kendi malını satmak ve para et. 
tirmek için çalışıyor. Biz de bunun 
için çalışmalıyız. Bu maksada varmak 
için dünyanın her tarafından, her meS
lek ve ticaret için yeni yeni teşekkül
ler, cemiyetler, birlikler vücuda gel
mektedir. Yurdumuzda ilk defa ola.rak 
lstanbulda kurulan Yumurta ihracat -
çılar birliği gibi kurumların mühim 
yumurta ihraç iskelelerinin hepsinde 
vücuda getirilmesi lazımdır. 

1 -Sizlere her zaman için peşin pa.. 
ra ve iyi bi.r vari.Jat getiren tavuğun 

cinsini ıslah etmeğe çalışın, iri ve çok 
yumurtlayan tavukları alıkoyarak ge -
risini satınrz. 

2 - Tavuklarınıza iyi bakınız. 

Hastalığa karşı lıemen çare arayınız. 

Kasabalarda ziraat memurlarından bu 
hususta nasihat alınız. 

3 - Tavuklarınızı herhalde milin • 
kün mertebe 11bhi ve temiz kümesler
de besleyiniz. 

4 - Tavuğa vereceğiniz yemi esir
gemeyiniz. Zira o size fazlasiyle yu • 
murta vermek suretiyle karşılığını ve~ 
recektir. 

5 - Mutlaka tavuklara folluk ya -
pınız ve temiz yerlerde yumurtlattırı_ 
nız. Zira kirli yumurtayı Avrupa al -
maz kirli ve ufak yumurtaları kendi. 
niz sarfediniz. 

6 - Aldığınız yumurtalnrı rutuhct 
siz ve t emiz kaplara koyarak derhal 
satrşa çıkarınız ve satınız, beklettirme. 
yiniz. 

7 - Yumurtanın tazesi şeker ka -
dar pahalı ve bayatı şap kadar ucuz -
dur. 

7 - Yumurtayı pazarlara nakleder_ 
ken ince samana sarmayınız uzun sa • 
man, kuru ot ve en iyisi çavdar sapiy. 
le &arınız. 

9 - Vatanını seven her türk mem. 
leketine daha fazla para girmesini, ken 
di malını iyi fiata satmasmı ister. O 
halde bize rekabet eden diğer memle • 
ketlerin yumurtası gibi bizim de yu • 
murtalarımız niçin taze, iri ve temiz ol. 
masm ve niçin daha fazla fiata satıl -
masın? Eğer elinize daha fazla para 
girdiğini isterseniz yukarda saydığı _ 
mız şartlara riayet ediniz. Bu suretle 
hem kendinize ve hem de memleket ve 
vatanınıza yakışır bir halde faydalı o -
lursunuz. 

Eski ve bayat yumurtaların para et 

mediği bir zamandayız. Şimdi eski 
bildiğimiz vaziyette de%iliz. Bugü11 ıs. 

tihsalatçı memleketler d;oıhi ihracatçı 

olmuştur. Halen mevcud.ıthalat piya -
salarımızda çok sert tah lidi ithalat 
ve kuyudat ikame edi l miştir. Ve yal • 
nrz taze yumurtaya para veriyorlar. Bi
naenaleyh köylü ve :nü-..tahsilden top
layıp aldığınız yumurtaları derhal ve 
bila tehir ihraç me•kezlerine sevkedi -
niz. (Sergi) zihniyetini katiyen otta. 
dan kaldırınız. Malı iyi işleyiniz ve 

ciddiyetten ayrılmayınız. Bundan son
ra iyi mala iyi para. Binaenaleyh yük
cülerdcn ve müstahsilden kirli çok U

fak ve eski mal ;ı.Jmavımz 
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eni kitahlar 
Onu beklerken(*) 

Romancı üstad Halid Ziya 
Uşaklıgil, on altı küçük hikayesi
ni bir cild halinde neşretti. Gene
ler susarken yaşlıların henüz söy
liyecek birçok şeyleri bulunması
nı tecrübeliliğe mi, yoksa gene
ler hayatlarım kunnağa uğraştık
ları sırada, unlarını eleyip elekle
rini duvara asmış sayılanların bol 
vakitleri olmasına mı vermeli? 
Halbuki kullandığı kelimelerde 
ve yazı tarzında geçkinliğini ken
di de itiraf eder görünen Halid 
Ziya Uşaklıgil düşünüşte ve du
yuşta çok gene, fikirleri ve hisle
ri tahlil edişte imrenilecek kadar 
olgundur. 

Bu on altı hikayeden birincisi
nin adını taşıyan "Onu Bekler
ken" , "Mavi ve Siyah, Nemide, 
Ferdi ve Şürekası, Aşkı 1t1 emnu, 
Bir yazın tarihi gibi türk romancı
lığında birer değerli anıt halinde 
yükselip duracak olan eserler ya
nında, Halid Ziya Uşakhgil'in es
ki kudretini hiç kaybetmemiş ol
duğunu apaçık gösteren bir belge
dir. 

Bu on altı hikayeden birkaçı
nın gelişi güzel seçtiğimiz bazı 
parçalarını aşağıya koyuyoruz: 

YÜREKTEN DOST'tan: 

"Bilmem bu neviden dost si
zin de hayatınızda var mı? Böyle 
bir dosta malik olmak için mutla
ka bir sanat mesleğine mensub ol
mak icab etmez. Onlardan hususi 
hayatta da vardır. Size gelip et
raftan malumat veren, sizi uyan
dırmak ve korumak için yüksek 
bir yerden vekalet almışçasına 
himaye vazifesini gören, hayatını
:ı:a ait ahvali günü gününe, saatı 
saatma takib eden, varlığınızın 
muhitinde ne bulunursa ondan si
ze bir mesuliyet çıkararak ya geç
mİ§e ait bir hatanızdan, ya gele
ceğe ait bir düşüncenizden size 
karşı muahaze vesileleri bulan, 
kulağınıza eğilip şapkanızrn biçi
mine, gömleğinizin rengine dair 
bir itiraz mırıldanan, elini uzatıp 
elbisenizin kumaşrnı muayene e
derek: - Aldanmışsznız! .. diyen 
yahut bunu ince bularak: - Yine 
nezle olacaksınız, bugün iyice se
rin ... diyen bu koruyucu, yürekten 
dost öyle bir nebattır ki her top
rakta biter, her hava ve su ile bü
yüyüp yaşar. 

YENİ GELİN'den: 

"lşte sana bütün izdivacımın 
ruhunu söylemiş oldum. O gün
den bugüne kadar hep aynı hissin 
gittikçe daha ziyade kuvvet bulan 
tesiri altındayım. Sonra onun be
ni tedavi edercesine öyle bir rik
kati, kırıp hayatımın sakatlarım 
sarmağa çalışan öyle bir itina ve 
şef kati var ki bazan, kendi kendi
me ağlarken, göz yaşlarımın me-

(*) Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 
Basan: Hilmi kitabevi _ Fiatı 50 kr. 

suliyetinden katiyen ona bir his
se ayırmağa cesaret edemiyo
rum ... ,, • 

GEZGİNCİLİK NOTLARI'n
dan: 

"Nihayet hazırsınız, artık ken
dinizi şehire resmen takdim ede
bileceksiniz. Yıkandınız, giyindi
niz, henüz kendi sigaralarınızla 

dolu kutunuza son bir ihtiyat gö
zü attınız, ilk gün için düşündüğü
nüz ziyaretlerle seyran/ara dair 
kararlarınıza bir kere daha baktı
nız, bu sırada kapınız vurulur: 
- Tık! tık!.. 

Misafirhaneye girer girmez si
zin için tedarik etmelerini haber 
•.,rerdiğiniz !jehrin haritasiyle reh
berini getiriyorlar. Evvelce hiç 
hazırlanmadzğınrz bu şehirle ilk 
tanışmayı kolaylaştıracak olan bu 
şeylere sinirlice ellerle dokunur, 
acele eden gözlerle bakarsınız. 
Tatbik faidesi ikinci derecede kal
dığına tecrübe ile vakıf olduğunuz 
bunlara layık olduklarından fazla 
bir zaman vermeği da.ha iyi yapı
lacak bir işiniz olmayan boş saat-
lere bırakarak odanızdan çıkar, 
tekrar kapınızın üstünde size yeni 
İmzanız gibi bakan rakamı okur. 
asansörün önünde beklemektense 
misafirhaneyi iyi görüp anlamak 
için merdivenden inmeği tercih e
dersiniz, size büyük bir cevelan 
yaptıracak olan arabayı ısmarlar
srnrz. 

