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ıl rzt :\JLLI Bil{ KÜTÜPU NE 

Büyük kusurlarımızdan biri ta· 
r ihimizi az bilmektir. Uzun müd. 
-det, kendimizi, yabancı eserler
den öğrenmeğe çalışıyorduk. Hat-
a hakkımızdaki bir takım düş

manca hükümleri., a vrupah haki
katidir diye, benimseyenler ve 
mal edinenler olmuştur. 

Birkaç senedenberi Atatürk'ün 
yüksek himayesi altında çalışan 
'tarih cemiyeti, türk mazisini kur
tarmağa çalışıyor. Fakat bu ara . 
<la, Tarih Cemiyetinin vazifeleri 
arasında olmadığı için, unuttuğu
muz bir kıS1m var: Son :zaman 
:türklüğüne dair, henüz yaşayau 
yahud yeni ölen, büyük politika 
ve devlet adamlarının ne~ettiği 
lhatJTalar ! 

Bu hatıraların, çıktıkça, Dı, 
BakanJığı kütüphanesine alındı -
ğmı biliyoruz. Fakat bir sürü fay
dasız ve lüzumsuz tefrikalar neşr
eden gazetelerimiz onların farkın
da hile değildirler. Halbuki 'bahs
ettiğimiz hatıraların yalnız 1908 
den sonraki imparatorluk hakkın· 
daki P3:rçalarmı tercüme edip bas
mak, bıze, hep karıştığımız 0 ya
kın mazi hakkında ne ders verici 
sırlar öğretecektir. Eski alman 
başbakanı Yon Bülow'un Kayzer
te hususi mektublarını toplayan 
eserde oldukça mühim bahisleı· 
Yar. İstanbul sokaklarında şenlik
ter ~~Ph.ğnnız ve elçi arabalarını 
çe~tıgı~~z günlerde, osmanlı meş
rutıyetının dışardan nasıl muha -
~eme edildiğini görmek insana ür
perm~li bir uyanış veriyor. 

Bır~aç güne kadar gazetemiz -
de tefrıka etmeğe ha,lıyacağımız 
Osteyn Çemberleyn'in hatıraları 
da hu çeşiddendir. 1908 d · O 1 . eyız. 

sman ı ımparatorluğu Bulgaris-
ta~. vaziyeti, Bosna. Hersek ve 
Gırıd peşindedir. Kanuni Süley -
~a.n hududlarını arıyoruz. Halbu
kı un~arato~luğun Avrupa'dan çı
kıp a:ıdeceğme şüphe yoktur. Me -
11ele ımparatorluğun geri kısımla
rının nasıl paylaşılacağındadır. 

Hatıraların bu faslı okunduk
t~~ sonra, Yeni Türkiye eserinin 
buyüklüğü büsbütün meydana çı
k~yor. Eğer Çemherleyn - Meter -
n~h konuşmaları sırasında böyle 
bu ha~al helirseydi, şüphesiz bu
~~ vehım ve rüyadan gayri hir 
ısım arayacaklardı. 

Fa.kat Meternih'in içini bur
kan bır kaygusu var. Türkler Av
ırupadan çıkarlarsa? .,_ F akcıt Ji-
~~; Türkiye bugün bütün ku:ve 
tlnı Anadolu'dan almaktadır. Av
rupa onun zaafı, Anadolu ise kurJ
~etid~r. Bu tehlike çoktanberi 
"e d · h. " ını ıssettirmektedir.,, 

a lınparatorluk Rumelisi hakkın-
a Osteyn Cemberleyn'in fakat 

A d - ' . na olu hakkında da Meternih'· 
ın dedikleri çıktı. 

U Bu acı sayfaları okurlarımız 
< LUS» da takibedeceklerdir. 
Fakat bu münasebetle 1918 den
beri veya daha önce nesredilmiş 
olan bu türlü vesika ~e h~tıralarm 
b" . ·ı ızı ı gilendiren kısımlarını toplu 
ve tam bir külliyat halinde top
l~yarak, bir kütüphane vücude ge
tırmek fikri üstünde durmak isti
yoruz. 

Gerçi 1908 denberi Türkiye'yi 
ta.ksinı etmek istiyenlerden birkacı 
parçalanmıştır. Atatürk Türkiyesi 
her türlü tehlikelerin üstünde ve 
uzağındadır. Anadolu'nun milli, 
coğrafi ve politik birliği gibi, eski 
akılların güç alacağı eşsiz bir eser 
başarılmaktadır. Fakat mesud ve 
~rkin Türkiye içinde doğan veya 
~üyüyüp yetişen gençliğe, bu ese
rın tam değerini anlatmak icin 
Qnun nasıl korkunç komplolar ·ce~ 
hennemi icinden cıkarılaı·ak vü . 
~~landırıİnuş old~ğunu öğretme
! ~ f.R.ATAY 

Son hah;~ .. ı.~ı·i nıiz ij,. iin

(•ii sa) f an11zdad1r. 

Adımız, andımızdır Heryerde 5 kuruş 
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BUGüNKü KAMUTAY 

Gazete sayfalarının tahdidi 
kanununu görüşecek 

Kamutay bugün toplanacaktır. Gün
demde matbuat kanununun 9 uncu 
maddesinin K fıkrasına bir fıkra ek· 
lenmesi hakkındaki kanun pı·ojesi 

vardır. Hükümet bu projenin esbabı 
mucibeainde §Öy1e demektedir: 

"25 mayıstan 27 mayısa kadar An
karada toplanmı§ olan birinci Basın 

kurultayı 27 mayıs 1935 günü toplan
tısında trazeteler arasındaki sayfa 
bolluğu rekabetinin önüne geçilmesi 
için i.cil ve müesair tedbirler alınması
nı ve bunun i~in hükümetin müdaha
lesini istemiştir. 

Filhakika, gazeteler arasındaki 

sayfa rekabeti bir taraftan gazetede
ki kalite yerine kantiteyi artırmaya 

ve değeri düşürmeğe hizmet ettiği gi
bi bir taraftan da yabancı memleket
lerden gelen kağıd için bir çok mas 
rafların yapılmasına ve bir çok türk 
parasının harice çıkmasına sebep ol
maktadır. 

•AJ'A,,A,~A.'V\.,f'V\..IV\.IV\.AAA/'JV,JvvVV\/V 

~ 
DAIIlLIYE ENCÜı\IEL ~t 

PROJENtN REDDEDlLUE
SlNE KARAR VERl\llŞTlR. 
~vvvvvv 

bilirse de b11nun tatbik kabiliyetinin 

pek az olacağından şüphe edilmu. 
Gazeteciler antantına girmemi§ olan 
herhanai bir kimse istediği mik· 
darda s:yfalı bir ~a:zete çıkarabilir ve 
bu suretle diier gazeteler de sayfa 
rekabetine başlamak mecburiyetinde 
karrrlar. Binaenaleyh, haftalık hacim· 
lerinin verecekleri kitap ve ilaveler 
de dahil oldugu halde 94864 santİ· 
metre murabbaını aşamayacaklarını 
bildiren bir kararnamenin Vekiller 
Heyetince ittihazı hem kalitenin aşa
ğılaşmamasına, hem de türk parası· 
nın elden çıkmasına mani olacaktır. 
Bu suretle 62X90 ebadındaki gazete
ler (Tan) gibi haftada dört g~n 8. Üç 

gün 12 sayfa; 55X80 ebadındaki ga
zeteler ( UI us) gibi haftada yedi de-Gerçi bu israfın önüne geçmek i.çin 

mevcut gazetelerin kendi aralarında 
sayfa sayısını azaltmak gibi bir karar 
almaları bir tetbir olarak düşünülP.-

fa 12 sayfa çıkardıkları takdirde bü- · · k J ~ · ,. · · F h . . ~ u a,. a : ayın mısa ıl'ımı~ eyı; Mo ammed Han Attuaotu f{.ulübüncle Bot-
tün gazeteler bir hafta ıçınde aynı bakanmuz: ve algan Büyük elçisi ile birlikte - Aşağıda : Torım Balr•· 
hacimde İnti .. ar etmiş olacaklardır... l b . ı·L, z · ., . nımı:z a ır fı<ı: e .ıraal ı•nstitüsünü ge~erken 

! ·····················-·-························ ·· .... ~ 
· C.H.P~ ~ . . 

: Kamutay grupu dün . 
: toplandı ~ . : 
! Bu toı)umtıcfo Dr. 1·. Rii~tii i 
! Arasırı izalıları dinlennıi~ i 
: ve Uısvib olunmuştur. i . . 
~ C. H. Partisi Kamutay gru- j 1 
j pu idare heyeti başkanlığından: j 
i C. H. P. Kamutay grupu bu ı 

i gün öğleden ıonra Asbaşkan 
! Hasan Sakclmn başkanlığında t 
i toplandı. i 
! Dı1 işleri Bakanı T evlik Rüf-f 
~ tü Araı'ın genel ııyasal clurum : 
~ hakkındaki izahları dinlenerek ~ 
~ taıııib olundu. ~ . . ····-················--······················ ............ . 

Dahiliye encümeni projeyı, mat· 
buat umum müdürünün de hazır bu· 
lunduğu toplanuda görüşmüş ve aıa
ğıdaki sebeblerle projenin reddine 

karar vermiştir . 
"Türk parasının lüzumsuz yere 

harice çıkarılmamasım temin için hÜ· 
kümetin elind kafi derecede salahi
yet bulunmasına ve münderecatı kıy· 
metsiz bir gazeteye sayfası ne kadaı· 
bol olursa olsun halkın daimi surette; 
rağbet göatermiyeceği derki.r olma~ 
sına binAen serdolunan sebeblerJe 
matbuat sahasında tahdidat vüc11da 
getirilmesi caiz görülmemekle li.yi
hanm reddine karar verilmiştir.; de

nilmektedir. 
Kamutay bundan başka, belediye 

te§kilatı olan yerlerde muhtar ve ih
tiyar heyetlerinin lağvı hakkındaki 
kanuna ek olarak, belediyelerin gör
dükleri bu hizmetler için belediye 

(Sonu 5. inci •ayfo.da) 

İT ALYA - ETYOPİ HARB! 

Yağmurlar başladı 
--···~···-

Şimal ceplıesinde tayyareler , lıava 
açıldıkça lıemen lıarekete geçiyorlar 
Adisababa, 7 ( A.A.) - Şimal cep -

hesinden bildirildiğine göre çok şiddet 

li yağmurlaı· her türlü askeri hareketle
ri imkansız bırakmaktadır. Habeş yük
sek yaylası üzerine 7 günden beı-idir 

dinlenmeden yağınuı· yağmaktadır. Böy. 

le bir hal 1907 den beri görülmemiştir. 

Çünkü normal surette yağmur mevsimi 
ancak mart. ortaJarına doğru başlamak
tadır. Şimal cephesinde yağmursuz ~e . 
çen heı· saati İtalyanlar bilhassa Şire ve 
Volkayt mıntakalarım bombardıman et
melı:le geçirmektedirler. 

Somali cephesinde İtalyanların Dolo 
mıntakasiyle Dolonun cenubunda yap
makta oldukları tahşidat devam etmek
tediı·. ftalyanlar bütün Ogaden eyaleti. 
ni tahliye etmişlerdir. Cephe şimdi Ual-

ual'dar. ba~larnakta ve Gerlogubi, Go . 
rahay ve Kuban yolu ile cenuba yet vt: 

Dola'ya varmaktadır. Bir iki güne kadat· 
bir Finlandiya kızılhaç heyeti Adisaba · 
ba'ya gelecektir. 

Dünyanın her taı·afmdan Adisababa
ya bombardımanlar neticesi zayiata uğ 
rayan seyyar hastanelerin yeniden vücu . 
da getirilmesi için para gönderilmekt . 

dit. 
Once verilen haberlerin tersine ola

a·ak Mısır kızılay ııeyyar hastanesinin 
bombardnnanJ esnasında 20 kişi yara . 

lanmıştır. 

Roma. 7 (A.A.) - 90 ıuımaı·ah t·es

mi darb tebliği: Geı·ek Eritre. gerek So
mali cephesinde kayda değer bir :ıe;' 

yoktur . 

l"'"'"' '('{;' """"b~rı""YUIU"'"']J' ""fii"' l""'''ri·-........... ı 
. : 
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DOST MİSAFiR 
Oiin öğle yemeğinde Başhak.anırnızın da

\'etlisi idi; öiled eıı sonra biı· kaç 
enstitüvii gezdi 

Baıtbakan ismet lnönü, §ehrimizde 
bulunmakta olan Afgan dıt itleri ba
kanı Serdar Fey:z Mohammed Han §e· 
refine dün Anadolu kulübünde biı· 

öğle ziyafeti vermi§tİr. 

Ziyafette dıt i,leri bakanı B. Tev
fik Rüştü Aras ile bakanlar. Cumuri
yet Halk Partisi genel şekreteri Receb 
Peker, Kamutay dıf İ§)eri encümeni ü
yeleri, başbakanlık müste§arı, Kahil 
büyük enlçisi Memduh Şevket, dış 
bakanlığı genel sekreteri Numan Me· 
nemencioğlu, Cumur başkanlığı ba~ · 

yaveri, özel büro direktörü, Muhafız 
alay kumandanı, Dış işleri bakanlığt 
ve Afgan büyük elçiliği ileri gelenle
ri hazır bulunuyorlardı. 

Afgan dış işleri hakanı Serdar Feyz 
Mohammed Han mihmandarları ılc: 

birlikte dün öğleden önce ismet İ
nönü, Gazi Enstitülerini öğleden son
ra da Ziraat enstitüsünü gezmittiı·. 

''Ulııs~ ~ un 

Sayın misctfirimiı= ismet lnonu «u 
En•titii•ilM 1H11N.rlre#t 

Dil Yazıları 

GUNES--DIL 
Teorisiı1e göı·e toponomik 

analiz tecriibesi 
Vll. 

Yukarda kendisinden bahsetti
ğimiz Fırtına Tanrısı (adad) (ad 
1 ad) m ismi de böylece yapıl
mıştı. Sümercede (ğ) lerin her iki 
si de düştüğü halde bizdeki (a~ 
dad) isminde yalnız bir tanesı 
düşmüştür. 

Katlt isimler: 
Kat Tokat 
Katakıya Çoruh, Broçka 
Katcah Kocaeli, Kandıra. 
Kataro Mardiu 
Katd Malatya, Hekimhan 

köy 
.. .. 

Yazan: Haşan Reşıf TANK.Ul 

Katma Halep 
gibi (kat) m etimolojik şekli şw
dur: 

Kat ak t at ve (ay, ağ, ak, 
alı) bir olduğu için { l j ağ at dlr. 
Şn halde buradaki ak r at -t

( gat) (at) gibi Tanrı sahip, ve 
kudre ttir. Yani Güneş ve Güneşin 
vasıflarıdu. Yukarıki isimlerin hlr 

(Sayfayı çevirinıı.) 

[ 1] Etimoloıik, morfolo j ik ' 
lorıetik bakmmıdarı Türk - D 
.s. 11. 



SAYIFA 2 

Btıtıl intı111slar 
Medeniyet ne kadar ilerlerse ilerle

.inp inanların i~inde bahl İnanı,tar• 
açtk· duran kapıya büsbütün kapatma
ya muvaffak olamadıgtnı anlamak 
için medeni dünyanın hadiıo.elerine 

a.iraz göz gezdirmek kafidir. 
AYJ"Upa ve Amerikanın büyük ga

:aeteleri ve mecmuaları için kayıptan 
... ber verme itanlarının naaıl ehemi
yetti bir gelir kaynağı olduğunu bun
ların ard sayıfaları bize haykrra hay
)ıura anlatmaktadırlar. 