BİR DAHA YOK'tan,, (3) 

"Böyle uzun uzun söyledi, ni
hayet caz susunca o da sustu, ve 
düşündü. Çocuklar geldiler; biri 
sağına biri soluna, ona sokuldu
lar. Gençliklerinin sıcaklığını o
na vermek, ona biraz kuvvet aşı
lamak istiyor gibiydiler. Hep sus
tuk, bir müddet öyle kaldık, o hep 
dalgın gözlerle bellisiz bir nokta
ya bakıyordu. 

Sonra çocuklardan erkek: 
- Ne düşünüyorsun, amca? .. 

'dedi. 
Kız onun omzundan başını çe

kerek: 
-Sahi, dayı! Ne kadar d~ün

celisin! .. diye ilave etti. 
O, doğrularak-

- DÜ§Ünüyorum ki .. diye baş
ladı, fakat devam edemedi, tam 
bu sırada caz bir baygın tangoya 
başladı,· hemen bir saniye kaybet
mek istemiyerek, çocukJar amca
nın, dayının ne düşünüyor oldu
ğunu daha ziyade merak etmedi
ler ve yerlerinden l1tladılar. 

Bu güzel eseri okurlarımıza 

tavsiye ederiz. 

Acele sa trlık ev eşyası 
Yenişehirde 1smetpaşa caddesinde 

Sıhhiye Vekaleti vekil konağı karşısın
da Ferdi Bey apartımanıntn üçüncü ka. 
tındaki ev eşyası Ankaradan ayrılış se. 
bebiyle acele ve ucuz satılacaktır. Cu • 
martesi günü saat 14 den 17 ye kadar 
pazar günü sabahtan akşama kadar sa
tış yapılacaktır. 
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~ ' l Yabancı gazetelerde okuduklarımız J 
-·- -

İtalyan -ha beş harl)ı kar~ısında i ngiltere 
litereri Daycest derg 'si i.ır ., alınacak zecri tedbirlerle, bu tedbirler· karşmnda ltalya'nın alaca

ğı durumun ne olduğunu birc1 k gazetelerden aldığı yazılarla ince lemehtedir .. 
Deyli Heralcl ~on günlerde İngiliz sıyasasına kar§ı duyulan §ÜP he dolayrsiyle, ingiliz dış ba

kanı Sir S. Hor' un Ceneore'de verdiği söylevin, bu şüpheleri dağıtmak bakımından layd:r.lı oldu
*unıı yazmahtaclu-. 

ltalya, Uluslar Sosyetesinde uyc 
bulunan bütün milletler kendisiyle bü
tün ekonomik ilgilerini kesecek olursa 
kendi kıyılarından 2000 mil uzakta bu
lunan bir alanda giriştiği bir Afr.iıka 

sava~ını başarı ile yürütebilecek midir? 
Uluslar Sosyetesi andlaşmasınm o:-t 

altıncı maddesi mucibince o.osyetede Ü

ye olan mill<:tler, andlaşmadaki yüke. 
nini bozan bir milleti bütün öteki mil
letlerle ekonomik ilgilerde bulunmak. 
tan menetmek yükümöndedirler. 

Wall street journal gazetesinde bu 
konu üzerinde yazdığı bir yazıda Clin
ton R. Harower, diyor ki 

"Ortada bir mesele var; Ulm;Jar Sos.. 
yetesinin içinde buluıunıyan bir mem
leketten mesela Almanyadan İtalyaya 
gönderilen eşyanın da gitmesinin önü
ne geçilecek midir? 

İtalya, her tarafından Uluo.lar Sos.
yetesinde üye olan memleketlerle çev_ 
rilmiştir. Bundan başka Akdenizi çev_ 
reliyen bütün memleketlerde Uluslar 
Sosyetesi üyesidirler. Ondan dolayı 

buralardan geçecek tecim eşyası Ulus. 
lar Sosyetesinin kontrolu aıtmda bu. 
lunabilecektıı. 

Eğer andlaşmanın on altıncı madde
si tatbik edilecek olursa İtalya. tam 
bir abloka içine alınacak demektir. Ne 
bir gemi, ne bir tren, ne bir kilo eşya, 
ne bir kimse, ne de bir dolar paranın 
İtalyan sınırlarından geçmesine müsa
ade olunmaması imkan içindedir.,, 

Fakat, Uuluslar Sosyetesi üyelerinin 
süel tedbirler de dahil olmak üzere so. 
nuna kadar bütün madde1eri tatbik e
deceklerine hükmedenler pek azdır. 

Pioneer Press gazetesi soruyor: 
"İngilterenin İtalyaya gidecek olan 

yiyecek maddeleri ile pamuğu abloka 
altına almasına Amerika Birleşik dev
eltleri müsaade edecek midir?" 

Courant gazetesı de diyor ki: 
"Süel zecri tedbirlerin hemen tatbiık 

edileceğine ihtimal verilemez. O hal
de ilk tatbik edilecek olanlar, ekono
mik zecri tedbirlerdir. Eğer bunlar 
süel tedbirlerle beslenmez ve Fr;ınsa da 
lı::endi bildiği yola gidecek olursa o za_ 
man her iki devlet. biribirine karşı uğ. 
raşmağa girişecek demektir.,. 

Uzaktan gelen haberler arasında bir 
Belgrad telgrafı diyordu ki: 

"Zecri tedbirlerin tatbiki Yugoslav. 
yanın ekonomik hayatım fena halde 
sarsacaktır. Çünkü İtalya. Yugoslavya. 
nın en önemli ihracat pazarıdır ... 

Bir viyana telsizi de diyordu ki: 
"Bu iki memleketin hemen bütün 

ihracat eşyası İtalyaya gittiği için onıı 
karşı Uluslar Sosyetesinin ekonomik 
zecri tedbirler tatbikine kalkışması bu · 
ralardaki ekonomik hayatı durdurur .. 

Nevyork Herald Tribün gazeteı1inde 
Edward H. Collins diyor ki · 

"İtalya. ekonomi!t zecri tedbirlerin 
ne dereceye kadar tatbik imkanı bulun
duğuna bir tecrübe alanı olacaktır . 

Çünkü bu ~mleket. kredi bakımın· 

dan pek fakir olduğu gibi, ekonomi n. 
lanında da öteki me~leketlere ha~h
dır ... 

İtalya, fabrikalarım yürütrnek ;c;in 
ham maddelere, harb endüstrisini işle
tebilmek için petrol ve benzine muhtaç
tır. 

İtalya, kullandığı pamuğun yiiz:de 
doksan dokuzunu, kömür ihtiyacının 

yüzde doksan beşini, öteki harb ~ereç. 
}erinin de yüzde yetmiş beşini dışardan 
almak yükümündedir. halya, demir, 
petrol. bakır, kurşun, çinko, nikel. te. 
neke, kauçuk ve krom hususunda da 
başka memleketlere muhtaçtır 

Bu ithalatını karşılayabilmek üzere 
İtalya, öteki memleketlere peynir, pi. 
rinç, limon, kuru ve yaş yemişler, zey
tin yağı, şarab, reyon ve pamuk mamu
latı, şapka ve makina ihraç eder. Bu 
muvaıı:ene bozulunca İtalyanın JQ35 yılı 

arsrnlusal ödeme bilançosunda 8l.000,000 

dolar açık çıkacak ve bu memleket pa
raya muhtaç obcaktır. 

Nevyork Times gazetesi, İtalyanın 
dışardan yalnız kendi parasiyle eşya 

satın almasına imkan bulunmadı~ını 

söyliyerek diyor ki: 

"Burada liret kullanılamıyacağı için 
hükümet, ya altına, ya ecnebi parasına. 
yahut yabancılardan yapılaca1c istikraz· 
)ara muhtaç bir duruma girecektir ., 

Romadan gelen bir telgraf, İtalyanın 
Londrada ve Nevyoııkta bütün kredile
rin kesildiğini bildiriyordu Nevyork 

tecimerleri italyan tecimerlerine peşin 
para ile alış veri~ edeceklerini bildir
mişlerdir. Bundan başka hiç bir millet, 
barba girişen bir millete ödünç para 
vermez. 

B. ColJins, Hcrald Tribüne gazete. 
sinde yazdığı bir makalede diyor ki: 

"İtalyanın finansal durumu incele. 
necek olursa geçen yıl onun birçok teh. 
like iıaretleri gösterdiği görülür. Bun
ların içinde en önemli olanı şudur: 

İtalya bankasının 1934 yılı batında 
7 ,000,000,000 liret tutan altın yedeği bu. 
gün 4,500,000,000 lirete düşmüştür.,. 

İtalya. kontenjan sistemini otuz ne
vi maddeden 1500 nevi maddeye ka
dar çıkarmıştır. Bundan dolayı ithalaL 
ta eksiklik vardır. İtalya, bundan .son
ra liret için altın yedeği bulundurma\ 
yükümünü duymıyor. Çünkü bir karaı-. 
la bütün yurddaşlarm ve korporasyon. 
!arın ellerinde bulunan bütün aJtın ile 
ecnebi para ve karnbiyosunu İtalya ban· 
kasına tevdi etmeleri yiikümsel kılmıŞ
tır. 

Bu mevduat ile yabancı piyasalarda 
mal satın alınacaktır. 

B Collins. finansal ve ekonomik 

zecri tedbirleıin dort türlü olduğu. 

nu eöyliyor: 
1) Uzun ve kısa vadeli borçları ve 

krediyi durdurmak. 
2) Habeıiıctana borç para vermek. 
3) Silah, ı:nUhimınat ve ham madde

Ü?erine anıbargo koymaJ.:. 
4) İtalyad~n başka memlekt-tlere it

hal edılecek mallar iu:erinc ıunbcı,.go 

koymak 
Lttcrary Digest 

ln~ili-:; l)'(lSl'..St uc U)'<rnarı 

~iiplıeler 

2 Son teşrın 1935 t3rilıli Deyli Jfe

r.ad'dan: 

Sir Samuel Hor'un bugün Cenevre 
de sıyasal bır ıovlell' vermc'Şt bekleni· 
yor. Bu ışin tam vaktidir: 

Dış bakanı. seçim işlerini çevırmek 
maksadiyle ıleriye atılan bütün itıraz 

ve hücumlara bu suretle c-evab vermiş 
olacaktır. 

Cencvrede. Pariste ve Romada bü. 
tiın sıyasal go.ı:menler, seçim nctıccsi~ 
ne kadar beklemek tazımgcldiği kana. 
atındadır. 

B. Grandi'nin B. Musoliniye kendi 
böyle bir öğüd gönderdiği söyleniyor. 

Tabiiğ öteki elçilikler de kendı hü
kiımetlerıne 15 son teşrinden sonra 
durumda bir değişiklik olabileceğini 
bıldirmişlerdir. 

Kabine bakanlarından birisinin "üç 
haftadan önce Musolini manya etmiye. 
cek., dediği biltün Londra kullihlerinde 
tekrarlaruncrkta ve bütün diplomatlar. 
ca bilinmektedir. 

Bunun gibi bir takım şüpheli söz. 

ler, ortalıkta dolaı:maık:ta ve birçolclan 
bir takım hakikatlerin basından gizlen
di~ i sanmaktadırlar. Onun için Sir 
S. Hor'un bu söylevi bütün bu kuşku~ 
ları ortadan kaldıracaktır. 

Bütün dünya, açık ve sarih ingiliz 
sıya.aliının ne olduğunu öğrenmek is
temektedir. Bütün bu itlerde bizim 
tekrar söylediğimiz üç nokta .-ardır ki 
önemlidir. 

Birinciıi, İngiliz hiikün:ıeti, bütün 
UluaJar Sosyetesi üyelerinin korumu • 
na andiçtikleri ihabeş toprak bütünlüğU 
sağlanmadıkça hic; bir anlaşmaya ya. 
naşmamahdır. 

İkincisi, İngiltere btikümeti, bir sal
dırgana saldırganlığını haklı göstere
bilecek bir karar şeklini ne kabul et
meli. ne de bunun kabulünü önerge • 
melidir. 

Üçüncüsü, zecri tedbirlerin tatbiki
ne dört elle sarılmalı ve saldırganı har_ 
bı durdurup kendi meşru sınırlarına 

çekilinceye kadar bu husustaki baskı
sını artırmalı. gereken her şeyi yapma. 
lıdır. 

Bunlar yapdacaık olursa ortada do
l~an bütiin şüpheler kalkacaktır. 

Kır ızı Zanbak 
lenmiş, bütün kıvrımlarından yırtılmış oldu
ğu halde hiç üzerinden ayırmıyarak gece· 
teri, rastladığı arkadaşlara, sokak lambaları 
altında okuduğu bir düzine kadar öğücü 
mektubu da kaybetmemis olduğuna emniyet 
hasıl etti. Hiç bir şeyin eksik olmadığını an
ladıktan sonra açık bir zarf içinden çekip 
aldığı katlanmış bir mektubu, esrarlı bir ter
biyesizlikle, uzun zaman, elinde evirip çe
virdi ve nihayet Madam Marten'e uzattı. 
Dul kalıp ihtiyarladıktan sonra Floransa 
kapılarında, herkesten uzak yaşamakta olan 
bir fransız prensesine Markiz dö Riyö tara
fından ya.ıılmış bir tanıtma mektubu idi bu. 
Yapacağını umduğu tesirin zevkini çıkara
rak belki gidip hu prensesi görcre~ini; pren
sesin iyi ve dindar bir kadın olduğunu söv
led i. 

ya kıraliçelerinin faziletleri onda tekrar be
lirmektedir. Ah bu kirli çorablar, ne hakikiğ 
bir zaferdir onlar! 

Mektubu geri alıp cüzdanına koydu. Son
ra, boynuz saplı bir ca.kıyı eline alarak sivri 
ucu ile bastonunun s~pmda belli belirsiz gö· 
rünen bir insan kafası şeklini kazımağa baş
ladı. Bu sırada kendi kendini öğüyordu: 

on yedinci asırda ortaya çıkmıştır. Ondan 
önce, paralı askerlerin iskambil oymyarak 
biribirlerine masallar anlattıkları karakollar 
vardı. On dördüncü Lui, konvansiyonla Bo
napart'm mübeşşiridir. Fakat hastalık. her
kes için askertik hizmetinin kurulmasından 
beri, son dereceyi bulmu tur. ÖJdürmeg i in
sanlar için bir zorağ haline getirmiş olmak 
imparatorlarla cumuriyetler için bir a}'lp
tır, cinayetlerin cinayetidir. Barbar denilen 

Yımw : Anatol FH.ANS 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

Ve sonra, pıhtılaşmış kan rengindeki ber 
bat J.alı çantayı parmağiyle göstererek: 

- Buna, bir kötü papasın verdiği ha
mursuzu, Mösyö dö Mestr'in eserlerini, bir
kaç gömlek ve daha başka şeyler koydum, 
dedi. 

Madam Marten, biraz şaşkın, gözlerini 
çantaya dikti. Fakat ihtiyar Madam Mar
me her vakitki hareketsizliğini muhafaza 
etti. 

Tiren, şehri hazin bir şekilde smırhyan 
çizgi halindeki kara toprak üzerinde, kenar 
mahallelerin çirkinlikleri arasında ilerlerken 
Şulet cebinden eski bir cüzdan çıkararak 
karı tırmağa başladı. Serserinin içinde sak
lı duran yazıcı kendini ortaya vuruyordu. 
Sı J .. t , öyle ~öriinmek istemediği halde "kır-
t~ · !eci., i<li. Kahvede şairce fikirlerini not 

p • • • ı .. ~ -tt pf\rrahırını da; kirlenmiş, 'eke-

ltave etti-
- Hakikiğ bir hanımefendi ki haşmeti

ni ruba ve şapkalariyle göstermemektedir. 
Zaman olur ki sırtından gömleğini altı haf
ta ve hatta daha uzun vakit cıkarmaz. Mai
yetindeki kibarlar onun beya~. çok kirli ço-
rablarmın. çözülüp ayaklan üzerine düştü
ıYünii kaC kPre <rÖr,.., :; .1 ... .. ,. _ n·l"tjlr t~n~n .., . ... 