Spirtizma hikayeleri ise, değil yal
JUZ halk yığınlarını avlıyan gazete 
ağlarında, hatta en ciddi teessüslerin 
~iade, ilmin en vakarlı kılığına bü
riamÜf olarak sık sık kartımıza çı

laar. 
Franaada diiJen R. 1 Ol balonu için

.le öbnii§ olan bir İngili;r; aubaymm 
aluNtten gönderdiği haberler, en cid
tli gazetelerde yer bulmuş ve hadise 

...... tu. 
O lradar u:aaia gİtmtye hacet yok, 

aba bir iki halta önce, Amerikadan 
,elen lNr ajana telgrafı, Tutankamon -
ua mezarını açmış olan heyetten ha
J'•lta hlan son alimin de bir Ameri-
1ra yolculuğu unasmda vapur içinde 
esrarlı bir ölümle ölmüş olduğunu bil· 
ttiriyordu. Yetmişini aşmış bir ihtiya
rm bir vapur yolculuğu esnasında öl
.w.i gihi pel& tabii bir valıayı, on 

M.f 711 önce vukua gelmiş ve fenaya 
7enahnuş bir hadiseyle ilgili göster
meye ~lrpnalr, halk 71ğınlanna me~
W •arıısında duyulan bir Ürpertiyi 
~irtmek •e ltatıl inanıılan istismar 
etmek arzusundan başka neye ham• 
led;Iebilir? 

kaçını Günet - Dü teori•in~ göre 
analiz edelim. 

(1) (2) (3) 
Kac ara - kat + ar + oğ 

( 1) Kat - yükseklik, ışık (yu
karda tahlil edilmişti). 

(2) + ar =- bu yükseklik veya 
J!ığın biraz uzakta bir obje üze
rinde karar kılması demektir. 

(3) -t ağ = işte ıırğm veya 
yüksekliğin kendi üzerinde karar 
kıldığı saha veya objedir. 

Anlatılıyor ki (K-.taro) da bir 
yülawldik bir mübareklik w.rdır. 
(Adryatik, kıyılannda Kataro a• 
d:ma dikkat). 

Sümerin tim.alinde bir (ak&t) 
memleketi vardır. Bwaun da eti-
molojik §ekli (Ak + ai + at) ol. 
tlapna göre o da oldukça hir 
yübeldill ifade etmelidir. Gerçek; 
(Abd eli) Sümere bakarak çok 
laem de pek çok yülrsektir. Bizddü 
btb isimlerin hemen hepsi de 
yübek yerlere ad olmuttur. Tone 
Yenanlarmda Ye Halep yolu üze-
n.de bulunan Katma kÖJÜ de bu 
achmı ifade ediyor. Katmanın e
timolojik tekli tudur: 

(1) (2) (3) 

Kacma = Kat + am + ağ . 
(1) lıat = yiiksddilr. (Yukarda 

tzah edildi). 
(2) t &m egonun kendisidir. 

yani yükseldik bu aüjede taayyün 
etmiştir [2]. 

(3) ağ = mana.y •• tamamlıyan, 
isimlendiren ektir. 

Halep civarındaki Katma köyü
nün yüksekliği en yakın sahada 
tayyününü gösteren bir vaziyette
dir. Bu misallerde (ağat) kökünün 
yükseklik anlamını görmüş olduk. 
Bu anlamı veren bazı kelimelerle 
(afat) yani (gat) ve (kat) m yük
seklikle ilgilerini hatırlatalım: 

K (H) at - Altaylann (eezi) 
dedilderi nıhlar (küçük t&f>'ık) la
ra Buretler '"katt' diyorlardı. Alar 
Buretlerinin inancına göre: 

(Kat) lar dağ kayalarında ya
tarlardı ve gökten dü,müşlerdi 
[3]. 

Hada - •'amurda yaııyan, Tun
pzlar da kutub yıldızı. [Kasters. 
Tmıg~ Gramatik. s. 129''.] 

Hail = .. Kaya, dağın yüksek 
yerindeki kaya. Zaharof. Manço. 
•• 38 ''. 

[2] Etimoloji. morloloj İ. ve fo
netik bahmı.ndaı:ı Türk Dili s. 23. 

[JJ Potanrn Şimali ğarbi Moğo
listan. 

., 
Yılba•• dolayı&ıy)e, hıt.n&ı:ı g•:ı .. te

ten gene bize . e,;i ~ne }ıaltlunda .,.ij • 

ruyle \lebanetler yağdrrddar. Her $e· 

rıe tt'krarfanan ve M>nradan hangi 
kısnnlarınm doğru çıkbğını goatere
cek bir bilançoları yapılmak her ne· 
dense unutulan bu nevi falcıhkları 

u.( lcafa avcılarının taktikleri hakkln· 
da bize ki.fi bir fikir verecek mahi
yettedir. Bunlar basit bir p~ikolojik 
halete dayanırlar Ha~r ~erilen 

müstakbel hidiM!ler ar.uında doğru 

çıkması ihtimali pek fazla olan bazı 
Dölapalis ha.kilcatleri sıkıttırılmak u
nutulmaz. Bunlardan biri veya bir
kaçı doğru çıktığı zaman, İnanmak 

için pek az şeye ;htiyacr olan t'aflar
dan pek çoğu, gerçekleşmemiş olan 
bütün diğer lusunla.rını unutarak bu 
büyük kudret önünde hayranlık ve 

deh~tle egilirler. 

Her yıl bir falcının yeni yıla aiıi 

kehanetlerini basan gazetelerden hiç. 

birinin, bunlara ,;izel bir muziblikte 

bulunmak neden hatırına gelmez di

ye her zaman ~şar dururum. Oyun 

kolaydır: Yıl b~ında. 2"eçen yıl ba· 

ııılmıf olan bir dünya falını yeniden 

ne~re~tmek. Bunların hakiki mahiyeti 

hakkında okurlara bir filcir verebile· 

cek böyle. bir hareket ihtimal ki bi~· 

çok insanların, metafizilc hadiselere 

karşı duydukları İymanla kanşrk kor

kuyu aarsabilirdi: Eğer insanlarda 

kökünü pek derinle.n aalan bu İnanı-

41 oradan ııöküp atmak mümkünse. 

Ya,a.r NABi 

Kat - Tabaka., nezd, (bugün 
bildiğimiz herhangi apartımamn 
birinci, beşinci, on bqinci katı sö
zündeki "kat" lcelimeai nasıl yük
seklik ifade ediyorsa "filan zatın 
katında" denildiği zamanda da 
yüksek bir kimsenin yani nezdi 
kastedilmiş olur. 

Bu kelimelerin hepsi de dağ 

yüksekliği gibi maddiğ ve yaratl· 
cılık, kudret, şerefli varlık gibi 
manevi bir yülıseklik, yüceliM: ifa
de etmektedir. Hepsinin de etimo
lojik tahilli birbirinin aynıdrr. Ne-
tekim: 

Ağası - mirac:. 
Ağan = saitl ıehap 

kelimeleri de aynı anlamı .. eriyor
lar. 

Not~ - Dağ da yükaeldik ma
nasmı konkl'e olarak ifade eden 
tabii bir varlık değil midir 1 Bunun 
böyle olchığwua luMca ve etimolo
jik fekli ile iz.ah edelim: 

(J) (2) (3) 

Dağ: ağ + ad + ağ 
(J) ağ = ana köktür. Yüksek

lik, antamınadu. 
(Z) "'1 - köktür; yüksekliğin 

sahibidir. 
(3) oğ ~ yüluekliği kendisin

de tecelli ettiren ve adını koyan 
ektir. Şu halde: (;Lğ + ad -r ağ) 
= (ağa.dağ) = dağ; yüksekliğin 
muayyen ve kati bir sa.hada tecel~ 
lisi demek olur ki kelimede yük
seklik· ~rk ve aydındır. 

Kelimenin tay ıekli de vardn. 
(Altay sözünde gördüğümüz gibi) 
analiz edilince hem unsurların 
hem tam anlamının aynen dağda 
olduğu gibi görülür. 

Altay kelimesandeki al (. l) 
unsuru burada tümul ve çok yük
seklik ifade eder. Binaenaleyh al-
tay demek çok yüksek dağ demek
tir. Yoksa şimdiye kadar zanno
lunduğu gibi Altın dağın varya
nr değildir. 
Şu halde Tokat, Yoz.gat, Manav

gat, Mucurgad gibi isimlerdeki 
( gad) kelimelerine baJka anlam
lar aramağa hiç yer yoktur. Gad, 
gat, kat, kada, kede, kuday ve 
Sümerce (Gudea) Farsca (Huda) 
Hind - Avrupa dillerinde Gott1 

gad; hepsi bizim (ağat) ana Jcö
'kümüz:den üremİıf •e hepsi önce 
Türkler tarafından telaffuz E:dil
mq (mabut) Mlıdu. Hepıi de a
•rl, uMp, Hat olen günesin kep~ 

• 
iÇ HABERLER 
IST ANBUL TELEFONLARI 

İstanbul belediyesinin 
f aydah bir tedbiri 

İstanbul, 7 - f t1tanbul belediyesi, 
lstanbulda.ki hava gazı. tı.U, eletrik gi
bi imtiyazlı firketlerin para. tahsili İ~· 
)erinin halk le.hine tanzimi için bazı 

tetbirler düşünmektedir. Beledi~ e, 
halkın emrivakilerle zarara ı;okul· 

mamasını temin için fİrkıederden, bel
li başlı tahsil mıntakalarında para 
almaca.k günlerin tespit edilme,ini İs

teyecektir. 

Üniversiteye kaydo
lunanlar 

lıtanbul, 7 - Bu yıl üniveniteye 
303 Ü kız ve 23 Ü yabancı otınak üze· 
re 1362 talebe kaydedildi. Bunlardan 
561 i hukuk fakültesine, 467 si tıb 
fakülte~i \ ! , 190 ı fen. fakültesine ve 
190 ı da edebiyat fakühesine ya;r;ıl

mı,trr. 

* lıtanbul, 7 - Tıp faküllesind"! 
birinci doktora. imtihanları başladı. 

Yerinde bir tayin 
Nafıa Vek'-.leti 

muha~ebe müdürü 
Bay Nafi De>mİr -
tı:a~·a'nın bu defa 

Ankara "·ilayeti 
defterdarlığına ter

fian tayin edilliğİ· 

ai haber aldık. B 

Nafi Maliyede ye· 

tjımit olduğu hlll
de Ankara Hukuk 

Ankara Delt~rdara mektebine de de 
B. Nafi "am ederek diplo. 

ma almış ve malumatını inkt~af et· 
tirmiş ve bi.rkaç ıenecknberi bulun

duğu Nafıa Vekaletinin çetin muhasebe 
i'lerani muvaHakiyetle ldareye muvaffak 
olmuf değerli bir memurdur. Ankara 
Defterdarlığında da muvaffa~ olacağına 
eminiz. Kutlarız. 

.. .\f von ~atısı artı,1or _, ~ 

İnhisar direktörü 
şehrimize geldi 

Afyon inhis.an umum direktörü 
B. Ali Sami dün şehrim.ize gelmiştir. 
B. Ali Sami inhisar işleri hakkında 
Bakanlığa. izahat verecek ve talimat 
alacaktır. Direktörün bu yolculuğu 
sah§ işleriyle de alakahdır. ltalyan • 
far son günlerde mühim mikdarda 
sfyon almak istemitlerdir. Satılmak 
üzere olan birinci partinin 150 bin 
lira kadar tutacağı zannedilmektedir. 
Bilindiği üzere, ftalya)a afyon ihra
cı, İnsani dü!Üncelerfe. zecri ted
birlerin dıtmda lnrakılmı,hr. 

Türk - İspanyol 
Ticaret anJ.o~nw .... ı re kliring 

mukarel.esi imz.a~ndı 
Madrid, 7 (A.A.J - Dün bura.dadı~ 

işleri bakanhğlntl&, bll' taraftan dış itle
ri bakaru öte taraftan Ti:irkiye e1;i.•iı ve 
ekonomi balinlıgı müateş.an ara.amda 
türle • iıpanyol ticaret a.rJa.ımatı ve idi
ring mukavelesi imzalanmııttır. 

Üç devletle posta 

anlaşmamız 

Türkiye, Y una.niıtan, Romany-. 
ve Yugoslavya arasında post., tel
garf ve telefon anlaşması projesi Ba
kanlar Kurulunca kabul edilmiştir. 

disinin veya. vasıflarının a.dıdır. 
Etimolojik tahlil bizi kolayca ay
dınlatabilir mesela 

Türkçede 
(1) (2) (3) (4 \ 

Kar ağ + ak + at + , 
Sümercede 
Kut -= ug -+- j.ık ıı ut -f ' "' 
F~ada 

1
. Huda = uj + uh "t" ut:+ ~i! . 

Almancada ·· 
Gott - ~ +.oğ:+ ot 

Zirai kredi ve satış kooperatifleri 

Hazırlanan tathik niz.arnnanıc · lt:l"i kö~ lü ile iirernwnin ana ihtiya~
larmı kar::damaktadır . 

Zirai kredi ve satrı kooperatifle- yok baha~ma M.byordu. Kanu• bı 
ri birlikleri kanunlarının tatbilıine a- vaziyeti ortadan kaldırmı,tır. K~ 
id nizamnameler Üzerindeki çalı~ma- ratif, mab.nr teg)am eclen ortağ•t .,.._ 
lar bitmek Üzeredir. Gerek kanun- lmm tutan nisbelinde tediya.lta ..... 
larrn 'Ye ~ereM hazırlanan nizamna- hmacakbr. Ma\ın ihracında temin • 
melerin ana. hatlarına göre, köylü "ı"~ dilt-cek fazla kir yıl ~nunda ~eM' 

üretmen ;çin devletin ,imdiye kadar Üretmen~ satılacaktır. 

atdıgı bütün tedbirleri bir araya top- e) Ontmen bu ıuretle organize ,... 
!ayan ve bugüne kadar tebarüz eden Jılirken ihracatçı tüccarlar dz. kendi .. 
ana İhtiyaçları toptan karşdayan bu liğinde.n organize olmak mecburiye• 
iki kanun için hazırlanan nizamna· tinde kalacaktır. KapitaHi illl'ac•I 
menin hükümleri şu büyük me:ı:elek· tüc.carları için ,eni duruma. göre İt 
ri halletmektt-dir: ımkinı daralacak veı sağlam kapitat• 

a) Kanun 'üretmeni toprağa sahih li ihracatçı dahi geniı o1çiıde it J•P. 
n~ hakim yapmı.tır. mak imkanmı bulaC"akbr. 

b) Oretme-n topra.ğınr imar ettiği f) Ala be u.tıf seleli de kendiJig;... 
ni~bette paraca faydalanacaktır. 

c) Üretmen, şimdiyf:' kadar oldu
ğu gibi, karşılıksız kredi. almak sure
tile borca ~irmİ) f:'cektir. Krediler 
kooperatifinin $erma) e falllrndan te· 
min ediJecektir. Bu kredinin kar~(lı· 
ğr üretmenin tarla"ında, bağında ve 
ba"re~inde 'eti•tireceı{İ ürünüdür. 

d) Şimdive kadar miilltahsil bir an 

""·el para}'fl kRvU"lmak için malını 

den ortadan kallımrş oluyor. Çiinldl 
ihracatçı tüccarın kar,ısıada Üe .. 

men~r. kapitalile: i~ gören kooperatif• 
le r bulunacak ve bunlar cihan piv .. 