- Ben dilencilerle serserilerin bütün sa
natlarında mahirim; bir çivi ile kilit açması
nı ve kötü bir bıçakla ağaçtan heykel yap
masını bilirim. 

_ Kafa gittikçe meydana çıkıyordu. Bu, 
aglıvan zayıf bir kadın başı idi. 

Şule4 onda beşeri sefaleti · eski zaman 
adamlarının, kabalık ve iyiliğin biribirine 
karıştığı bir alemde, duymuş olmaları ıa
zımgeldiği gibi · sade ve iç sızlatıcı olarak 
değil, fakat fransız ihtilalinin mahsulü ser
best fikirli burjuvalarla yurdsever askerle
rin eriştirmiş oldukları eksiksiz çirkinliğiy
le, iğrenç ve düzgünlü olarak anlatmak is
tiyordu. Ona göre bugünkü rejim iki yüzlü
lükle şiddetten ibaretti. Militarizm ona dch-

c;ct veriyordu. 
Kıc:la modem cağlarm çirkin icadıdır: 

ÇaıYlarda sehirler ve hükümdarlar güvenlik-
~ ~ 

lerini, işten anlar ve tedbirli adamlar ha-
liyle savaşan ücretli askerlere bırakırlardı; 
büyük bir harbta topu topu hes altı kisinin 
öldüğü vakitli. Ve, şövalyeler döğiismeö;e 

giderlerse de bunu zorla yapmazlardı; ken· 
dilerini zevkleri için öldiirtürlerdi. Şüphesiz, 
bundan başka bir şeye de yaramazlardı. ~en 
Lui devrinde, anlayışlı ve bilgili bir in ,.:ı n• 
savaşa göndermek kimsenin aklından bil e 
geçmezdi. Çiftçi de askere gönderih~ek irin 
toprağından cekilip kopanlma zrlı. Ş im'1 i _a
valh bir köylünün asker olması bir öck ... :t-
yılıyor. 
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U lUlıtıl ekurıomimizden: 

Planlı işletme karşısında 
Türltlve or~ancılığı 

Herhangi bir ulusal ekonominin on sa. 
fa ~eçmeaı ekonomik yapmayı meyda
na getiren tam cüzülerin verimli bir ha. 
le konulmasına bağlıdır, ~ünkü ulusal 
ekonomi organik şekilde kurulmuş bir 
bütundür. Ve bu bütünün verimliliği, 

gelişkenliği ise tam cüzülerin iyi bir 
surette irurulmuş ve planlanmış olma
larına bağlıdır. Şu halde ulusal ekono
mimizi Heri götürmek için her şeyden 
evel onu bir bütün ve hem de organik 
bir bütün olarak kabul etmemiz lazınr 
dır Eğer biz ulusal ekonomi yapımı. 
zın tam cliz'ülerini ve temellerini mey. 
dana getiren endüstri, tarını, tecim, ma. 
dencilik, taşıma işleri, hayvancılık ve 
ormancılık gibi bir takım ekonomik 

varlıklann kıymetlerini derinlik ve ge. 
nişJiiklerine göre ölçmez ve onları bil. 
yük ve derin bir harmani içerisinde yü
rütmezsek, ekonomimizin bir plana 
bağlandığını hiç bir zaman söyliyeme. 
yiz Bunun için değilmidir ki, devlet 
bütun tam cuz'ülerle yakından ilgile
niyor: Endüstri planını kurarken, ta
rım planını çiziyor. Tarımı ileri götü
rılrkcn, madenciliğe el atıyor ve onu 
düzenlendirmeğe çalışıyor. 

*** 
Onnancılık Türkiyenin ekonomi ya. 

pısında en ön safta bulunan tam bir 
cfü:üdiir. Bu gelişi güzel söylenen bir 
söz değil, memleketimizin ekonomik 
kuruluşuna ve onun yapısına kendisi. 
ne özgü olan karakterinden doğan bir 
iddiadır. 

Türkiyenin ekonomisinın rengi ve 
karakteri tarrmsaldır, çünkü: 

1 -. Ulusal sosyetemiz bir köylü 
ve çiftçi sosyetesidir. Ona bu damğayı 
vuran şeyler şunlardır: 1927 inci yılın 
istatistiğine göre nüfusumuz 13,646,270 
ldi, bunun 9,1 milyonu tarımla uğraşı. 
yordu. Şu halde % 61,7 si çiftçi ve köy. 
lildlir. Uretim bakımından da durum 
gene ulusal ekonomimizin tarnnsel ol. 
dğunu gösteriyor, çünkü aynı yılın is. 
tatistiğine göre, mesleklerdeki çalışan. 
tarın nisbeti bunu böyle söytiyor: 
Tarım Endüstri Tecim 
% 81,69 % 2,2 % 1,89 
Serbest meslekler genel hizmet 
% 1,28 % 1,84 
II -. Verimlilik bakmıından tarım 

alusal ekonomimizde hSkim yeri tut
maktadır, çünkü tarunın bize verdiği 

maddiğ kıymetler çok fazladır. Bunu 
anlamak için memleket içerisinde sar
fedilen ve yabancı memleketlere çıkar. 
tılan matalara bakmak yeter. Memle -

ket içerisinde sarfedilen tarım ürünle. 
rini gösterecek elde kati rakamlar ol. 
madtğından, yalnız çrıkat rakamlarına 

da bakmak kifayet eder. 

Yıllar 

1025 

1926 

ı9ı7 

1928 
1929 

Genel 

çıkat 

milyon 
lira 
192,4 
186,4 

158,4 

173,5 
155,2 

Tarım.sel Genel 
çıkat nisbet 
milyon % 
lira . 

141,4 73,5 

136,2 73,07 
106,8 67,4 
126,4 72,8 

109,06 65,4 

Bu rakamlar Türkiye 
çıkat itibariyle tarımsel 
taşıdığını gösteriyor. 

kenomisinin 
bir karakter 

••• 
Tarımın Türkiyenin ulusal ekono. 

mi yapısında ön safı tuttuğu belli ve 
aşik~r olunca, ormancılık tam cüzünün 
de en önde ve en ilerde gelen tam bir 

cüzü olduğunu göstermek hiç de güç 
değildir, çünkü tarihimiz ormancılığa 

dayanan bir varlıktır. Bu da gelişi gü. 
zel söylenen bir söz değildir. Bu or
mancılığın tarımla olan pek sıkı ilgi-

sinden ve ormanların tarıma ve hatta 
bütün ekonomi yapımızda yaptığı et
kiden doğan bir iddiadır. Biz bu iddi. 

ayı ilim bakımından ileri sürdük ve 
Türkiyede çözülmesi lazımgelen bir or. 
mancılık probleminin olduğunu söyle. 
dik. Bunu burada araştırmak istiyoruz. 

*** 
Ormancılık Tüııkiye tarımında ve 

bunun verimliliğinde büyük bir etkisi 
vardır: Bu etki iki bakımdandır: 

1) İşletmeler arasındaki ilgililik ba. 
kıır ndan. 

2) Ormanların kendisine özgü olan 
mifı 'liki etkisi bakımından. 

..,.," icılettı"elerinin tarım işletme-

Dr. ŞEREF N"URt 

si üzerine olan etkisi daha ziyade eko. 
nomik bakımdan araştırılır ve bunun 
için de tarımla uğraşan kimselerin el. 
!erindeki ormanlar bu alanda büyük rol 
oynarlar. Memleketimizde özel orman. 
ların % 3,t mi,kdarında olmasından ö
türü ve bilhassa tarım işleriyle uğra· 

şanların ellerinde hemen hemen omıan 
bulunmaması ormanı:rın tarun işletme. 
si bakımından olan önemliliğini hiçe 
indirir. Evet Türkiyede durum bugün 
böyledir, fakat Türkiye tarımı enten. 
sif isletmeye ve büyük köylü işletme. 
sine doğru gidecek olursa, böyle büyük 
bir tarım işletmesinde ormanların da 
bulunması çok büyük rol oynar. Tür. 
kiyenin tarım politikası bakımından ise 
büyük köylü işletmesine doğru gitme
ğe bir zorağı vardır. Bu zorağı çoğal. 
drkça tarım işletmelerindeki ormanla. 
rın önemliliği de çok artacaktır. Ve or
taya bir tarrm ormancılığı çıkacaktır 

"Umumi ormancılıkla ziraat orman 
cılığı arasında işletmenin organizasyo· 
nu, genişliği. derinliği, karakteri· ve 
gayesi bakımlarından büyük farklar 
vardır ... ( 1) Bununla beraber tarım or
mancılığı gene gc:nel ormancılığın ana 

çizgileri ve teknik esasları içerisinde
dir. Bunları ormancılık içerisinde fa_ 
kat tarımın verim iliğini artıran oıman 
kategorisi ıcerisin.ıe toplamamız müm. 
kündür. Tarım ormanları yalnız eko· 
nomi bakımından tarun işlctmesıne yar -
dımcı bir i :letınedı r. Tarım işletme~ine 

bağlanmış olan hi• orman işletmesinin 
en büyük faydası pazar fiatlarının düs. 
künlüğü zamanında ve konyoktörun fe_ 
na bulunduğu devirlerde ürünlerini fe 
na ve ağır şartlarla satmak zorağmda 
kalan çiftçinin yardımına kosmasıdır. 

Bu bilhassa memleketimizde çok önem
lidir. Bizde köylü çeşidli sehehlerden 
ötürü böyle fena seneleri yaşar ve böy. 
le fena devrelerde kendisine yiiksek 
faizla para veren adamların kocağına 
düşer. Eğer kendi elinde bir orman var
sa bu iş kendiliğinden düzelir, çünkü 
orman onun için bir bankadır. O artık 
muhtekir bir tarafın eline düşmez ve 
ihtiyaçlarını bu bankadan giderir. Şu 
halde ormanların tarım işletmesinin dü. 
zenliliğine ve onun verimli olmasına 

tesir eder. 
İkinci noktada söylenilen ilgililik 

tarihimizin verimliliği noktasından çek 
önemlidir. Memleketimizin dağlık bu
lunması ve ormanlarımızın dağ yamaç. 
larmda kurulmuş olması tarımla orman. 
tar arasındaki ilgililiği pek çok artır -

mıştır. (2) Dağ yamaçlarındaki orman· 
larımız aşağıda bulunan tarım yerleri 
için birer bekçidirler. Çünkil bunların 
topraklara karşı mibaniki tesiri ve su· 
)arın rlağrhşına iyi surette yardım et. 
mesi tarım alanında büyük bir rol oy
nar. İşte bu bakımdan da ormanların ta. 
rımla sıkı ve hem de pek sıkı bir ilgi. 
si vardır. Bu ilgiyi göz önünde tutma
mak tarım sıyasamızda da yanlı~ yü. 
rümcğe sebeb olur. Bunun önemliliğini 
anlamak için bir taraftan memleketimi-

zin bilhassa iş Anadolunun kuraklığına 
ve diğer taraftan da yağan sellerin, sağ

nakların meydana getirdiği zararlara, 
bataklıklara bakmak kifayet eder. 

(1) Dr. Ali Kemal "ziraat ormancrlı. 
ğı .. Dönüm. No. 16 

(2) Dr. Şeref Nuri: "Der Schutz
wald in der Türkei ein Beitrag zur Er. 
fassung des Schutzwaldproblcms. Mün
chen 1933 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyan~osu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir: 
Yeni tertib planım görünüz 

1. inci keşide 11 ikinci 
teşrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 
25.000 liradır 

ı\vrıca: 15.000, 12.000. 10.000 
liralık ikramiyelerle (20.000) 

liralık bir mükafat vardıT' 
Planları okuyunuz ve hu zen · 

gin piyangonun talihUleri 
"rllıllfnııı JF;,.;n17 

ULUS 

Kamutayın dünkü toplantısı 
(B~ı I. ci sayı/ada) 

Fllyoı - Ereğli hattmın açılmaaında 

bulunacak olan saylavlar için başkanlık 
tezkeresiyle, üçüncü genel enspektörlü. 
ğe tayin edilen B. Tahsin Uzer'in isti
faları okundu. 

Devlet Şftrası, Sil Bakanlığı, ve DL 
yanct işleri büdcelerindeki münakalc?!r 
kabul edildikten sonra, Türkiye'de hiz. 
met eden ecnebilerle ailelerine muhas • 
sas maaşların iadeten tahsisi hakkında. 
ki kanun projesinin görüşülmesine baş. 
landı. 

Refik Şevket İnce (Manisa) Büdce 
encümeninden bu gibilerin ilgisi kesi -
lirken karşı tarafın muvafakati alınıp 

alınmadığını, ve niçin vergi mükellefi • 
yetine tabi tutulmadığını, ve bunların 
mukaveleleri bitmeden bırakıp gittikle. 
rini, 

Ziya Gevher Etili {Çanakkale) Bun. 
ları hüdce encüıııeninin tetltik edip et -
mediğini ve osmanlı nevleti ile yapılan 
bu mukavelelerrlen dolaVT hıı rnkan h•ın 
lan vrrmej!e mecbur olup olmadığı • 
mızı. 

M hmet Somer (Kütahya) Vergi '· 
fı üzerinde hass<ısiyet gösterilmesi 13 -
zımgeldiğini sövledi!er. General Nacı 

Elden!ı (Seyhan) Ailelerine para veril,.. _ 
cek ol:ınların onhtdaki hizl"lf'tlerini izah 
etti. B';rlce encihıeni adına 1\fiikcrr "TI 

Ün~al (Isparta) ve Sırrı nav (Trab -
:r.on) un vcrdi~i i .. ıhattan -ıonra söı al;ır 

Finans Bakam B Fuad A/iralt kanu . 
nun m:lhiyeti lı::ı'·kında su i,;ahatı ver 
mi-ıtir· 

Finnn~ hakanmm izahatı 

"- üıta ycruı: mad~ıaunın verııme. 

::.i mevzuubahs otan adamlar, diğer ec
nebilerle nasıl ki konturat yapılmı)l::.a 

bunıar da tamamile aynı şeraiti haız 

olmak üzeıt; konturat yapılmış olan 
kıms~ıerdir. Bunıcar vaktile devlet hiz
metince kullanılmış ve kendilerıne bL 
zım teKaiit kanunu mucibince tekaüt 
maaşı bağlanacak ve vefatlarında ye. 
timlerine maaş tahsis edilecektir. Mu. 
kavelelerinde bu suretle sarahat vardır. 
Büdce encümeninin verdiği izahattan 
anlaşıldığı veçhile tekaiıt maaşlarından 
avans kanunlarile kesilen miktarın bila
hare verilmesi Büyük meclisçe kabul e. 
dildigi zamanda bu dört kimsenin teka
üt maaşı, maş tahsisatından verilmeyip 
ecanip tahsisatıııdan verildiği için hariç 
kalmıştır. Bu da bir formalite yüzün _ 
dendfr. Ötekiler tekaüt maaşlarını hala 
almaktadırlar. Bu dört adam maaşluı 

bu yüzden kalmıştır. Bunlar açıkta kal. 
mış oldukları için defaatlc cumuriyet 

hükümetine mürdcaat etmişlerdir. Cu. 
muriyet hükümeti de tıpkı Ziya Gev
heı arkadaşımızın dediği gibi sırf bir 
adaleti tatbik etmek için diğer ecne
bilerin hakkı nasıl verilmişse bunların 
da verilmesi için bu layiha mevcud ol
mak itibarile bunlara da verilmesi yo. 
]unda bir laviha sevketmiştir. 

Bu proje neden hazırlandı? 