~larına fiat •rzetmeyince &ati§ Y•I"• 

lamıyacaktır. Kooperatifler böyletik• 
le (iatlar ü:ıerinde- nazım va:ıife•İai 
görerek en büyiılı bir hizmeti ba~•· 

mış olacalrlardır. _ ...... .--

Yerli nıaUar ı)azarı -
nın ,·erimli ayı 

Sümer Bank Ankara yerli mallar 

pazarı son beş yıl içinde, geçen ilk 
kanun ayında, büyük bir şabt rekoru 
yapmı§hr. Bunun teker bayramı \"e 
) ılba~ının bir ara) a gelmesinden ol· 
duğu kadar, halkımızda son zaman· 
)arda yerli mallarımr:ı.a. kar~ı doğan 
büyÜk alaka n i~tekten de doğduğu 
anla~ılmaktadP'. Bundan başka Sü
mer Bank, yerli mallar pazarlarını, 
halkımızın her iıtecfiğini bulacalr bir 
hale getirmi4tir. 

Hazineden milyonlar 
istiyen bir yurddaş 

Abdülhamid isminde birisi Anka
ra asliye mahkemesinde hazine a • 
leyhine bir dava açmrJtır. Abdülha • 
mid kurtulu! savaşı zamanında hü
kümete yapbğı yardımların tutan 
olan (l,833,000) lira bir alacak id • 
dia etmekte ve yaptığı yardımlar 
hakkında mahkeme-ye bazı fotog· 
raflar ve- vesikalar ibraz etmekte
dir. 

Maaşlardan yapılan 

hacizler · 
İcra daireleri tarafından maaıla.n 

haczec:lilecek memurlara yapılacak 
tebllgatm muhuiWilclere yapdmaaı 
hakkında Kamutayca verilen karar 
F" mans Bakanhğma. ilgililere tebliğ 
4<1ilmiştir. 

Sayın_ misolitimi:a 41;ıonistan 01§ lt
!lrri B•kans Serdar F~Y2 Molaamme~ 
j ,;_... e.-eUti ~ AnAorapcl..ta•i 
1 a~dle -~ •. .s.a, t•a-
1 lmJan Jiapd11Uf bit- /troAUi 

İstaııb111 bıiİmrül{ -
lerinin eni kadros111 .. 

btanbuklalti tetkiklerini t~ 
layıp şehrimize dönen gümrük ge
nel direktörü B. Mahmud Nedim 
burada fstanbulun yeni gümrük lc:a4'. 
rosu etrafında hazırlıklara başla .. 
mışbr. Genel direktör, Ltanbulck 
direktör, direktör muavinleri, kalem 
ve servis ~Reri ve icabında me .. 
murlarla temas ederelt: latanbul güm. 
rükleri teşkilatında. işi ehline ver • 
mek suretiyle daha iyi randıman .ı..: 
mak çarelerini araştırmqtrr. Genel 
diftktörün bu tetkikah neticesinde 
lstanbul giımriilderi kadrosunda bu* 
lunan 500 e ya~cm nıemunın, giim
ri.~ltt ve SffVJSfer arasında ehliyet, 
iktidar, liyakat ve ilrf?asma göre 
hangi Tazifelerde çahştınhnatarmın 
fayclab olacağı inceleftlllİ! ve hu hu
susta yeni hir kadro taslağı hazırfan.. 
mışbr. Hazırlanan hu 'kadro ile hiç 
bir memur ~~ kalmamaktadır. 
lstanbuldalô gümrük memurfannın 
ttÇdda kalmm diye bir ~ye ka -
pılmalanna hiç bir ~beb görühM -
mektedir. Memurlarm çahştıldan 
senisler hğh bulunclaldan direk ... 
törlülder ~etir Hazırt.. 
nan bu kadr<Mfa halen bulUnduldan 
vazifede ehliyet, iktidar ve ihbtu-
1.an görülen ve anı.,.lan memurlar 
ealö yerlerinde bnloln111lanhr. 

& hafta içinde kadro son ıetdi
ni alacala: Ye Babnl.im tUdilcİne ..... . 
'zeclilec:ektir. K..ıro ıw1i1ı edilllr ~ 
ten sonra derhal latanh·.ala tebliğe .. 
dilecektir. Yeni kadro ile İ:f)er ..,...~ 
haaus memudara tevzi edileceiine 
göre. lstanLul gümrüklerinde llritfa; 

caatlarm ve itlerin daha çabul.: yü.. 
rüyeceği kanaab vardar. 

Bem Elçimiz geldi 
Bem elçimiz B. Cemal Hüınii tlün· 

kü ellupresle lstanbuldan tehırimi:ae 
gelmit ve İstasyonda dostları tara
fından lıarşdanm~tır. 

Hanği vapurlar almıyor1ı 
Türk vapw-cuhtk şirketi vapwf .. 1 

rmm, deniz yollan i§letmeü tarafın
dan satm almaa11 halr.kmdaki tetlı._ 
ler ilerknıi9tir. &•aaWr k bmı~ 
gün içinde kararma verecektir. &.n 
gazeteler, "Şirekti Ha~' ~ h.
MUİ ••PUi" şirketleri -.apulamnn a 
satm alma.cainu ve hatti Şirketi HaY,
~ laiaedarlanaclaa B. Neandtill 
Mollanın An~ ıeWiğiai 7a:PMfe' 
lanlr.S.~ _........._._.. 

rendiğimiae ~ tft .....,.: .... tİIJt 
iketi va........,.._.., h-1 ~· 

ıketlerill w.pwlanma ...... ,. = 
!..; ..,._ .lefiMiır. 8. Ne1metlio 
1
da Aalraraya ıırehnemiştir. 
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B. Ruzvelt'in nutkunu 
tenkit ediyorlar 

Roma, 7 ( A.A.) - B. Ruzvelt'in 
beyannamesi başlıca g azetelerde tef-
İrlere sebeb olmuştur. Gazeteler, B. 

Ruzveltin otokrat rejimler aleyhinde
ki sözleri ve İtalyan - habeş anla~
mazlığına yaptıgı telmihi şiddetle 

tenkid ediyorlar. 

Giornale dltalya ezcümle -?U satır
ları yazıyor : 

"Kendisini bütün hüriyetlerin mür
!•dİ gibi gösteren Ruzveltinki gibi bir 
rejimin başka milletleri bu hüriyct
lerin tatbikini çok görmesi tuhaftır. 
Bütün milletler kendilerine en uygun 
gelen rejimi seçmek hakkını haiz:diı· 

ve kimse diğer devletlerin iç işlerine 
karıtamaz. B. Ruzvellin İtalyan milli 
ruhu ve idare edenlerle idare edilen

ler arasındaki anlaşmazlık hakkın

daki hükmü İse daha indidir. B. Ru:r.

veltin faşizmin Amerika hakkında 

yapmaktan sakınacağı bu hükümleri 
vermek salahiyetini atfetmesi miisa
maha il karşılanamaz. Tatmin edil
miş bir dünya devletinin fcfi olduğu 
için kolay bir &ahır gösterebilen B. 

Ruzvelt, muhayyel otokrasileri haklı 

•ayelerinin başarılması gayretlerinde 

sabırsızlık göstermekle itham ediyor· 
sa, ltalya kendisine 1915 den beri sa
bır göstermekte olduğu cevabını ve
rebilir. ltalya harb fedakarlıklarına 
başka devletlerle birlikte kendiliğin
den katılmıştır. Fakat sömürge gana
imi dağıtılırken kendisine bir şey ve
rilmemiııtir. ltalya, Cenevrede 1920 
de ham maddeler meselesini ileri E>ii
ren bir fikri beyan etmiş, fakat ucun
dan tutulan tahkikat, dosyaların içi
ne gömülmüştür. 

Nihayet ltalya, Fransa ile lngilte
reyi İtalyan haklarını tanımaya mec
bur tutan 1906 tarihli inciliz - fran
sız - İtalyan andlaımasının tatbikini 
i temiıı fakat buna ce.vab olarak kf"n· 
di İne, İngifö: erk .. nı harbiyeıinin blr· 
kaç vesile ile teyit ettiJi gibi, bir c;.öı 
teklif edilmiştir., 

Bitaraflık kanun projesine gelin 
ce, gazete bu ht1susta ctiyor ki: 

"Cenevredeki ~ecri tedbir taraf
tarlarının petrol ambargosuna atfet
tikleri ehemiyel bakımından, B. Ruz
veltin projesi yalnız bitaraflık pren
ıipinin çiğnenişi ve Amerikanın aim
diki anlaşmazlığa açıktan açığa w ka
rıııması değil, ynı zamanda Ameri
kanın Cenevre sıyasaıuna muvafakati 
ve bunun neticesi olarak da İngiliz 
ıııyo.sasına tabi olması demektir. 

Bu bitaraflık kanunu, İtalyan hA
rekatını durduramıyacak, yalnız ye
ni bir dünya karışıklığı doğuracak
tır,,, 

Milano, 7 (A.A.) - Şimal ltalyası 
razeteleri de Ruzveltin beyanname
sine aütunlar ayırıyorlar. 

Kon-icra Della Sera gazetesi diyor 
ki: 

"B. Huzvelt Fa§ist ltalyay• bir o

tokrasi ayıyorsa çok aldanıyor. Fa
fİst ltalya, tersine olarak otokrat bir 

ı 

demokrasidir. B. Ruzvelt tarafındıon 
izah d"I b' f e ı en ıtara Irk nazariyesi de 
aydınlanmaya deüer. Çünkü bir

çok noktaları anlaıılamamaktadır. 
Her ne bahasına oluraa olsun bitaraf
lık, Amerika devletine birçok aürpriz
ler hazırlayarak en iyi ananesinden 
cheıniyetli bir kı&mını kaybettirebi 
lir. 

Popolo d'ltalya •azetesi, İtalyan 
ınilletinin haklarına hiç bir müdaha
leyi kabul etmiyeceğini ve faıist reji . 
minin ezici bir ekseriyetin tasvibine 
dayandığını yazıyor. 

Stanıpa gazetesi, otokrasilerin ka· 
ı-ışıklık ınerkezi ve sava, sebebi ol
dukları hakkındaki fikri reddetmekte 
ve bu tahminle bundan çıkan bütün 
neticelerin yanlış olduğunu bildirmek· 
tedir. 

f 'G\I.TEH E.J >E - --
l11::iltı·n·,ıiu Kt•rıimluld tf'flltirlı•ri 

Londra, 7 (A.A) - Hükümet 
Keniadaki Mombassada mühim mü
dafaa İn nalı yaptırmaya karar ver
miştir. Buraya ağır toplar ve projek
törler getirilecektir. Mombassada 
yerle miş olan İngiliz mühendisle -
riyle eski topçular bir gönüllü layı 
tcş!cil e.:.leceklerdirı . 

DIŞ HABERLER 
İTALYA-ETYOPİ HARBI 

lt<ılyan tayyareleri beyannameler ataralf 
habesl~ri ayaklandırmak istiyorlar. 

J • 

Londn, 7 ( A .A .) - Röyter bildiri. 
yor: ltalyan tayyareleri ve ileı-i müfre
:ıeleri keşiflerine devam etmi,leı·dir. Fa
kat hl,beşler tarafında tam sükun var -
dır. Zira bugün habeşler için noeldir. 
Savaş hareketlerinin yeı·ine ~imclilik di
ni merasim geçmiştir. 

Londra'da neşı·edilen haberlere gÖ -
re lngiltere"nin Adisababadaki orta el -
çisi 8. Barton, 4 sonk.~nunda İtalyan 

tayyarelerinin Daggabur yakınında me
murları mısırlı ve inglliz olan habeş kı
zılhaç hastanesini bombardıman ettikle
rini teyid etmİı?tir. Yabancı memurlar 
11rasında ölen yoktur. 

Röyter'in Dessie'deki muhabiri, İtal
yanların son seki1. gün içinde Volkait
Makalle bölgesinde yeniden faaliyette 

bulunduklarını bildiriyor. Sık sık keşiL 
ler ve hava bombardımanları yapılmış 

fakat habeşlere göre İtalyanların bölge 
Üzerine yağdırdıkları yangın bombala.-ı 

sayısına nisbetle 2'.nyiat pek azdır. Ha • 
beşleı· , İtalyanlar tıu·afmdan kullanılan 

gazlal'ın ağır zayiata sebeb olduğunu fa

kat bu zayiatın başlıca , kadın ve çocuk
la bernber, sivil halk arasında. olduğunu 

bildiriyor. Ölenlerin sayısı azdır. Çünkü, 
bölge ağaçlıktır, bu da muhariblere ko -
tayca gizlenmek imkanı vermektedir. 
Bundan başka habeşlerin ıon .ı:amanl;ır
da birkaç tayyareyi düşürmeye ınuvaf . 
fak olmaları üzerine jtalyan tayyarecile
ri artık alçaktan uçamıyorlar. 

Röyter ajansının Adiısababa'daki mu

habiri, İtalyan tayayrelerinin son gün -
ler içinde şimal cepheıinde beyanname. 

lel' attıklarım bildiriyor. Bu beyanna

melerde, İmparator, ilkkanunda ölen es 
ki kırat Lijyasuyu ve Gojjam vilayetinin 

eski §efi Ras Hailu'yu öldürmekle itham 
edilmektedir. Bt-yannameler, HRile Se

laaiyi sonradan gelme İmparator olarak 
tavıif ediyor ve büyük İmparator Me -
nelik din.·utiıinin olan tncı :zorl1ı1 alrnı~ 
olduğu için, lıabeş ulusunun kendisine 
karşı :torla ô\y,.klanma:.ı ı:'"rekeceğini 

bildiriyor. 

Röyter ajanjsmın MagRdİçyud~ki •!Hl• 

l\abirinden aldıgı bir telgrafa gorc. yirmi 

beş yıldır kom~uları için korkunç _bir 
düşman olmuş olan Mulla Funun oglu 

r · t" Şimd: italynnlardan tara a gcçmış ır. ' 
Ogııden bölge inin bütün şefleri İtRI • 

yanlardan yana geçmişlerdir. 

Muhabir diyor ki: 

« 650 et·kek kadın ve çocuğun bin 
ıuğır, 250 keçi :e bir o kadar da deve ile 
Cepheden Dolo'ya geldiklerini ve İtalyan 
lara sığındıklarını gözlerimle gördüm. 

Böyle ehcmiyetli bir kafilenin aynı u · 
manda geldiği seyrek ~örülmüştür. fa

kat bunun, Ras Deıta'nın, ağır bir ıu · 
rette inkişaf eden cenah hareketini ıfcr
lcterck İtalyan hatların!'. yaklaşmış ol • 
nıasından ileri geldi~i nçıktıı· ... 

ı' •' 1! ;; : M,. 110/ i ı;Jw m ii ·~"..; r i 
"t•tirtti. :-. 

Adiıababa, 7 (A.A.) - Harvard üni-
versitesinden genç ameı ,!;an hukuk dok

toru B. Spenser buraya gelmiştir Ken
disi, Habeşistan hüki.imetinin yeni poli

tika müşaviridir. 

Beynelmilel kanunlıu· ınütehaisıı;ı 

olan B. Spenser, Almanyada ve lsviç 

d h · ı· · b" · · . Cene\'redeki re e ta sı ını ltırm•ş 'e 
habeş heyeti tarafından angaje edilmiş
tir. 