Şu kadar ki bu layihayı ı>evketmc. 

den evet sefarette vaıki temasımızda se

taret demişır kı, bu dör adamı ayırmak 

doğru değıldir. Diğerlerine lütfettiniz, 

bunların dahi şimdiye kadar itlemiı,t o. 

lan istihkaklarını verecek olursanız a

tiyen başka maaş istemiyeceğiz. Sırf 

nöye diğerlerine yapılmış olan bir mü • 

saadeden, lütüfden, her ne derseniz, 

bunları is•ısna edecek bir sebeb olma

dığı için diğerlerile müsavi tutulmak 

üzere bu yolda bir teklitle huzuru ali. 

nize gefüımiştir. 

Vergi m~selehine gelince ••. 

Tevkifat meselesine gelince: encü

men mazbatasmdan anlaşıldığı üzere bu 

tevkifat bugünkü tarihe kadar değil, 34 

senesine kadar besab edilmiş 17 bin li

ra tutmuştur. Bu 17 bin liranın ifade. 

sinde, metni kanunda isterseniz tevkifat. 

tan başka yani af olunuyormuş değil de 

17 000 + ne ediyorsa onu koyalım ki 23 

lira ediyor. Böyle hC6ab edilmiştir. 23 

bin deriz, tevkifat çıktıktan sonra 17 bin 

lira kalır. Yani orta yerde bir vergiyi 

affetmek meselesi mevcud değildir. HU. 

kUmet bu noktada tetkikat yapımş, ar

zettiği.m aebebler tahtında bu liyihayı 
aevketmiştir. Heyeti celile nasıl tensib 
ederse öyle olur. ister tekrar bir eneli • 

mene havale eder, ister burada karar 
verlr. 

Bu izahattan sonra maddelere geçil. 
miş ve kabul edilmiştir. 

Gümrük umumi tarifesinin 2255 sa. 
yılı kanunla değiştirilen 695 inci numara 
sının D fıkrasının tefsiri kabul edildikten 
sonra Evkaf Umum Müdürlüğü 1932 yı. 
lı büdce kanununun beşinci maddesinin 
ikinci fıkrasının deği:jtirilmesi hakkın. 

da proje ile posta, telgraf ve telefon mı:r. 
kezlerinden bazılarında muvakkat ücret. 
li memur çalıştırılması hakkındaki pro. 
jclerin birinci görüşülmeleri yapıldı ve 
Devlet Demiryolları ve Limanlar( İşlet
me Umum Müdürlüğü memur ve müs -
tahdimlerinin barem kanunu projesinin 
görüşülmesine başlandı. Projenin koy • 
duğu esasların bugünkü büdce ile ne de. 
rece kabili telif olduğu hakkında Refik 
İncenin sualine büdce encümeni adına 

Sırrr Day {Trabzon) cevab verdi ve lis ... 
teler üzerindeki bazı ·tashihlere isaret 
etti. 

Projenin devlet demiryolları memur. 
!arının maaşlarını bağladığı esaslar üze. 
rinde BB. Refik İnce, Mitat Aydın. Zi. 
ya Gevher ve Tahsin San düşüncelerini 
söyl,..rliler. 

B. Çetiukayanın izahları 
Söz alan Bayındırlık Bakanımız B. 

Çetinkaya kanun projesi üzerinde şu 

izahatı vermiştir: 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya - Bu
gün bulunduğumuz vaziyeti arkadaşla
ra biraz izah etmekte fayda görüyo • 
rum. 1927 senesi istatistiğinde elimi. 
ze geçen şimendiferin mevcud kilomet-

• resi 1920 de 1352, 1924. 25 de 1378, 

1925 - 26 da 1464, ve bunun mütekabil 
cer memurları, hareket memurları fa • 

lan da vardır. Onları, uzatmamak için 
neticede söyliyeceğim. 

1926 _ 27 de 1630, 1927 - 28 de 2251, 

1928 • 29 da 2453, 1929 - 30 da 2766, 

1930 • 31 de 3261, 1931 - 32 de 3436, 

1932 - 3J de 3878, 193J - 34 de 3941, 

1934 - 35 de 4733, 1935 - 36 da 5767. 

Ve buna mütenazır olarak memur 

yekunu beş binden başlıyor. Arta arta 

bugün elimizde 13,615 memurumuz var. 

dır. Kilometre başına 2,J6 düşüyor Jc.i 

normal olan dereceden de çok aşağıdır. 
Yani 6ununla idare etmek mecburiye. 
tinde kalıyoruz. Bliyorsunuz bu müe.s
sese memleketimizde henüz teşekkül 
etmiş vaziyette değildir. Seneden se • 
neye elimize geçen bu şimendiferleri 

mevcud personelJe mümkün olduğu ka
dar takviye ederek günügününe elimi. 
Zf.. geçen kısımları idare etmekteyiz. 
Yani kurulmuş bir vaziyet olmadığın
dan müşkülat içindeyiz. Teknik ve me. 
murlarımızın tahsili §Ji {örmesi cihe • 
tinden fevkalade sıkıntı içindeyiz. Bi • 
naenaleyh müessese henüz istikrar pey
da etmemiştir ve şimendifer inşaatı 

devam etmektedir. idari vaziyetin ica. 
bına göre yürümek ve bir taraftan da 
teknik elemanları yetiştirmek birinci 
derecede vazifemiz sırasındadır. 

Bugün için müdürü umumi/eri, mu. 
avinleri bu suutle tayin etmektebir 
zaruret vardır. Bunu düşünerek ve bi
lerek yapmrşrzdrr. Bir taraftan da ida. 
reye ihtiyaç olduğu için hem tekniği 
ve hem idareyi aynı mükemmeliyetle 
yürütebilmek kasdiyle bir müdürü u -
mumi ve iki muavin kullanmak mecbu
riyetindeyiz. 

idare bozuk günler geçirmiştir. 

Şimdi esaslı olarak ele alıyoruz. Gün. 
den güne intizam altında yürüyen kuv
vetli ve cumuriyete layık bir müessese 
haline getireceğiz.-. 

Bakanın izahatından sonra maddele. 
re geçilmiş ve maddeler kabul edilmiş. 
tir. Kamutay pazartesi günü toplanacak. 
tır. ~ 

Hul;ukcular cemiyeti Baş
kanlğından: 

Ruzname şunlardır: 
Hukukçular cemiyeti umumi heyeti 

fev'kalade olar;ık 16.11.1935 cumartesi 
günü saat on beşte halkevinde toplana· 
caktır. 

A. Başkan tarafından toplanma se. 
bebinin izahı 

B. Nizamnamenin tadili, cemiyette 
üye danların o günü ve ıaatta bulun. 
ma~arı • 

9 SONTEŞRlN 1935 CUMARfESI 

UAGINJK UAl>EKLER: 

Anıerik<ı deniz konferans•ll(t 
giriyor 

Vaşington, 8 (A.A.) - Aır.erıka hü
kümeti, 5 ikincikanunda Londrada top
lanacak olan deniz konferansına girme. 
ği kabul etmiştir. 

Bu husustaki daveti henüz kabul et. 
memiş olan biric~k memleket, İtal ya

dır. 

Bir (.'(•lil. miji/er lmrrılu 
l.aldtrıldı 

Berlin, 8 (A.A.) - .B. Hitler.ıı em_ 
ri üzerine "Çelik miğrefliler,. kucu!u, 
7 ikinci teşrinden itibaren kesin oiarak 
dağttılmıştrr. 

1936 biidcesi 

Brüksel, 8 (A.A.) - Hükumet par
lamentoya 1936 büdcesini vern·ıştır .. 
Büdce denktir. Gelir 10 milyar 429 
milyon, gider de 10 milyar 402 milyon 
frank tahmin olunmaktadır. 

Muhalefet l>a~kanları seri,.,., 
bırakıldı 

Atina, 8 (A.A.) - Mikene au sına 
sürülmüş olan muhalefet önderi Papa. 
nastasiu ve Papandrö bu sabah serbest 
bırakılarak Atinaya dönmüşlerdir. 

Cezaları af /,~dilenler 

Atina, 8 (A.A.) - Atina ajansının 
bildirdiğine göre Naib General KondL 

lis, geçen mart isyan hareketine katıl. 
malarından dolayı uzun yıllar için hap
se mahkum edilmiş bulunan amiral Rus· 
sen ile yüzbaşı Kh•otis ve yüzlhışı Pi. 
nusis'in cezalarını affetmisti r 

Kıraüı sadakat yemini eımıynıler 

Atina, 8 (A.A.) - Havas aJu.u ... 6. 

zel aytarmm bildirdiğine göre Atına 
üniversitesi profesörlerinden BB. Ka. 
helopulos ve Tsatsa.s kıra.la sadakat ye
mini etmekten kaçınmışlardır. Gazete. 
ler, bunların memuriyetlerinden çıkarı
laeaklarmı yazmaktadır . 

Yahudiler aleyhinde lıadi"ı•ler 

Varşova, 8 (A.A.) 
Polonyada yahudiler 
hadiseler olmuştur. 

- Danzi~ .. ve 

aleyhinde ~azı 

Danzigde üniforma giymiş buJunan 
genç nasyonal sosyalistler sokaklarda 
gördükleri yahudileri taciz eaniş!er ve 
iki yahudi lokantası ile bir havra} ı ha
rap eylemi~lerdir. Lvov havrasındd bir 
ayarlı dinamit bombası bulunmuştur. 

I udyanın yerıi zırhlılar• 
Roma, 8 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Herhalde gelecek deniz konferansı 

sebebiyle, Littorio ve Vitt()rio Veneto 

isminde, inşaatına geçen yıl başlanan 

iki zırhlı deniz bakanlığı listesine şım ... 
diden kaydedilmiştir, Bu zırhlıların 
her biri 35,560 tonluktur 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 Ev kadınına öğiıtler 
19.45 Plak neşriyatı 
20.15 Ajans haberleri 
20.30 Orkestra 

1STANBlJL 
18.- Filim musikisi (plak ) 
18.30 Çocuk saati. Mesut Ccrrııl ta

r;ıfından çocuk masallar• 
19.- •• ,nferans. Dr. Şükrü Hazım 

Çocuklarda zekanın ölçiilmesi 
ve terbiyesi hakkında) 

20.- Profesör Liko Amar ( ileman 
konseri . Piyano Laşensb 

20.30 Bayan Bedriye Tüztin. l{adyo 
caz ve tango grupları 

21.- Stüdyo orkestrası 
21.35 Sun haberler . borsalar 
21.50 Petruşka (senfonik ork,..-:tr:ı) 

Stravinski (plak) 

Kömür a hnacak 
Hal.kevi buşkarılğırulmı: 

Halkevi için (130) ton kok k;)mürü 
ve (9000) kilo kuru gürgen odunıı ah. 
nacağından vermek istivenler 1"11935 
cuma günü saat 16 <la ellnind bı,lu_ 

nan malların niimıınr ıerı it' hı. •ıtcte 

Halkevi Satın Alm~ komisvonıı•• ~c:l-

meleri rica nlunuı l - '>Ol7 
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SAYIFA 8 

ANKARA iCRA DAİRESi GA YR1 MENKUL SATIS 
MEMURLUGUNDAN: -

l - Ayşe vekili avukat Cemal Hazımın mevcut oglu Abdullah
da bulunan 12320 lira alacağından dolayı ipotek edilen Ankaranın 
Hacı Seyit mahallesinde kain tapunun esas 126, ada 256/ 58, parsel 
22 No. suyla tasarruf edilen ve 3500 lira kıyrr.et takdir olunan ev 
aşa ıda yazılı şartlar dairesinde satışa çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve mu temilatı: Etrafı yüksek kerpiç dıvarla çevri
li avlu içinde bir dut ve bir ayva agaçlarile susuz bir kuyu vardır. 
Buyuk bir mutfak ve harap bir oda bir aralık bir ahır ve üzerinde 
bir çatı arası mevcuttur. Aynı müştemilatı havi ayrı bir parçası da 
vardır. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 11.12.1935 tarihine mi.ısadif 
çarşamba gunü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır 

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

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra ınezkür güni.ın 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklıt edilen bedel muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde 26.12.935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırma -
da en çok artıran talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmak şartile en ç.->k artıran talibine ihale o
lunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numaralı kanu
nun ahkamına tevfikıın borc be~ sene ıııiiddetle tecile tabi tutula
caktır.) 

7 - Birıııcı ve ıkınci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi miıtea_ 
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. İşbu muddet zarfında 
ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evvel en yüksek teklifte bulunan talihe teklifi ve~hile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise 
ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale 
edilecektir . Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul ye. 
niden on beş günlük ikinci artırmaya cıkarılarak en çok artıran 
talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki art ırmada da gayri menkul taiibine ihale edildikte 
tapu harci le dellaliye resmi müsteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id. 
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satı~ 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler hergün tarihnide 933 202 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurul n saı t-
memizi okuyabilirler. 1-5088 

Ankara ilhaylıi!ından: 
Bedeli muhammenesi 1820 liradan ibaret bulunan 70 ton Zon

guldak blok kömürü açık eksiltme ile 25.11.1935 pazartesi günü 
saat 15 de satın alınacaktır. 

İsteklilerin 130 liralık teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile aynı günde encümeni daimiye gelmeleri. 

Buna aid şartnameyi görmek için hergün Nafıa Mtıdürlüği.ıne 

1 

acaat edebilirler. (3317') 1-SOO? 

s r • S 7 
Kapalı zarf usnliJe eksiltnıP ilanl 

s•·mer Bank 
Umumi l\tiidürJüi!ündt~n· 

~ 

1. - İzmit kağıt ve karton fabrikasına ait Revir, 
işçi yıkanma yeri, genel giriş, yollar, dekovil pozu ve 
anroşman işleri vahidi fiat esa sı ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Bu işlerin t ahmin edilen bedel i 44.662 lira 
24 kuruştur. 

2. - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a ) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) F enni şartname 
d) Hususi şartname· 
e) Metraj ve keşif hulasa cetveli 
f ) P rojeler 
İstiyenler bu evrakı 223 kuruş mukal,;;:nde Sü

mer Bank Ankara şubesinden alabil irler. 
3. - Eksiltme 25 ikinci teşrin 1935 pazartesi gü

nü saat 15,30 da Ankarada Ziraat Bankası binasında 

Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 
4. - Eksiltme kpah zarf usulile yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için is teklilerin 3.349 

lira 70 kuruş muvakkat t eminat vermesi ve mali ve 
fenni bakımdan bu işi muvaffakiyetle başarabileceği
ni vesaikle isbat etmesi lazımdır. 

6. - T ekl if mektuplan yukarda yazılı gün ve sa
a t tan bir saat eveline kadar münakasa komisyonuna 
verilebilir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
yet ihale saat inden bir saat evel gelmiş ve zarfın ka
nuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

1- 5095 

Ankara Vilayeti Jandarma 

Komutanlığından: 
1 - Ankara tı. Jandarma K. lığına bağlı Keçiörende yeniden 

·n a ettirilecek karakol binasının 20-11-935 günlemecine rastlıyan 
çar amba günü saat 15 de açrk eksiltmesi Ankara İl. J. K. lığı bi. 
rı s da açılacaktır. 

2 - İn a ettirilecek bu karakolun bedeli keşfi 2210 liradır. İlk 
tem nat 166 liradır. İsteklilerin muayyen günde teminat mektup
larını komisyona vermeleri lazımdır. 

3 - Fazla izahat almak istiycnlerin ve plan keşif varakasını 
~örmek üzere her gün İl. J. K. lığında müteşekkil komisyona baş 
v ır .., rı ifan olunur. (3234) 1-4984 

ULUS 9 SONTEŞRİN 1935 CUMARl E31 

BİLİT 
1 - Bir tanesine biçilen eder 

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

2 - Eksiltmesi 14.11.1935 per
şembe günü saat 11 dedir. 