Habe'1İstan hükümeti nezdinde dı:: 

sıyaıa i şlerinde teknik müşavir vaLifesi

ni görecek olan B. Spenıer, Sıhi sebeb • 

terden dolayı istifa eden iiveçli Ce\le -
raf Virgin ' in yerini almaktadır. 

il ofomfo kı::allım:uı m 
laoru ıı nwsı ;Ô" 

Amsterdam, 7 ( A.A.) - Dıt işleri 

bakanı 8. Degraef. fı"ansa'nın Adisab::t-

ba'daki elçisinden Holanda kızılhaç sı -
hiye heyetinin eıııniyetine neJ'aret etm"

sini iıtemiştir. 

franıız .. ıçisi B. Bodar, heyetin A · 

disabab;ula k,,lın!!kta olduğu ve sücl hn

rt"kiıtın yapılmakta olduğu böl·{~lere git
mesine enı?el olmak için her türlü ted -
birleri alacağı ~eklinde revap \·ermiştiı·. 

l>u.,ubur lunrılwnlımmıı lwl.· l,·uı-
"" tla bir i11~ili= tı•bliii 
Londl·a, 7 (A.A.) - Dış işleri bakıu\ 

lı!':ı, dün aşağıdaki tebliği neşretmiştir· 

1 numaralı habe · kı7.ılhaç seyyar sıhı· 
ye heyeti kamyon ve otomobillerinin 
İtalyanlar tarafından bombardıman edil. 
miş olduğuna dair Adisababa'daki İn -
gili7. elçisi Sir Sidney Barton'dan hiç 
bir haber almadık Bu heyeti, Mısırlılar
la ingilizlcı· idare ediyorlardı. Bomi. Jı' -

dıman, 4 iklcanun cumartesi günü Da -
gabur'da yapılmış ve tayyareler mitral
yöz ateşi açmı·tır. Yabancılardan ölen 
yoktuı·. Heyet bombardıman esnaııında 
Oagabuı·'un dışarısında bulunuyord .ı 

~chre kartı Önce yaı>rlan bombardıman • 
larda da heyete bir şey olmamı§tır. Tnh· 
kikata başlanılmıştır. 

il. . u t•it: -'""'' idl'tı is l ' f'(." 

f'id.o;İ\fr t.ıi•ı·ii.-;tii? . . . 
Roma, 7 (A.A.) - Oı§ işleri mÜı;

teşan Suviç bugün tekrar lsveç elçiııi 
ile -:örüşmüştür. lsveç seyyar hasta

hanesinin bombardımanı hakkında 

general Grazi~ni'dei-ı henüz rapor gel
memiştir. Bunun içindir ki, ltalyada 
tessür uyandıı·an bu hadiı;enin aydın
lanması bir müddet daha gecikecek
tir. 

HABEŞlSTANA GONDERlLECF.K 
TAHKiK HEYET! VE lTALYAN 

MAHFlt.LERl 
Roma, 7 (A.A.) - Afrika'ya bir 

tahkik heyeti gönderilmesi ihtimali Üze· 

ı-ine dünkü gün yapılan yan resmi tef
ıiı-lerden, ba7.ılarınca hnlya hükümeti -

nin prensip bakımından buna yRnaşma
makta olduf;u rnanaaı çıkarılmıştır, Hal
buki bunun yanlış oldufru tavzih edili • 
yor. Habeş İmparatorunun protestosunıı 
Cenevre'nin ne yolda kar,ılayacağl bi · 
!inmediği gibi ltalya hükümetinin duru
mu ne olacağı da belli değilidr 

Son tehirlerden maksat. ltnlya'nın 
bitarafone ihtarlardan korkmadığını ve 
böyle bir ihtarın daha ziyade Habeşis -
tana raci olacağını İ7.ah etmekten ib~ -
retti. 

--~~~----...-·----~~~~~-

B. LAVAL 
!'"'·; ... ,. ,wıwn•I.- /)(; ~om/;,.;;,,;,. 

kotı ll~llCUk 

Paı-i:;, 7 (A.A.) - Birkaç gündür 

sayfiyede bulunan B. La,·al çarşamb;, 

günü Parise aelecek ve fransanın ko

ma büyük elçisi B. Dö Şambron ile 

görütecektir. Bazı mahfiller elçinin, 

habe§ işinin sulh yolu ile halli için 

B. Mu:;olini adına · tekliflerde bulu· 

nacağını sanıyorlar. Bununla beraber 
Ekselsiyor gazetesi böyle bir ~ey 

mevzuu bahi~ olamayacağını, çün
kü ne Londra ne de Parisin yeni tek· 

liflerde bulunmak mesuliyetini yal
nız başl~rına Ü7.erlerine almak arzu
sunda bulunmadıklarını bildirmektedir. 

il. Her)'O 
1't•k·rnr rmlil-·<1/ ımrti!(i lm~lamlı

iima diim•('t•I..· mi? 

Paris, 7 (A.A.) - Eko dö Pa
ri gazetesi yazıyor: 8. Heryo, B. 
Daladiyenin son ay içinde kendisi
nin radikal sosyalist partisi başkan
lığından istifasiy)e neticelenen hadi
seden f aydalanmasma herhalde izin 
vermiyecektir. B. Heryonun ''parti
nin menfaati namına'' bu vazifeye 
döneceği söylenmektedir. Bu tak
dirde, aynı zamanda hem hükümete 
muhalif olduğunu bildiren bir parti
nin başkanı, hem de bu hükümette 
aza olarak :kalıp kalamıyacağı tetki
ka değer görülmektedir. B. Heryo
nun ikinci bir istiftiı bizi ayclınJa. 
tacak ve fakat aym zamanda bir hü
kümet buhranı da doğurabilecektir. 

----·-------
"İtalyanın davası manen 

ve maddeten eyice 
... .. .. .. ,. 
çurumuştur. 

Paris, 7 (A.A.) - Övr gazcte
sı diyor ki: 

"Cenevrede habcşistan'ın dilek-
. leri on derece hararetle takip e
dit~cektıı. ltaJya mn davası manen 
ve maddeten o ka-;lar çürümüştür ki 
f ransa hükümet azalarından en çok 
İtalyan doı;tu olanlar bile bunu 
-.imdiden kaybolmuş :.aymaktadır
lar. 

Bir çok mahafiller bu işin neti
~elenmesini zamana bırakmak ve i
tııl ya' nın habeşistan' da zebun diiş
nıesini beklemek tarafdarıdırlar. La
kin M. Eden imhal kabul etmeyecek
tir, zira İngiliz efkarı umumiyeii şu 
üç sebepten ötürü harbm bir an önce 
bitmesini istiyor. 

ı - Afrikada zencilerin beyaz
lar üzerine olan galibiyeti fazla ba
riz olmamalıdır. 

2 - Avrupa muvazenwi dolayı-
5ile İtalyan askeri kuvvetlerinin teh· 
likey~ blrakılmasına meydan verme
melidir. 

3 - Almanya korkusudur. 

l Jt•11İz lwnf ('ran ... ı rufo 

Londıd, 7 ( A.A) - İngiliz, fran
. sız ve İtalyan delegasyonlan deniz 
konferansına bugün silah yarısının 

ı önüne geçmek için bir proje ve~İ~· 
1 lerdir. Bu projeler birinci komisyo -
nun yamiki toplantısında görüşüle-

• cektir. Bunlar birbirind~n afl'J olarak 
gözden op··-;ıecekt:ir . 

KAHİREDE 
Hfr İngiliz :;ubiti l>ir mıxıriıyı 

,.,, ml"'l ı. 
Kalıiı·e, 7 ( A.A..) -Geçen gece bir İll· 

gili.ı: zabiti bir mısıdı i çiyi tabanca ıle 
yaralaınıştıı . 

Ga7.eteler bu hadiseyi ş()yle yrtzı)or
lar: iki İngili2 zabiti geçen gece fuRt 

caddesirde bir lokantadan çıkarken ka . 
pının önünde duran bir otomobilin ya

nında vazifesini yapmakta olan bir ınısıı·

lı sokctk süpürücüsüne i"a tlamışlardıı·. 

Zabitlerden birisi hemen t;ıbancasını çel• 
nıiş ve işçiye ateş etmiştir. l şçi ağır ya
ralı olarak yere yıkılmıştır. Toplana!\ 

halk, nleyhtar harekete geçmiş ve bunun 

Ü.terine 2abit elinde tabanca olduğu lıal

de yenid~n . çıktığı lokantaya sığııımıştll'. 
Mısırlı polislerin emirlerini saymak İs. 

temiyen 2ahit, nihayet ingifü: 2abıta me· 
murları tarnfından karakola götürülmıı · 
ttir. 

l:ir J'u/d !Wnt:lil; lt·~/..-i/[ttı 
J.·11 ,.,tf uyo,.. 

Londra, 7 (A.A.) - Morning 
post gazetesımn Kahireden aldığı 
haberlere göre, Vafd partisine taraf
lar olan talebe f a!İst cemiyetleri şek
linde bir Vaf d gençliği teşkil etme
ye karar vermişlerdir. T eşkilatm Ü· 

niforması mavi gömlek, gri panta
londur. Alametleri hayat anahtarını 
tutan bir eldir. Bu alamet eski Mlsır 
alametlerindeıı hiridiı. T e~kilatm pa· 
rolası "Jtaat ve mücadele,, dir. 

lııµili:: - nmm· lwmı~mttlan 
lm~lıy"cal.- mı? 

Kahire, 7 (A.A.J - Rosa ve K"'lsef · 
gazete i, İngiliz fe\ kalade komiser'.İnin 
Mısıt·la '930 muahedesi esasları üzerin. 
konuşmalat"t\ gıı·İimek· İ.izeı·e Londradarı 
blim:ıt aldığım bildirmektedir. 

Yunan İ~laıı 
Umumi bir harb çıkarsa 

ne yapacak? 
Atina, 7 CA.A.) - Harbiye baka

nı general Papagos umumi bir harh 
takdirinde Yunanistanın alacağı vazi
yet hakkında "Eleftoros Antropos" 
ı;azetesine şu beyanatta bulunmu!
tur: 

"- Havanın çok kı2,gın oldug11 
muhakkaktır. Fakat büyük devletle
rin diplomatik yollarla sulhçu bir tarz 
bulup bulamıyacakları henüz kesti
rilemez. Sulhu samimi olarak temenni 
ediyoruz. Fakat anla~mazhk gcnişli
yecek olursa Yunanistan milletlerce• 

miyeti Üyesi sıfatile kendisine dü~en 
vazifeyi yapacaktır. Yunanistanm aa· 
keri hazırlıklar hakkında gazetelerde 
bazan mi.ibalegaya varan yazılar gör· 
düm. Bi7.İm askeri cihetten hazır ol
madığıımzı iddia et;'nek ne kadar 
yanlışsa, tama.mile hazır olduğumuzu 
söylemek de o kadar yanlış olur. Her
halde efkarı umumiye şunu bilmeli
dir ki, askeri teşkilatımızın hazır bu
lunması için her şeyi yapıyoruz. Gü
cümüzün yettif:i kadar, bütün gayret• 
lerimiz bunu istihdaf etmektedir. Ha
zırlıklarımızln en kısa bir 1aman için
de biteceğini söyliycbilirim.,. 

t İfl;.:ili:: lot"Jıitlo:m Virctle 
Atina, 7 (A.A.) - Dört ingiliK 

torpidosu Pireye gelmİ§tir. Gemiler 
13 ikinci kanuna kadar Pirede kala .. 

caklardır. Üç "eminin daha geleceii 
bildirilmektedir. 

Fransa ve İngiltere 
1:flplordwı ı·e.Hı Akdc11i:den yt1-

ınlu<·t1k bir ittıl~·<m t<ı<ırrıuıurm 
1-uırljı/ımwğa mı h11zırlanm~for?. 

Pariı, 7 (A.A.) - Nevyork Herat• 
gazetesinin Parjste çıkan nüıhaa.ı, in • 
giliz askeri eksperlerinin Londrap .._ 
nüşü dolayısiyle diyor ki: 

« lngiltere ile Franaa.'nm kara.ta, de
nizde ve havada beraber çalıımaları İçi• 
kat'i bir plan hazırlanmıı bu"-nmakta .. 
dır. Öyle sanılıyor ki, Franıa ve ı...a
tere, şimdi l tal ya Akdenizde insiliK do-
nanmaıına veya Alplarda franıız ıının

na taarruz ederıe. buna kaı11 koymay• 
hazır bulunmaktadırlar. Planda ineilQ 
kuvvetlerinin franıız deniz iiılerindaı 

ve tezgahlarından faydalanması söz ö • 
nünde bulundurulmuıtur. lnaihere, 
Franaa kıyılarının denizden ve buı ~ 

düıtr:i merkezlerinin havadan müdalaa_ 
sını üzerine almaktadır. Hatta lüzumıı .. 
da cenubu §arki ımırında franıız mevzL.. 
!er.inin arkasına motörlü kuvvetler cön
dermeyi de kabul etmittir. 

Pariı, 7 (A.A.) - Nevyork Heral• 
gazetesinin franıız • 1nıiliz askeri anlat 
ması hakkındaki yazılarını mevaıu baha. 
den Jurnal gazeteıi, franıız aıkeri mah
fillerinden iki memleket askeri eksper -

j leri arasında mutat görüşme teatiainde11 
· başka bir şey yapılmadığını söylemek • 

le iktifa edildiğini yazmaktadır . 

Pariı, 7 (A.A.) - Fransız ord•lan 

başkumandanı General Gamlen Nia't• 

bir Alp taburunu teftiş etmİf, ve tabııra 

manevralar yaptırmıthr. Manevralar • 

da cenubu şarki hududu müıtahkem ha .. 

tında bulunan bütün ıenerlller hazır 

bulunmuştur. Gamlen generallere hot
nudluğunu bildirmiştir. Başkıımanda• 

sınır boyunda teftişe gitmittir. 

Londra, 7 (A.A.) - Röyter ajanaınıa 

Paristen Öğrendiğine göre, reımi fran

sız mahfillerj fransız - İngiliz askeri eka 

perlerinin müzakereleri neticeleri hak -

kında amerikan gazetelerinin verdiği ha

berleri hayali olarak tavıif etmektedir_ 

Bu sıfat bilhaaaa İtalyan taarruzuna kar

şı Franıa "ya motörlü İngiliz kıtalarm .. ı 

gönderileceğine dair olan haberler hak

kında kullanılmaktadır. Eksperler aı-11-

ıında daha 10 ilkkanun 1935 de bitiııil

miş olan görüşmelerin teferruatı tama " 

miyle gizlidit·. Ve Londra'da da bu bat.. 

ta hiç .,İr §ey aöyJenmemiıtir. KarfdJk.. 
lı yardım anJa,malan tamamiy1e S('İzli o. 
lup ı,aı.ları her iki ınemlektin de meo
faatlerwe uygun değildir. Resmi mahfil.. 
lerde eheıniyetle kaydoldujuna ,öre. 
yapılan karşı! l,h yar.dnn anlqtnafarw 
1 

ancak bu.,.ij.-k., k"iz hakkıa•dlr. 



iL • •• omi lmfı:.,J,•ri 

Bii 1iik 11dü~t ~j arsısında 
~ ~ 

l tezg1a11ları n1eselesi 

Ak~am ga:ı.ctesinin 30 llkkkanun 
.ı9.ı:> !> ;, 15ında H. A. im:ıasiyle çıkan 
1 ıır makalede Türkiyede büyük sana· 
ıin kurulutunun küçük sanayii ve 

.,ı tugahlarını öldürmekte olduğu '\."C 

~u halin pek normal addedilmesi la
;.:ırngeldiğı, nitekim bizden evel &a• 

"a) ıc atılan garh memleketlerinde de 
f unun ayniyle böyle vaki olduğu ya· 

:almaktadır. 