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

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

(3198) 1-4919 
B1L1T 

Biçilen ederi 1760 lira olan 
altı kalem ambalaj malzemesi 
açık eksiltme ile satın alınacak
tır. Eksiltme 26- ikinci teşrin -

935 salı gunü saat ı 1 de M. M. 
V. satın alma Ko. da yapuacak
tır. Eksiltmeye girecekler 132 
liralık ilk inanç parası mektup 
veya ~kbuzlarıle birlikte ihale 
saatında komisyonda bulunma-
ları. (3306) 1-5083 

B1L11 
1 - 5124 kilo dural saç lev

ha kapalı zarfla e'·siltmeye kon
muştur. 

2 - Hepsinın bıçil en ederi 
20496 lira ve ilk inanç parası da 
1537 lira 20 kuruştur . 

3 - İhalesi ı 1.11.1935 pazar
tesi günıi saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesinı görmek U

zere her gtln saat 15 den 16 ya 
kaclar komisvonı ı:elmeleri. 

5 - Eksiltmeye gi ec klerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü 
maddelerinde istenil n bilgileri 
ife birlikte tcmin~t ve teklif me'<
tublarım kanunun emrrttiği mü
hürlü bir zarf icinrl" ilıale saa
tinden bir o;;aat eve] M. M . Vek~L 
leti satın alma komisyonuna ver· 
- .. ıf'ri. f2740) 1-A?QO 

I 
.. ~""'.'~~~ 

~ . 
~~ Ue\. lt' t Dt·mi ryolları . . /• 
~~ Umanları Satmalma .. ~ 
~~ Komiı.;vmm llftnları ~: . ~ . 

.LAN 
Ankara - Kırıkkaıe _ Ankard 

arasında işletilmekte olan ray o
tobüsü seferlerine. 10.11.1935 gü 
nünden itibaren nihayet verile
ceği muhterem halka illin olunur. 

(3291) 1-5064 
İLAN 

Muııammen bedeli 17853 lira 
olan 32 kalemden mürekkep şef 
yazıhanesi, etajerli ve etajersiz 
memuı masası, telgraf makinası 
masası, orta masası, etajerli kü
çük n.emur masası ve etajeri, ko. 
modin, telefon etajeri, dosya, 
kurşun, yangın ve awonoman kar
nelerı ve ihtiyat bilet, eczane 
için ilaç dolapları, sandalya, şef. 

dötren, evrak imdadı sıhhi, şam. 
dan, alet ve mektup sandık ları, 
tahta kağıt atacagı, 2 ve 5 met
relik tahta rampa, fıçı rampası, 
ilan tahtası, etiket levhası, 4 met. 
re lik tahta merdiven, tahta ayak 
altlığı, laburatuvar için çalışma, 
eczacı için çalışma ve eczacı ya. 
zı masaları 25-11-935 de pazarte
si giınü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasın. 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstıyenlerin 
1338,97 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin etti
ği vesikalar ve işe girmeğe ma. 
nii kanuni bulunmadığına dair 
bcyanr.ame ve tekliflerle aynı 

gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hizımdır. 
B u işe ait şartnameler Ankara. 
da malzeme dairesinde ve Hay
darpaşada tesellüm ve sevk mü
dürlüğünde parasız olarak dağı. 
tılmaktadır. (3312) 1- 5084 

in~aat sahip· 
lerine 

Taş, Kum, Tuğla 
vi nakliye işlerinizi 
ucuz olarak yalnız 

yapar. 

ve her ne. 
çabuk ve 

İş B ürosu 

Anafartalar caddesi T . L 2037 
1-4909 

1mtıyu sahibi ve Baş.mu 
har r iri Falih Rıfkı AT AY 

Umumi neşriyat ı idare eden 

Yaı ı İşleri MüdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankı11 caddesi civarında 

Ulu& Basımevinde basılmış· 
r11. 

il{tı~at vekaletinden~ 
İktısat Vekaleti ile Ziraat Vekaletı binası kaloriferleri ı çın 

alınacak 350 ton simikok ve kok kömürünün ihale günü olan ilk
tesrinin 31 inci persembe günü ancak bir talip zuhur etmiş ve tek
lif eylediği bedel komisyonca layrk had görülrr ı miş olduğundan 
on beş gün müddetle yeniden eksiltmeye konmuştur. Taliplerin 
İkinci teşrinin 15 inci cuma günü saat 10 da İktısat Vekaletinde 
müteşekkil komisyona ve şartr.ameyi istiyenlerin Levazım Mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3214) 1-4962 

Ank:ara merkez hı 7l~~ıı lıa mü

essesesi Satınalnıa . \..onıisyonu 
reisliğindeıı: 
l - Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi için (85) kalem 

ecza açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti (2058. -) liradır. 
3 - Eksiltme 19-11.935 pazartesi günü saat 11 de Merkez HıL 

zıssıhha Müessesesinde yapılacaktır. · 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin muayyen saatta komisyona 

müracaat etmeleri ve listesile şartnamesini müessese ayniyatından 
almalıırı. (3240) 1-4996 

Bera l get•esi 
Şabanın ilki 29 birincı teşrin salı gününden tesbit edildigi ci

hetle 12 ikinci teşrin 1935 pazartesi günü akşamı yani (salı gece
si) Berat olduğu iHin olunur. 

Ankara ilhavlı'!ın•J an: 
1 - Ankara ilçeleri özel idare dispanserleri için 129 kalem 

tıbl:>i eczanın açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İstekliler şartnameyi görmek içın her gün sıhhat müdürlü_ 

ğü dairesine ve eksiltmeye gireceklerin de 116 lira teminat ıınak. 
buzlarile 18-11-935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümene gel. 
ıneleri 3190 1-4934 

"!4-~'' • • .~ Tophanede 1:-.tarılml Le· ~. 
.• vazını Ami~·liği ntm •" 
~ 

~~ Alma Komİs)'onıı 

ilanları 
İLAN 

Harbiye ve merbutu okullar 
ıçin 91 ton koyun eti ve 22 ton 
sıgır eti 27-11.935 çarşamba gü
nü saat 15 de Tophanede satın
alma komisyonunda kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. Hep
sinin tahmin bedeli 45260 lira. 
dır. İlk teminatı 394 lira 50 ku. 
ruştur. Şartname:,i her gün ko
misyonda görülebilır. İsteklile
rin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(6959) 1-5085 ---
Satılık ev apartı 

man veya arsa 
aranıyor 

Yenişehir ve havuz başında 
asfaltta ve asfalta yakın satılık 
ev apartırnan veya arsası olan. 
lar Anafartalar caddesinde Zeniı 
saat mağazası üstünde No. 70 de 
göz Dr. u Cevad Arife bildiri!. 
mesi. 1-5087 

Satılık ev 
Emlak bankası arkasında ka

nat sokağında dört numaralı Ne. 
cati evidir. Diyanet İşleri daire
s i altındaki bakkal Mustafaya 
müracaat. 1-5080 

aatrasiti 
g e 1 di 

( 

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

Türk Ticaret Bankası 
Ankara merkez ~ubesi: Işrklaı cııd:lesi dairei mahsusa te lefon : "316 

. - . :. ; .. . . . ;_ ~ - ~ .. -· - .. 
Kahve 

Kuvvet eksiridir 
Fakat 

taze ve halis olmak şartile ! 

Bu evsafı ancak 

Kuru kahveci 
lV ehmet Ef. Mahdumlarının 

kahveleri temin eder. 
Muhatazah 'Mükemmel Kutula r içinde: 

90 gramlığı 15 kuruş • 

200 " 30 
" 

500 
" 70 

" Her giin mesa ieri ile taze, taze geliyor. 

ANKARAACENTASI: Esnafa ayrıca tenzilat yapılır. 

AnJ{ara ~f emurlar Kooperatif Şirketi 

( i SİNEMALAR YENi 
BU GUN BU GECE 

Fevkalade bir m uhit ve şehvet 
havası içinde dönen muhteşem 

bir eser 
SİY AH GÖZLER 

Harry Baur - .Simorae Simon 

BU GÜN BU GECE. 

Alexendre Dumas Fils'm oll}ıez 
eserinden 

MONTE KRIST O 
Elisa Landi - Robert Donat 

Aynca: İtalyan -- Habeş harbı intibaları 