Avrupanın ı.anayii en ileri gitmİ§ 
Tnr.mleketlerine yaptığımız &eyahat
lerde buralarda büyük fabrikalarm 
')'anı ba§ında küçük atelyelerin de 

~~k •uzel çalı~tığmı görmüş olduğu· 
rnuz için yukarıki yazının ba§ka bir 
yuinde dahn kati olarak ifade olu
:r an: "Büyük fabrikalar küçük müc • 
"~eleri ortadan kaldıracaktır. Bu hti
c1iıeyi .ı:aruri olarak kabul etmek IQ. 

"'1mdır." sözünü doğrusu pek kabul 

•:demedik. 
Diğer taraftan devlet eliyle mem-

~kette kuvvetli bir sanayi kurduğu· 
l1 uz §U sırada, küçük sanayiin zaru· 
ri olarak ortadan kalkacağı zan ,.e 
~"di esini gösteren yukarıki yazı bizi 
'lıu meseleyi, yani büyük ,.e küçük 
M1nayİin karıılıklı vazİ)•etlerini biraz 
.1aha yakmdan tetkike ııevketti. 

Evvela şurasını kaydedelim ki bü· 
)'Uk sanayi ile küçük ıanayiin çalı§· 
nıA !ahaları bugün tamamen biribi
ır:ınden ayrılmı§ bir vaziyettedir. Bü
yült endü&tri seri imalatı yapar, kü
!ül' sanayi ise berikinin rantabl ola
,- \ı yapamıyacağı i§lerle ve bedii zev
~ daimi değİ§İkliklerine Ul•an istlh· 
ealatla uğra§rr. Bunun içindir ki en 
.ındüatriyel memleketlerde bile küçük 
eanayi ortadan kalkmamıf, bilakis 
lf ükemmel bir ıurette organize edil

anı' olarak yatamakta de am etmi§· 
tir. 

Küçük sanayiin devlet bakımından 
•hemiyeti şu suretle mütalea oluna· 

tıair: 

1) Arazisi dağh\ı. olan veya ve· 
nmli olmıyan yerlerde oturan halka 
ya,amR imkanlannı vermek. 

Dr. ORHAN CONKER 

patronluğa aynı yoldan gelmİ§, aynı 
Kısyal sınıfa men&ubtur. Yanında ça· 
lışanlardan farkı ancak yaf, tecrübe 
ve serma)•e itibariyledir. 

E - Küçük sanayi her vo.kit yeni 
istihsalde bulunmaz.. Bnzcn tamirat 
ve baı n de ham maddesi sahibi ta· 
rnfınd.ıı.n getirilen sanat i,lerini de ya 
par. 

Küçul< Mlnayiin yukarda gördüğü
müz ba,lıca vasıflarına mukabil bü. 
yük endüstrinin hususiyetleri şunlar
dır: 

- Büyuk sanayi kapnlı büyük bi
nalıır içinde .&mai istihsalat yapar. Bu
rada çalışan amele e,•Jerinden uzak 
'e toplu olarak bulunur. Bunlarda 
faz.la teknik bir malumat lif!ya tecrü

be aranma:z:. 
- Fabrika her vakit yeni veya ta

nınmış umumi yoğaltım maddelerin· 
den birini istihsal eder. Çalışmada iş 

bölümü vardır. 
- Fabrika yerini, ham maddeyi 

ve makinn aletlerini tamamen fabri
ka tör yani patron hazırlar. Amele 
kendisine yapılmak Üzere gösterilen 
jş mukabilinde yalnız bir Ücret, bir 

yevmiye alır. 
- Fabrikalarda patronun mensub 

olduğu aosyal şu\ıf küçük sanatkar· 
larda olduğu gibi amelesiyle aynı sı· 
nıftan olmayıp çok daha yüksek ad· 
dolunan sınıflara mensubtur. Fabri· 
kal r idare edenlerde amelenin men· 
sub olduğu sınıftan daha yüksek sı· ,. 
nıflara men ubturlnr. 

- Büyük sanayi, bilhassa alman 
ekonomi tlerine • öre daima yeni l!J• 

nai istihsal yapan sanayie H!ri 1 ~n 

isimdir. Halbuki küçük sanayi (Ce· 
'4erbe), usta mefhumu altında )Alnız 
yeni değil bazen de es'ki mamulatın 

tamirini yapanlara da denir. 
Büyük ve küçük ııanayiın hususi

)'f'tlerini böyl~e g~rdükten sonra g«' 
J~t·ek yazımızda türlü memteketlerdt
küçük &ana)•iİll r-e suretle organize 
f'!dilmi, olduğunu tetkik f'!Ôeceğiz. 

ULUS 

Yabancı gaz elerde ok 

SULH, SU 14' H ! 
-

)',.,ıi rıl it...·i11 ,.,, l>ii;riil.· dile/.-. lm;,.:iirıl.-ii ·"':"'"'"'" iı;iwlı•. lıiı,.· .~iip
lıe:;İz ld :<ııllı ı·c ... ;;1;,;,, ,/ilı·~i<lir. Pmusız ya::;41rı Jmı l/ortı~l, l..c 
Jou nwl ~t1zı•tı• . .;İ 11dı• im ,,,,; ""·"' lu•ı lı• .~rı ;) ozt")"l ıwı:n•tl İ) or: 

Ah 1 eskiden )"cıplığunız ıcınennı· 

leri hatırlıyalım! Ne kadar cömerd· 
mi§iz o z.rnınnlar ! Birıbh·imıze ışı til
memiş, efsanevi saadetler diliyorduk: 
Sıhat, para, ~ohret ve bütün bunlar
dan ba~ka d.l oh.imümüzdcn sonrd 

cennet! 
Devirici' ne kadar değişti! Bı.ı n~ 

kadar ınüteva.ıılaştık ve harb ertesi· 
nin hazin macera.sı talidcn çok §CY 

beklememeyi bize nasıl öğretti! Ta
li, eğer bizi hoşnud etmek ıster ve bÜ· 
hin dünyaya herkesin umdugunu gÖn· 
dermek isterse bugün bize .sulhu ba

f:'ışlasın ! 
Bu kadarcık ... 
Sulh! Sulh! bizi rahat bıraksınlar! 
Tarihçiler bize dünyanın hiç bir 

zaman sulh yüzü görmemiş olduğunu 
milletlerin daima zevkle biribirlcrini 
boğazlamış olduklarını anlatıyorlar. 

Filozoflar ilave ediyorlar ki sulh ma
nasız bir kelimedir, bütün mevcudlar 
için muteber olan büyük kanun hayat 
kanunudur, ve birilerinin hayatı 

ancak ötekilerinin olümünden gelir . 
Hayat bir harbtır, devamlı bir harb. 
Harb hayatiyet ve sıhatin delilidir. 

Kabildir ... ama cene bizi rahat bı· 

raksınlar. 
Çünkü tarihçilerin hatırı kalmasın 

ama, ak§arnlan, ertesi günü tekrar 
kalkılacağına dair hemen kati bir ka· 
naatlc uyuduğumuz ve gelecek hafta· 
lar ve aylar için hayaller kurabildiği
miz zamanları hatırlıyoruz . 

Bizi rahat bıraksınlar! 
Budalalığı doktrinleştirmek sure

tiyle kendilerini tescili etmek istiyen 
insanlara sorsak: neden İnsanın ga· 

yesi insan öldürmek olsun? Kurdlar 
biribirlerini yerler mi? Kaplan kap· 
lanı avlar mı? Meşeyi öldüren me§e· 
midir? ••• Onların ölümleri kendilerin· 
den değil, dışardan gelir ve hu r.ebeb· 

ten felaketJeri bize nazaran dahıı az 
yuz kızartıcı, daha az ahmakçadır. 
Kurdu öldüren açlıktır, kaplanın kaı·· 
nını manda deşer. Meşeyi deviren kö
kun ateşi veya yeı"in pislikleridir. An· 
lamıyorum, ını;anın avı ve avcısı gene 
ınsan olacağı neden alnımıza yazılmış 
olsun. Hıı.r.in İnsanlık macerasına son 
"ermek ıçin harba lüzum yoktur: Bunu 
u.ıerine alacak başka şeyler vardı .. · 
Veba, kolera, açlık ve sefalet, ayak· 
larımızın altında ve b,ışlaı"ımızın Üs 
t\ındc hazırlanan her şey, barut fıçı· 

sına yavaş yavaş yak'aşan fitil veya , 
sonsuzluğun bir ucundan, daima bize 
tloğru gelen ve yüz veya bin asır son· 
ra, şu gün ve ,u saatte, dünya denen 
şu ahmaklık nümunesile randevusuna 
şaşmadan gelecek yaldızlı nokta. Ya
zılı olan bunlardır, ancak bunlardır. 

Şu halde, belki yarın devin ayağı
nı üstüne basacağı bu karınca kayna· 
yışı üzerine biraz sükun, biraz rahat! 

Sulh! fakat müsaadenizle, on be§ 
senedenberi ardımızda .sürüklediği

miz ve barutla, fırtınayla, tehlikeyle, 
kaplı görünen o sulh değil! bu top 
uğultuları ve zırhlı indirişleriyle dolu 
kabus .sulhu değil! Sulh! Köy haya
tının bütün basit .sahneleriyle hakiki 
sulh: Neşeli hasadcıların dönÜ§Ü, ke· 
man sesiyle bağ bozumu, bir yol dö· 
nemecinde, biribirleriyle yerli lehçe
leriyle aşk yemin1eri etmek için du
ran köylü kadın ve erkekler ••• '\.'C biz 
bütüıı bunlara gülmü,tük, bütün bun· 
ları terennüm eden şiir nevilerini e· 
debiyatımızdan koğmuştuk ha! Allah 
&§kına bunları bize geri versinler! 
Teokritvari veya Şenyevari bir bahar 
gelıin ,.e biz yumuşak otların Üzerine 
yatalım ve bu esnada lodos kamıılar 
arasında neyini üflesin ve B. Musoli
ni, elinde kaval, Pontinina ovalarında 
güllerle kordelalanmış koyunlannı ot

latsın! 

ara-
:!) Ekser yerlerde kazancı ekme

i.ini ve ancak lüzumlu ihtiyaçlannı te· 
min eden çiftçiye bot 2amanlannda. 
"~ bilhassa krtın evinde çoluk çocu· 
iu ile bir arada yapabileceği bir iş bu
hıp vermek ve bu ıuretle kazancmı 
arbrmak ve refahına yardım etmek. 

İki tiirlü baş,1ekil 
Sulh 1 dirlik! fakat bilhassa 

mız.da dirlik. 

Ah! biliyorum ki bunları aöylerken 
beyhude vaktimi ve emeğimi kaybe
diyorum, ve belki ben de, ilk fırsat
ta, tamamen benim fikrimde olma• 
maktan suçlu z.avallı adamcığa kar§ı 
öldürücü bir kin besliyeceğim. Fakat 
gene de bunu aöylemek, ve fikri or· 
taya attıktan sonra onu fiil haline 
koymaya çalışmak lazım ..• 

3) Şehirlerde ya§ıyan fakir ay lele
~ ı bu işlere alı tırmak '\"e me~gul et· 
ft ek suretiyle kendilerine daha mun· 
ta:ı11m hayat şartları hazırlamak. 

Küçük sanayi genel olarak ancak 
ım.ıh111li ihtiyaçların tatmini için ça· 
lı;ır ve aldığı siparişleri yapar. Depo 
•-dilmek Üzere i.stihsalitları veya. bÜ· 
yülc. mikdarda hu.ır mamulatlarr yok
tur. Küçük sanayi erbabı müstehlikle 
doğrudan doğruya temutadır. Bu· 
ııunla beraber şunu da kabul etmeli
dir ki küçük sanayi daimıt mahalli 
ihti, .ıcların teminine çalışmaz, bazen 
muhitinin dışına çıkarak genel istih
Jalc için de çalışır. işte o zaman bü-

ik, \'ani fabrika sanayiine istih.salat 
İtıbariyle benzemeye başlar. Onun İçin 
lrnçülc sanayii iki kısma ayırmak ge· 
J lttir: 

1) Mahalli yoğaltım için çalışan 

j uçuk sanayi. 
2) Elişleri sanayii. Mesela: Dante• 

la ı !eri, cldi,·en 1;anayii gibi olan is
tı"'•aliıt yalnn mahalli ihtiça.ları tat· 
n İne değil umumun i•tihlak ihtiyaç· 

11'rı i.-in •apılır. 

Küriik sımayiin diğer karakteris

t1lt vazhetlerine gelince: 
A - Küçuk sanayide çalr~n ame· 

Wt.: u ta, kalfa ve çıraklardan terek
lıub t>der. 

ll - Küçük $t' nın ide çalı~nn ame· 
t h"'men umumi~ tle erkek olup .sa· 

:r tta ~ eti•mİ~ 'e ) €ti mekte olanlar 
fil!' rından •eçilir. 

C - Kücuk sana ide çalı anların 
1 ;i:M birer teknik i gonırler. Yani 
yaptıldarı ı~ bir sanat bir ihtİM• iıteT'. 

D - Ki.ıçük • nayide İ§İ H"°n 
ı. !~on dahi yanında ~alı~nlar gibi 

-rııdir ~ e aynı a!ıfları lıa.i:rdir; v 

--~· u J YOk a 

Ne zaman dünyada yeni bir va

him buhran Cjıksa, devlet adamlarmm 
gözleri, londranm ortumda, V est· 
minster'le Trafalgare Skar ara mda 
kain ve İngilizlerin laubalice "on nu
mara., dedikleri kül renkli bir binaya 

çevrilir. En müte"azi Borjuva ikamet 
c:~ılarına benziyen bu ev. gerçek • 
ten, kısa bir sokağm''DovningStrit" 
l O numarasındadır. 

18 inci asnıla İngiliz ~ vekil-
lerinin ilki olan Sir Robert Valpole 

evini devlete hibe etti; bu ev, oza
mandanheri hükümet reisinin ana
nevi makamıdır. 

Kapıyı çaldığınız zaman siyah 
elbiseli bir uşak açmaya gelir. "~ 
vekili görmek istiyorum, dersiniz. 

-Sizi bekliyormuydu? - Evet, 

randevum var. -Giriniz.'' Salonda 

ne ziyaretçi, nP. de memur görürsü
nüz Bir dakika sonra sizi. divarlan 
kitaplarla dolu dar bir büroya alır· 
Iar. Kitaplann isimlerine bir göz a
tınız: la tin klasikleri. ingili2. şairleri 
Dizraeli'nin romanları, bir koltukta, 
elinde piposu, yusyuvarlak, sempa
tik, kurnaz bakışlı bir adam görür
sünüz: Bu B. Baldvin'dir. Bizde bir 
çok bakanlarda gördüğüm yorğun 

vebitkin adam hali onda yoktur. 
Çünkü ingilterede başvekii, nadir 
istisnalar ( Lord Salisbury, Makdo
nald) hariç, bilfiil idare etmez; yal
nız fahri bir nitbe ala ( B.BaJdvin 
hazine baş lordudur). Fakat tek ha-
kiki m~galesi, partisini VE kabine • 
yi dirije etmektir. 

Çok dJaJaı, 
""Jet adamlaril~ 

memleketimizin 
kon°'urken, On 

Numara'nm şaşırtıcı sükutiyle bizim 
bakanlık salonla.runızın telaş ve gü
rültüsünü mukayese ettiğim oldu. 

0 

Niçin, diyordum, düşünme zamanı· 

nı ve zihin rahatlığını temin için, in
giliz başvekili gibi, sizde cüzdan al
mayı reddetmiyorsunuz ?" Haksız -
dım, ve bizde yayılmış olan bir 
usulün tecrübesi muvaffakiyet 
vermemi~tir. Geçen gün, fransız 
parlamnlosunun mekanizmasını en 
iyi bilen bir bakanımız bu muvaf
fakıyetsizliğin sebeblerini bana izah 

etti: 
- Siz, birbirinden çok farklı iki 

vaziyeti mukayese ediyorsunuz .•. 
lngiliz başvekili bir parti şefidir. 
Çok nadir bir hal müstesna ve par
tisine karşı taahhütlerine riayetsizlik 
kaziyesi ,ı • rıda, ekseriyeti muhafa
za edeceginden emindir. Bu yüz. 
den, mebuslarla devamlı surette te
masta bulunmasına lüzum yoktur. 
F ransada ise, başvekil ancak muke
lif partilerden mürekkep pek nazik 
bir grupu temsil eder. Durmaksızın 
ekseriyeti toplaması ve parlamento 
· .. --noyuıw mürakabe etmelidir. Bu 

vazifesini görebilmesi için de meb
usların onu gelip görebilmeleri icap 
eder. Halbuki, çok meşğalesi olan 
mebuslar, ancak istenecek bir şeyle
ri olduğu zaman başvekili ziyaret e
derler, onların arzulannı karşı1aya
bilmesi için de elinde bir bakanlık 
bulunması prttır •• 

Bu da ispat eder ki müeMeseleri 
tarih doğurur, ve onlan bir yerden 
alıp diğer brr yere nakletmek tehli
ke!rz değildir. 

Andr~ Morova 

l\1ı. ır 

ve 
La Repüblik gautesinde Pi yer 

Brosolet )'azıyor : 

M"ur'da geçen ay vukua gelen 
vahim ayaklanmalarla tezahür eden 
ır illiyetci hareket nihayet muvaffak 

oldu. Vnfd partisi, 1923 ana kanu
nunun tekrar te&isine engel olmasın· 
dan dolayı lngiltereyi tenkit ediyor· 

du. Bu parti, Nesim paşanın, bu nok· 
ta üzerinde olduğu kadar memleke
tin milli müdafo· •· için alınması la
zırrqelcn -dbirler hususunda da in· 

giliz komiserliğine çok fazla boyun 
eğmesini • lmİyordu. Nihaye• par-

ti kendi görüşlerini kabul ettirdi. 
Nesim paşa, 1923 ana kanununu tek
rar tesis eden bi~ kararnameyi kıra
ta imzalattı. Ve lngiltere buna karşı 
sesini çıkarmadı. Bu, ehemmiyeti Ü· 

zerinde ısrar edilmesi lüzumsuz 

olan ilk neticedir. 

ikincisi de şudur : Şimdiye kadar 
Mın"' siynsetinde adet olduğu gibi 
milli partiler artık dağınık bir su· 
rette mücadele etmiyorlar. Şimdi bu 
partiler bir cephe teşkil etmi~tirler. 

Bu t:ephenin içinde Vafd partisi, 
Mahmud paşanrn liberalleri, ve bir 
ilaç yıl önce kıra) tarafından kurul· 
m~ olan otoriter tarafından takviye 
etmek için Sıdka Paşa tarafından $Un'i 
bir şt:kilde teşkil edilen Şa.ab partisi 
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toplanmıştır. Tuhaf bir tali cilvesi o

larak, §İmdi bu birliğin içinde en 
hararetli görünen de Sıdkı Pa~adır. 

Sıdkı Pa§a, .şiiphc götürn1ez zeltilsr "eı 
otoriter ta.biatiylc, Nesim Paş~ıyı he
men devirmek İsliyor ve ihtimal ki 
bu hareketten sonra kendi önünde 
yolun açık bulunacağını umuyor. Na
ha& Paşa ile Vafd idarecileı·i de, ter· 
sine olarak, Nesim Paşaya kar ı çok 
daha uzlaşıcı davranıyorlar ve böy· 
le hareket ederken, ı::cçen yıl otorıter 
rcjıme nihayet vermek için en fazll\ 
çnlışanın Nesim pa~a olduğunu hatır· 
lanndan çrkarmıyoı"lar. Bundan ba~· 
ka, g~çen ayki buhı"an esnasında, 

kendi lehlcrinJe vaziyet almış olma· 
sından dolayı da ona karşı minnettar
dırlar. Seçimlere bitaraf bir şekilde 
reislik etmesi için ona cüveniyorlar. 
Ve seçmenlerin büyük bir ekseriyeti 
sayesinde hükümetin dizginlerini ele 
alacakları güne kadar onun iktidar 
mevkiinde kalmasını istiyorlar. 

Sıdkı paşanın ~bırsızlıgına rag· 
men, Mısırın, Vafd partisinin de te· 
menni ettiği gibi Nesim paşanın ida
resi altında seçimleri yapacağı muh
temel görünüyor. Ve e&a~n seçimin 
neticeşi hiç de şüpheli değildir. Milli 
cepheyi teşkil edenler arasında yapıl
ma~ olan anlaşmaya göre mcbusluk
ların ancak yüzde yirmi beşi ikinci 
derecede partilere ayrılmış ve diğer
lerinin Yafdcılar tarafından alınma· 

sı kararlaştırılmıştır. Demek oluyor 
ki yakında işe başlıyacak olan meclis 
tamamen Vafdcr bir meclis olacaktır. 

Bu meclisin ilk işi, hiç şüphesiz, 

lngiliz • Mısır münasebetleri mesele
sini ortaya koymak olacaktır. 

Mal\ımdur ki milli cephe, 1930 se· 
nesinde Mak Donald kabinesinin dı' 
bakanı olan Henderson'la müzakere 
edilmiı olan anlaşma proje.sinin tat· 
bik mevkiine konulmaaını istiyor. Bu 
projeyi, Sudan meaelesini askıda bı· 

raktığı için, o zaman Vafd partisi red· 
detmiıti. Fakat §Urası muhakkaktır 

ki lngiltere'nin büyük bir ekseriyeti 
projeye ondan fazla muhalifti. Bugün 
Vafd partisi, bu projeyi, bazı ufa" 
tefek rötuılarJa yeniden ele almaya 
hazırdır. Fakat lngiltere ne yapa· 

cak? lngilterenin, 1930 projesindeki 

bazı kayıdları f,imdi hoo görmediği 

tahmin edilebilir. fak at lnr:iltere 

1923 ana kanununun tesisini kabul 

etmekle Vafd'ın önünde boyun eğ· 

mi§ti. İngiliz • Mısır münasebetlerin

de yeni bir boyun eğmeye mecbur 

kalmaıı hiç de ho~ bir şey ohnıya

caktır. fngiliz: hükümet.inin, lta.lya • 

Habeş anlaımazhğının gerektirdiği 

gibi bazı askeri hiiltümlerini tadil .. t. 

8e bile, 1930 projesinin esası üzerin· 

de Mısırla müzakerelere girjşmesi 

çok akıllıca bir hareket olur. 

Eğer lngilterc buna razı olursa e

saslı bir anla~mn yapılabilir. Mısır, 

bu guretle, başka karışıklıklar çık· 

madan, demokratik İı;tatÜ&Üne ka

vuıtuktan sonra, hemen hemen istık· 

lalini de kazanmış olacaktır. Bu su· 

retle Jngiltere, hiç olmazsa daha ko· 
tü bir akıbetten kendini koı·umuo ve 

Mı.sırı imparatorluk siya.setinin mih· 

veri içinde muhafaza ctmiı olacaktır. 

lngilterenin bugün azami istiy<'bile
ceği de bundan ibarettir. 

Gün: Ec24n nin adı: 

Çarşamba Ege Eczanesi 

Perşembe Sebat · Yenişehir 
eczaneleri 

Cuma 1 tanbul eczane ı 

Cumartesi Merkez " 
Pnzar \eni tt 

Pazartesi Ankara " 
Salı Halli, tt 

1 .1.1036 tarı hinden itibaren ikı li'J 

müdd..ıtl,., şehnmiz eczaneleri ulla?
daki cedv.-.ıe göre nobetçi kRlac.a.lt• 

lard1r. 

. "' . .... ~ 

• 
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YAŞ SEBZE V E MEYV A İŞİ 

Bir komisyon çalı~maya başladı 

Muamele vergisi def teri 
tUiJnıyanlar hakkında 

Balık istihsal ve sa~ 
artırmak için 

Dörtte iç mala ..... ~ .. ~ .................. . 
lerinclea olaa ..... ••h.-ılıiinia, ... 

tiheeliai -- , ....... CÖN ...... .............. ............. . 
-~,. ................ . 
Yelce p• ıtill· .............. p 
iace .. r.a., .... Balta .... • 
bir "Yiiktek balıkçılık •Datitüaü,. açıl 
mıfb. Bu enatitiideki müteha~ 

bakaalıkça v .. a .. aı-.... üa ..... bir 
H b~ bir prosl'allll ....... fNatfNk• 
........ .. ...... nilı .. e·· ••••• 

Muj)ada bağcılık 

ULUS 

TURLU HABERL 
BUGVNKV 
KAMUTAY 

( S.,, 1. ind .aylada) 
baunnn• 70 inci mMldeainiJ:a 8 iaci 
fıkruınca yapacaldan tarifelere .0-
re bir iicnt •'••lan .._ w.di7a 
mıeclWeriain icNt tarifelel'iaİll vili-
7et aıerbai olm&Jl&ll ,erfercle .U.7 .. 
idare heJetİDİD, ftlayet ,...kezi Olan 

,...Jerde Dahili.Je w~ittiaia t&ldikile 
tayia eclibae.i hafr1r..d•lri kuMD ,,.... 
,;.,ini ıoriifecektir. ... .... .... 
''2295 .. ,... k··-d·· ~
faJda elde eclilmelllİI olcbıjwa cahetle 
mezkiir kuı-- tatWki e ... ımd• 
göriilea nokMnlar roz 0DW alma• 
rak laaUua İlltİJaçiarlBI ....... . 

hotalldluiun• .....- ecleıcrels ...... " 
etraflı yeni w ta,iha ile IRifiklıe "' 
fa.kat lteledqe versi " ı ubleıri U
m.-a elıt olal'ak ıetw .... miitale
aü,le liyilaaam bil& ete ia4e ..m. 
mesi" ne karar •eniHftir· 

Cam H tifenin sümrüj~ artııi:ak 
Cuıa H life itW ....... m .mnJ • 

IDUI Wda= ..................... Jlyiha• 

··"··--...-... 

Amerika~ lıarba 3innlf P 
VaıinPoat 7 (A.A.) - a..- 8. 

Morsan, .... to6an ..ıaw,-etia .._ 
miteti öaiade ~...,..har-: 
bma ciriti eanal'Wk Moqaa ..... 
11 • •• roli Jaaldrmcla izahl.r ....... 
tir. 

AIMNA 
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Yurddışında sanatimiz 

Moskovadll Türk resinı, sergisi 
G,·re11 yıl A rıl.·unı m• l.'ftmılm l cfo ll f rf 1111~ olun Sot'.' t•I n~sim 

ıl~rBisiru• bi,. lu.H"~ılıl; olmul.· iizı re Mmıkoro'tla tcrtib etlile11 1'iiı-I.· 
l'e~im :ct•rMisi <losı ,,,,.,,, lf•ı•l.-ttf• ı,;; yii 1.- bir <tliilw ,.,. taktii rlı• hur
~ılurrımştı r. Souyt•tlc1· Rirliği Kiil tiİI" llalwm 1:. f:Ulnwı·' ım lm,.ısı 

olup :w1wl i.~/,.,·ini idtırı• ''''''" ffoyan Ol;.:" l:UluıtH'" bu :wrgi 
doluyui ylı• }11 rıwl tW U o:<lw ::u= t>lı•ıci mlı• aym•n <1.'foğı~ ·" ttl<lıiı mı;; 

Moslıovada açılan türk resim sergisi clolayısiyle Mo~kovaya giden B. Salalı 
(iimcoz ve Bayanı, B. lbrahim Çallı ista yonda kendilerini harplıyanlar arasında 

Sovyetler Birliğiyle cumuriyetçi 
Türkiye arasındaki münar.ebeler, aon 
yıllarda ıkİ memleketin entelektüel 
ve artistik elbirliğinde kendilerine la
yık akisler yaptı. 

Moskovada açılmış olan Türk resim ser
gisi, plastik sanatların yeni Türkiye· 
de ne kadar inkit af etmiş oJduğu hak 
kında tam bir fikir vermektedir. Di · 
ier taraftan, emperyali:ıme karıı ya
pılmıt olan muzafferane harbın, 

memleketin hayatında ne yenilikler 
uyandırmıt olduğunu tasvir ediyor. 

Türk .sanatı, yeni Türkiyede içti· 
mai hayatın inkitafına sıkı sıkıya baf· 
lıdır. Onun içindir ki bi:r: bu sergide 
mevzuunu içtimai meselelerden ve 
bilhatıı;.a istiklal harbından alan pek 
çok tabl~lar görüyoruz. Türk sana
tında kadınların iıtiraki §İmdiden his· 
sedilir dereceye varmıt olması manalı 
bir hadisedir: Şimdi Türkiyede yirmi 
bet kadın ressam vardır. 

Moskova sergisi türk resminin muh
telif temayüllerini gösteriyor. Batta 
iki ihtiyar ressamı zikretmeliyiz ki 
bunlardan biri olan Feyhaman üç tab
lo göndermiştir: bir portre, bir notür
mort ve Türk dağlarının yalçın gü
zelliğini çok muvaffakıyetli bir tarz
da veren bir peyizaj. 

Bu eserler dcaliı romantizm tarzın
da yapılmıştır. Bu grupun ikincisi o
lan tanınmış ressam Çallı lbrahimin 
eserleri daha başka temler Üzerinde· 
dir. Yunanlı esirler Türkiyede milli 
mücadelenin safhalarından birini an
maktadır. 

Aynı realibt romantizm 1935 de Ö· 

len Namık lamail'in eserlerinde ve 
ltilhatısa Ankara Hafkevine aid olan 
"Son Obüs" isimli tablosunda görülü
yor. 

Türk resminin bu yaılılarından he
- men sonra birçok peyii'ajlar teşhir 

eden Vecihiyi analı~ .. · 

Türk resminin bugünkü vaziyetini 
tetkik edersek dört büyük cereyan gÖ· 
ze çarpar ki bunların hepsi Moskova 
sergisinde temsil edilmİ§tİr. 

Bunların en eskisi olan realist ce· 
reyanın şefi yukarda bahsettiğimiz lb
ramm Çallı'dır ki sergiye milli mev
zuları i~liyen bir sıra tablolar yolla· 
mıfhr: Milli kuvvetler müfrezesi, top
çular, balıkçılar Kamil Atatürk por
tresi bilhassa muvaffak olmuıtur: A! · 
lına çok sadık ve Türk milletinin Ön· 
derinin iradeli ailoetini çok ifadeyle 

· canlandıran bir tablodur. 
Ressam Sami Boyar ve Şevket ay· 

nı gruptandırlar. Bunlardan birincisi 
gözlerimizde eski Türkiyenin tairane 
kö,elerini canlandırıyor ve sanatı :rus 
reuamı Vere§çagini hatrrlatıyor. Ca· 
mi İçlerini resmetmekten hoılanan 

Şevket'in küçük realist tablolarında 

da eski Türkiyenin manzaralarına 

rastlıyoruz. 

Sami ve Mahmud gibi daha rene 
•"•Hamlar da istiklal harbına aid 8'ev-

zulara meylediyorlar : Bombacılar, 

askerler, toplar, bütün bu tablolar 
realist tarzda resmedilmiılerdir. Res
sam Mahmud "yunan zabitleri" isiın · 

li tablosunun mevzuu olarak bir Türk 
köyünün düşmanlar tarafından 7:ap
tını seçmİ§tİr. 

Şarkın realist eserleri Türkiye iç in 
aktüel olan sahneleri temsil ediyor: 
Yeni Türkiyenin kadınlarını dersha
nede gösteren "harf inkılabı" ve yeni 
lalin alfabeıini okuyan bir genci tasvir 
eden ''yeni ilim" ~ibi. 

Bir dereceye kadar kübizmin tesi
ri altında kalmı§ olan cereyanı gene 
ressam Ali Avni temsil ediyor. Bu res
sam, "silah arkadaıları" isimli tablo
sunda çok kuvvetli bir ekspresiyonla 
birçok erkek nüleri resmediyor ve di
ğer eserlerinde de 7.İrai manzaralar 
tasvir ediyor. 

Halil lbrahim dünyayı röne:ıansın 
İtalyan freskleri adsesinin arkasından 
görüyor: Kompozisyonu çok entere· 
san olan "Türk kadınları cephede0 

isimli tablosunda onu çok .iyi anlıyo

ruz. 
Üçüncü cereyan empresiyoni&m te· 

mayülüdür ve bu sergide ancak bir
kaç sanatkarla temsil edilmittir. Naz
mi Ziya'nın ıtık ve neıeden pırıldayan 
tabloları aynı ekoldendir "Deniz'' 
tablosu Brangvin'in İngiliz empresyo
nizmi tarzını hatırlatıyor. 

Namık lsmail de bir empresyonist
tir. Sarp Türk güneıiy]~ yıkanan 
0 köylüler" i tarla hayatının türlü saf
halarını tasvir etmektedir. · Aynı 7.&· 

manda sanat münakkidi ofaıt ve M·i· 
şel - Anj isimli bir eser de ya~mııtır. 

Gene reıısam Bursalı Şefik Konya 
şehrinden peyizajlar tethir ediyor. 
Bunlar reaim bakımından enteresan· 
dırlar ve büyük nüans incelikleri gÖs· 
termekt~dir. Bunlardan batka biı· 

de muhteıem bir natür mortunu gÖ· 

rüyoruz. 

"D" grupundan Bayan 
Nuru ilah Cemal Berk'in 

Melekle, 
eserlerinde 

fransız sanatının etüd edilmesinden 
doğan kübizm temayülleri görülüyor. 

Nihayet en yeni fransız cereyan
la• ının ( Monparnas) tesiri çok gene 
(1013 de doğmuıtur) ressam ve dik
'c .. tc değer bir kabiliyete sahih Bed· 
ri Rahmi'nin tablolarında hissedil
meKtedir. Bu ressam ilk adımlarını 
lb•·abim Çallı'nın idaresinde atmı§ ve 
g:i.7f"l sanatlar akademisinde birinci 
mÜl<afatın• kazanmı§trr. Çalışmalan 

ar.uında "resim stüdyosu", "peyzaj'' 
"kuklalı portre" yi zikretmeliyiz. 

Türk kadın :ressamı Hale Asaf'ın 

ancak bir eserle temsil edilmit olma· 
sı esefe değer. Onun "gene adam poı·· 

tresi" resim tonaliteıi ve ifade itiba
•·i v1e ince bir çalııma eseridir ki mu
terlil vasıtalarla modellik ka.-akterini 
ifade etmektedir. Bu eserin pitoresk 
~aı:ibeai hafızaya nakşoluyor. 

Umumi füıtübl~rı Gürcü l'esiamı 

ULUS 

Bilılivograf ya -ı 1 
l _ _, 

ALMANAK 

l ı1 tanbulda Basın Birliği tarafın· 

dan her yıl neıredilen Almanağın 

l 936 sayısı cıkmıflll'. İçinde bütün 
Kamutay mebusların.n, Basın Ku
rumu Üyelerinin ve Türk Basın Ku· 
rultayına dele ge olarak iştirak et· 
mi ~ olanların resimleri, Vedad Tör, 
Sadri Eteın ve Server lskit'in birer 
yazısı, B. Hakkı Tarık Us'un "Gü
ne~ dil teorisi., hakkında bir maka· 
lesinden başka yeni yıl takvimi ve 

şu faydalı malumatlar vardır: Ter• 
mometrenin mukayesesi, kendi ken· 
dine elbise ölçüsü, Avrupada ıaat 

farklarJ, resmi günlerimiz ve başka 
devletlerin resmi günleri , 1935 de 
neler oldu? yılların biribirine çev• 
rilmesi heııabları ilk Basım Kurultayı 

1935 de kaybettiklerimiz, Türkiye· 
yi başka devletlerde temsil edender, 
ba~ka devletleri Türkiyede temsil 
edenler, Türkiyede çıkan gazete ve 
mecmualar, vilayet ve kazalarımız, 
ve daha başka meraklı yazılar var 
dır. 

OKUL ve ÖGRETMEN 

Bu ad altında öğretmenlere hi
tab eden ve yılda on nüsha çıkacak 
g üzel bir derginin neşrine başlanmı§• 

tır. Hem Öğretmenlerin mesleki İn· 
kişaflarına hitab etmek ve hem de 
ilk okullarımızda ders hazırluma"la· 
rına yarayacak m"l 1.eıneleri ôğret• 
menlerin eli altında bulundurmak 
gayesile çıkan bu derginin elimizde 
bulunan ilk sayısı çok hoşnutluk v~· 
recek bir g üzelliktedir. "Çoçuk se

si., mecmuaııiyle uzun yıllardanberi 

memleketin çocuk edebiyatı hizme· 
tinde bulunan 8. M. Faruk tarafın
dan ne§rcdilen bu mecmua da, birin
cisi gibi hakiki bir b04luğu doldura
cağa benzemektedir. 

İçinde "Ali baba,, isimli ve B. 
Halid fahri tarafından yazılmış bir 
çocuk masalı ilave olarak verilen 
dergide Selim Sırrı, Mahmud Y esa· 
ri g ibi tanınmış imzalarla, bir çok ' 
değerli ôğretmenlerimizin terbiye ve 
öğretim mevzuu Üzerinde çok faydalı 
yazılar vardır. Ayrıca gene okullar· 
da ders malzemesi olarak faydala· 
nabilecek tam sayfa Üzerine bir çok 
resimlerle süslenmesi dergiye ayrı~ 
bir alım ve güzellik vermektedir. Bu 
değerli dergiyi mutlaka görmele;ini 
ve okumalarını okuı·larımıza tavsiye 
ederiz. Yıllık abonesi 250 ku"ruıtur. 

YURO 

Köylülerimiz için her on bet ~ünde 
bir aitmiş bin nüsha olarak basılan 
ve büti~n köylerimize Partimizin ;-r. 

mağanı olc.rak dağıtılan bu g üzel 
gazetenin 1 sonki.nun tarihti 52 inci 
sayısı da faydalı yazılarla çıkmışhr. 

içinde Atatürkün milletine öğüdleri, 
endüstrileşme sahasında yeni başarı· 
larımı.z. köy sağlık bilğisi, kooperatif 
hareketleri hakkınd; herkesin an· 
lıyacağı bir dille verilen ve büyük 
kıtada resimlerle vesikalandırılan ya
zılar hakikaten çok özenli bir elden 
çıkmı§ hısııını verecek mükemmeli
yettedirleı·. 

Pirosmanikvilli'yi hatırlatan primitif~ 
ler grupunu bilhassa zikretmek la
zım. Bu grup reuamlarından biri o
lan Turgud'un tablosu köy adetlerin· 
den sahneler tasvir ediyor ve halk üs
IUbunda dekoratif freskler tarzında 

resmedilmiıtir. Aynı temayüllü bir 
diğer ressam olan Hamid bir süvariler 
grupunu temsil eden ve kompozisyo
nu enteresan olan kü~ük bir eser teş
hir ediyor. 

Bu kadar biribirinden ayrı tema· 
yüllere mensub bütün bu ressam grup· 
ları bugünkü cumuriyetçi Türkiyenin 
yeni unsurlarını ifade etmek arzusun
da bir)e§iyorlar. l11tikl11.l savatının des
tanı hadiselerinin hatırasına bu eser
lerde rastlıyoruz . Bu da, Moskova 
aergisinde teşhir edilen Türk ressam· 
larının sanatı yeni Türkiyenin desta
nı tarihine ve bugünkü hayatına sıkı· 
ca bağlıdır. ve diye~'iliriz ki, türk res· 
ııamları, gelecek yıllar :zarfında, bü· 
yük miltetlerine layık bir feref mev· 
kiini fetbetmeııini bileceklerdir. , 

. . S SONKANUN t~:i6 ÇARŞAMBA 

Yurdda spor har,eketleri 

l..1iselileri1nizin, Uludağ geziutile,.i 

Uludağa çıkan liseliler dinleniyorlar 

Ankara erkek lisesi Atatürk iz
çi oymağı dağcılık kolu, bayram 
ve yılbaşı tatillerinden faydala

narak Uludağa bir gezinti yapmış
lardır. Lisenin dağcılık kolu, be
den eğitim öğretmeni B. Şinai Ça
kmokun başkanlığında, oldukça 

Ankara lis~lilerinden bir grup 

kalabalık bir kafile halinde birin 
ci kanunun 26 ~ında Ankara' dan 
ayrılmışlardır. Kayakçılar Kara
köy yoluyla Bursa'ya gitmitler ve 
burada yarım saatlik kısa bir din· 
lenmeden sonra hemen Uludağ 
yolunu tutmutlardır .. 

Liıe kayakçı lan Uludağ' ın 
Kara belen denilen yerine kadar 
otöbüsle çıkmıılardır. Buradan ö-
teye kar başladığından genç spor
cular uzun bir tren ve otobüs yol· 
culuğunun verdiği yorğunluğu u-

Halkevinde koro 
Halkevi bu yıl bir koro te,kil 

edeceğinden bu koro içinde çaJı,. 

mak isteyen sesleri müsait Bayan 
ve Bayların her gün öğleden sonra 
halkevi ~ürosuna baş vurmaları 
rica olunur. Yazı işleri ayın on · 

beıine kadar sürecektir. Koroya 
iştirak etmek isteyipte şimdiye ka

dar musiki ile meşgul olmamış o
lanlar da ders görmek üzere k~n
dilerini kayt ettirebilirler. 

nutarak, dinlenmeden ayaklarına. 
kayaklarını tak:p 2600 metre yük
sekliğe doğru yürümüşlerdir. 20 
kilomereye yakın olan bu yolu s
porcular, duydukları beycan ve 
Uludağ'ın doyulmaz güzellikleri 
ile farkmcla bile olmadan ç.ıkmış
lardır. 

Kayakçıları Uludağ öteline 
yakın bir yerde, buraya daha ev
vel gelmiş diğer kayakçılar spor
culuk sevğisinin sıcaklığı ile kar
şılamı~lar ve liseliler Uludağ'da 

dört gün karlarda kayarak, yuvar
lanarak kayak sporunun bütiin 
safhalarını yaşamışlardır. 

Genç sporcular, içlerinde ilk 
defa ayaklarına kayak geçirenler
de olduğu halde, Yedi gün süren 
bu spor gezisinde büyük bir zevk 
duyarak dönmüşlerdir. 

Liselıler bir •ezinti y11parl•rlten 

'l'eşekküı· 
Çok uzun senelerdenberi müpte

la olduğu tedaviai gay:r1 mümkün ha .. 
telıktan ölen qimin son gÜnlerine. 
iktidar ve hazakatile ve büyÜk ihti
mamla bir kaç gün daha katan v• 
pek yükse~ ınsanlığı ile bu kara gün· 

lerde bana ve yavrularımıza teselH 
menbaı olan muhterem Doktor Baf 
Niyazi Kansuk'a yalnız tefekkürleri· 
mizi değil, minnetdarlığımızı da ale
nen bildirmeyi borç biliı-iz, 

Mütekait hakim: Akif Ozgör 

Trakyada açılan arteziyenler· 
Trakyada, tarımsal kalkınmanın elıemiyetli bir yardımcısı olan au İfİ ÜU· • 

rinde çalıımalar deıJam etmektedir. Alpulluda açılan artez.iyenlerden f,ot 1.'C 

umulandan üstün .su lıflurmalrtadn·. 800 liraya açılan bu arte~loenlerin •a)'l

lan çoğaltılacak ue toprağın CJerimi m· tı,.,larağı llİbi lruraklı11rn da önüne 

geçilmiı olacaktır. 

Traltyada Alpullutla acılan artezİ)r.rılr.nlr.rı hıri 



~NKANA İC~A DAİRESi ~YRt MENKUL SATJS ME. 
MURrUCUNDAN: 

1 -- İpotek o up satılmasına karar verilen tapunun 29-9-931 ta
ıh ve I 4 numarasında mukayyet ve Mamak köyünde ı.Ain ve va.. 

lrı bağ ve ahçeli ev aşagıda yazıh şartlar dairesinde satılmak üze
re rt rma a c ·arılmıstır. 

2 - Evı ve müşt~milatı: Evin alt katında bir avlu bir ahır ve 
lwımamb , ikinci katında bir sofa, iki oda, bir mutbah bir balk~n. 
4ah lratta ıc 1ında oda olarak kullanılabilecek bir sofa bir balkon 
'ard r .. Bag ve bahçede iki yüz kadar irili ufaklı meyva ağacile 
uzum uk vardır. 4595 M. 2 murabbadır. 2100 lira kıymet tahınin o. 
l nmuştur. 

3 - ~ tış pesin para ile olmak üzere •10-2-936 tarihine müsadit 
P a t günü saat 14-16 ya karlar icra dairesi gayri menıkul satış 
mcmurlugunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme. 
tın yu de 7,5 ;.u nisbetinde pey al<çesi vefa millt bir bankanın te 
rnınat me <tubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tah,,r !eri getırecekl~rdir. 

.S - Satıs günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
.S ını bulduktan ve üç defa nida ettirıldikten sonra mezk~r günün 

16 mcı saatında t:n çok artıran talibine ihale olunacaktır. 
f> İşbu tarıhteki artırmada teklif edilm bedel muhammen kıy. 

metın yüzde 7 5 ini bulmadıgı takdirde ıs.12-936 tarihine müsadif 
salı günü saat 1'4-16 ya yapılacak ikinci artırmada en çok artıran 
tal" ine ıhale olunacaktır. 

.7 - ~ir.nci v.e iki?,ci ~rtır?1alarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
•~rılmedı ı takdırde uzerınc ıhale edilenin talebi ilzerine ihale ta. 
n~ı den itıbar. n kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesı 
ıç n 7 gun kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında da ihale be. 
deh yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel en 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi ve4ihİİe almağa razı olup olma. 
~gı ~duktan sonra teklifi veçhile almağa raziee ihale farkı birin
cı t lıpten tah&il edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi 
veçhıle •lmaga razı olmazsa gayıi menkul yeniden on ~ -ünlük 
İılrlllCl artınrıaya çıkarrJarak en çok artıran talibine ihale ediJeceM
tit. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
'1iıpu har.er ve tlellaliye resfrıi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
ınuterakım vergi ve resim ise borçluya aittir. 
ır 9 - ~orçl~ ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men

ul uzerınde-kı haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
~dıalarını evrakı .müsbi~elerile 20 gün içinde dairemize bildirme. 

rı lizundır. Aksı takdırde hakları tapu sicilliyle sabit olmadık
ça sa,,bı bedelinin paylaştırılmasından haric tutulacaklardır. 
ıaarl 1J; Artırmaya iştirak edtlekler 1.2-936 tarihinde 934 89 nu

a . dairem.izdeki yerinde herkese acık bulundurulan şartna-
ınnnizt okuyabilirler. ı 96 

"jNKARA ASU YE BlRlNCI HUK UK MAHKEMES(NDE.N: 
• ~ Sul~ Abmette Tenihane sokağında Boyacı HU. 

seyu. nezdınde Emın kızı Münevver 

t Kı > •u Aakarada Altın dağ mahaıı"inde S22 nwnaralı evde o
maa Çanıun1 Al· ~ 1 

..,.._ ._..:mmı ~ Rece_p tarafından aleyhinize açılımı olaıı 
-.ua _.. ıishı bt etnni IOnıunda 16.12-935 gününde boşan• 
arifi mtibakemeahı ~ milddetıe Jeoi.dea evlenememenize ve ma.. 
... bir diyeceğiniz va llhfı=ni.ı:~.ı.~.!'.miline. ~arar vuibniı olduğun. 
..._ Alıb . ~. an -.-.. ınden ıtııbaren on beş gün u.r· 
ı--.:.......... ra Allıye Bınnc:i Hukuk mahkeme · b'ld" · 
•-.ı t~li ol ftur (40) ssae ı ırmenız 
- • 1--95 

tJL\JS 

Yazı makinesi alınacak 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamıza yirmi beş adet standart ve be.§ a~et kırk beı. ila elli 

santim ıaryolu yazı ma.kinası kapah zarfla eıksıltıneye konulmuş.. 
tur. EHUtmeye iştirak şartlan: . . . . 

1 - Teklif mektubu (teslim müddeti tasrıh edılmehdır). 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üttre teklif edilecek makineler. 

den birer adet. 
3 ..:. Mütebarnk aksamın analiz raporu 
4 - % 7,5 teminat akçesi. 
5 - Y-edttk aksanım ayrı ayrı fiat listesi . . . 
Ankaracla Banka Levazmı Müdürlütüne verılmehdır. 
Eksiltme rnüddeti 23 İkinci kanun akşam saat on dördt- kadar 

Banka tercih hakkını muhafaza eder. (27) 1-91 

l\lanisa valiliğinden: 
Kapalı zarf usulÜe eksiltme ilanı 
ı - Manisa • Akhisar yolunun 34 4~ - 42 • 860 ıncı kilo~et

releri arasındaki esaslı tamirat işinin eoksıltmesı 3 kanunusanıde 
yapılacaktır. Vaktında Başlcanlrğa verilen kapalı zarflar 2490 sa. 
yılr kanunun 32 inci maddesindeki şartlara göre bazrrlanmadrgın-
dan cksiJtmenin yenilenmesine zaruret basıl olmuştur: . 

Bu işin mevcut şartnameye göre muhammen bedelı 25040 lıra 
54 kuruştur. 

2 - Bu i~ girecek olan müteahhidin (Yapacağı Y?lun hendek, 
banket kaldırım Silindir vesaire kısımlarını fennen lazım olan şe
kilde ~oksansız tamamlamak üzere) giStürU bir bedel teklif c~ 
si şarttır. Uzei'ine ihale yapılan müt~n ihaleden sonra hlÇ 
bir suretle fiat zammı ve ilavci ke,if ist~k halda olmıyacaktrr. : 

3 - Şartname vesair evrak 125 klu'laş bedel mulııabil.inde Nafıa 
Başmühendisliğinden alınabilir. . .. .. 

4 - Eksiltmesi ikincilrinunun 17 incı cuma gunu saat on bır 
buçukta Manıisa Hükümet konağında vilayet daimi -encümen oda. 
sında yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mikdarı 1878 liı-a 4 kuruıtur. 
6 - °E)ksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ttaaunun ~2 inci mad

desine tevfilla.n hazırlıyacaldarı zarf içine bu yılın ticaret odası 
vesikasını da koymaları da şarttır. . . . ... 

7 - Kapalı zarfların ikinci kanunun 17. ı~cı c~ gun.u saat on 
buçuğa kadar Manisa daim; odasında reıslığe verılmesı şarttır. 

8 - lliiteahhitlerin gerek telrliflerini ve gerek kapalı z~fl~rı
nı kanuni ş,eraite uygun olarak hazırlamaları mcnfaatları ıktıza-
aındandır. tın olunur. (39) 1-94 ____ _ 

Ye,ilköy Tohum ıslah istasyonu 
satın alma komi yonundan: 

Pazarlıkla inşaat 
YeşiU.öy tohwn ıslib istaayonu için yaptırılacak olan lteşif be· 

deli 20219 Hr.alılt çalışma evi inpatr 9 Wawausani 1936 tarilıhulıe
perşembe günii saat 14,5 4la vili:yft ~~~li~e t?Pl~naeak 
komiay•n ~mdan puarhkla UM edılo-cegınden ıatelrhlKm ~ 
apen IUtte )&reieiona milra~tlan. (38} 1-93 

ıh hat 
Ankara merk-ez Wzıssıhha müessisesi 

satmabna komisyonu reisliğinden : 
ı - llüeueeemiz hayvanları i~yac:ı için alınacak yeşilligin 

3-1.936 cuma g6nf1 saat U de yapılacaiı bildirilen çir eniıtınNe 
taJiplttfn 9'ttdifi fiat )'flbek g&merek eklıltme 14-1-936 cuma gü
n& saat U e tirralnlmıJtır. 

z - M~ııe hayvanları lçla 11"°-27000 kilo hav~. pancar, 
lahana, lıpana.k açı1'. elaliltme U. alınacaktır 

3 - lılr tepıinat olarak ıd! lira 94 kurutun yatmlımleı. 
4 - Şartmmi'iinl gertnes lçill miiessese ayniyat şubesine ve ek. 

&il~ ~JGl'll• ,,... ... A&Ib gtinde' ~-~ milt~şek. 
kit lromlay,ona mllracaatları. (•J) J-98 

Harita genel ktirliijiinden : 
ı - MııJwa •ııea bedel (500) Ura Harita Oeliel Direktirlliü 

AkUmWatCSrlericı lafjı için bir iMlıet bensia metlrl fçık ekaiJtme 
ile satın almaeôtlr. 

z - r;.u...,ı ~k için ller atıı w ebiltlaeye preceıWe
ria tle ( Hıa 50 ~ _.., .mtıVl~ıe makhaslariJe 25-1.986 
cumartesi ~il saat (10) .ta ~becide Harita Geael Dhlııte1'1Utl 
......... . .,.. .... plfiıleleii. (29) t-90 

iş kumbarası 
sahiplerine 
se.ıede 

20,0QOBra 
mükafat 

iki muhtelif tertip -
BfRI O TER11P .. 
S..netle iki defada 
414 ldeiyeı on bia 

lin ikandJe 
.__ı .... -.t11ıu,,.,..._. 

.... ~ ....... ~kik.hl .... .. .... ., ...... ..,~ ........ .. ........... ...... ...,. ........... .,. ..., - - . ............... ... . 

SAYfFA, 

w.... ...... .... • ... .....,._.. .. . ,...........__ ............... , ............ ~ 
ıcur.ı.ı.. itDrak edlbilrreft için b.nbara -~ blef'llU'!...., 

yinni ~tin binlttirm • oJm.ıla: llmndır 

Devlet Demiryolları ve limanları wnuın 
müdürlüğü satrna1ma '·- .._; --vonu i!f nlan 

tLA~ 
Muhammen bedeli 3750 lira olan ı 

latörfl 11-2~1936 salı günil saat 15 • .30 d 
'fada idare binaamda aatm almacatt 

tı AN 
1lo" .ı, Tlffien bedeli 5000 rra o1ari 6450 ilo tıı te f 

-ti v.e elektrotlar 12 şubat 1~36 çar~ güaü.uat ıs da kapak 
...ı a 911UtA~ ....... 9""1at.,_~MI 

8ı ·şe girmek i~innteriıs 3'15 lir.abk- m wuı tefti nat ne ıra:.: 
nunun u yin ettiti v•&ikalan ve tekli erin1 a.w gün saat 14.lt • 
kar "omisyoa Reislığine vermeleri lizımdtr 

$artnıtmt-ler uar:asız. olarak Ankarada ifa zeme daıresiaclen " 
Haydarpa9Flda Tesellum ve Sevlr Mildürliıtünden dagıt lmaktachr. 

(1769) 1-20 

Gazi. Eğitim En 

1 - Gui Jtiitmen Enstitüstl talebelenne (155 • 165) c;ıtt .ayaJI.. 
kabı )le (49) metre Lacivert kumaş abnacdU.. KU1M\1D .eu...._. 
men bedeli (as) lira Ayakffbmm f816) Kn •?~) k ruttur H.
maşsn. temiaatı (384) iskarphıin (123) hradır. 

2 - Şartname ve niimune-lerini görmek ısti,,enler Ot.ut Direlr. 
törUliibı• müracaat edebilirler 

3 - Acık· ebiltme ameliyle lbaJell 9-1.930 per~ filnii saat 
15 c» ~ mubuebeciU~ ,_.~. (3,2A) 1...;...,WA 

nkara BöJ,re SanatO ulu 
Direktörl~ den. 

' 
ObllllDU& ~ qapda ciAf w ~dan .7Mıllı ~lektrik ~ 

ri pazashkla almaoübr. lsteldileria hft A~ &I• • 
üzere olml Direktirlttpae ve ebihmeye gkt.ctkleria de 8tll'. 
Bakaıılığmdaki Okullar abm utrm ....,_una mum.an ..,.'° 

'-~18 Bakaohi:tndan•. tircUfi vetatJde birlikte t.Lı• .pe.....-~ .... ıs ıe ........ 
ill. --- .- mlan lhrmdır. (3728) 

Betonarmek.n.n..iiın• ~~tı eksiltme 1·ı~--·. Cimi KiWan T......,., tUtlfı Mu..._ 
V'J:'• - ~ ICUU EJektn"lr ~Jeri 65 kalem "'12 ftra 59 lira 

Bı.anıa ell1etinde B \11'1& • ~ yolu. üzerincle (60.200) 1i. _ ._~ temlaab 
ra lletfl t.edeftl Karadere w Hanife Wiprtllerl ;..,_.... bpa1s a---------------.-...,iı.ı11ı•rr-..., .... --·---
ıarf uauHle eksiltmesi 27-1-tSG tarihH puarteli eh" uaı 16 da 
Nafıa VelıtJeti loee •e K&prliler Reisliği eblltme komiayoeu oda
sında yapdac:Utır. 

Elmltme prtn.-tt .e buna mtlteferri tllğer ewaır (301) ~ 
mukabilinde §98e ve kipriUer Reialiğinden ahnabiHr. 

......... tcriut (4260)11radır. 
ı...kHJed,_,.,... oı.ha1d8i'i itlere ait veaika.1arı ekliltme.len 

ea u .W, gtla enel ga.teıeıü Nafıa Vekiletindftl ehliyet ftli-• ----ı lhımdn. Tektif --.ı.mm 27.Ln' puarte&i günü aaat (lS) e kadar 
Aoı.ar.la 101f ve KiSprüler Reiıliline Yeriıme.i lbunmr. 

(3756) J.-30 

Emlak e Eytam Ba mdan 

Kiralık apartman dairesi 

Kimden istimlak Mnbammm Weli 
edlhllği lbballeli Solrap Ada Ntt. Panel Ro. Lira 

-., lhlaiı Ratmüye- Bahçe 184: l4 200 
• Salim 11 ,, Hacı Dojan M16 2 UG 

Yukarda kaydı ~ıbnlan nlerin a1ırMa lf.*. iı1ci 1rlnun 936 cu
ma gilnti saat on betde bl1mtısayede 1&blacaiıJs4an talipleri tam 
Mldi!rl undeki komisyona miiracaatlan. ·fs7'!11l 1-17 



.SA YJFA 8 

islt~ı·i Unıuın 
' nıüdii rlüğii nd~ıı: 

1 - Zcılııta memurlarının 935 :.enesıne ait fotinleri 20 gün müd· 
d tle ve kapalı zarf usulivle eksiltmeye konulmuştur. Bir çiftine 
t.içikn eder ( c;oo ı kurus olup mikdarı 3639 ila ( 4000) dir. 

2 - Ş.ırtnam-sini almak ve örr.ıe~ıni görmek istiyenler her gun 
Umum Miidiırlükte ti müte!:iekkil komısyona gelebilirler. 

3 - Ek iltmeve girecekler (1500) lira1ık ilk teminat parası 
mektup veva makbuzlarivlc kanunun ikinci ve ücüııcii maddelerin
deki belgelerle hirlikte teklif mektuplarını ihale günü olan 10.1.936 
scıh gün~i tam ıt on ec:ten biı saat evvel komisvona vermelerı 

1 
1 

(3678) 1~5669 

Kurulu 

ı 8 9 ı verme çıkaı 

4'4 enedir durmadan cıkmakt olan bu haftahk re imli ~a 

zctenın Ankara'da atı veri A K B A Kitapevidiı. Sc 

nelik abone 10 fira. Sa\•ısı 20 kurus 

Ankara Levazım Amırhğı :'.:>atın 

Alma Komi~vonu il~n1an 

Kapalı ?..ırfla J0-1-936 cuma güniı saat 11 de ihalesi yapıl~cagı 
Han edilen 300 ton unun 20.1-936 pazartesi günü saat 11 de ıha e. 
ıt yaf,rlacalıtır. Bedeli 36750 muvakkat teminatı 2756 lira 25 kurus
y.İr. steklilerin ihale saatından bir saat evel teklif mektuplarını 
8aıltkec;1 le ., ' eri "atın ;ılma komisvonuna vermeleri. ( ı) 1-23 

İLAN 
Bergdmddakı kıtalar ıcin şartnamesinde yazılı evsafta 370 ton 

•rpa aatın alınacaktır. Kılosuna beş kuruş kırk santim tahmin edil
llÜftlr. Muvakkat teminatı 1498 lira 50 kuruştur. Eksiltme 23-2. kiı
o.un • 936 perşemb~ gurıiı saat onbeşte Bergamada uzun çarşıda sa. 
tın alına komisyonunda kapalı zarfla yapılacağından teklif mektup. 
tarının ıraat ondörde kadar komisyon başkanlığına verilmesi. 

(45) 1-99 

İçel ilbaylığındaıı : 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı; 

1 - Eksiltmeye. konulan i (İçel vilayeti ilbay evi inşaatı 
İlbay evinin keşif bedeli (27362) lira (65) kuruş i e de 935 yılı 

litidcesinden (20) bin liralık iş yapılacaktı.r. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evraklar şunlardır: 
A) Eksiltme sartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri ıcraiti umumıye i 
D) Kirgir inşaata dair fenni şartname 
E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
lstiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı bedels:z olarak İçel Nafıa 

Direktörlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 6.1.1936 tarihinden 22.1.1936 sarşamba gunu saat 

15 de Mersinde vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ıgircbilmek için isteklinin (1500) lira muvak

kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
cetirmesi lazımdır. 

Bu ite gireceklerin ticaret odası vesikalarını ve ihale gününden 
en az 8 giln evet Nafıa vekaletine müracaat ederek ehliyeti fenniye 
~sikasını almaları ve jhale komisyonuna vermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda (3) üncü maddede yazılı saat. 
t~ bir 11aat cveline kadar vilayet encümeninde getirilerek eksilt· 
mc komiı;yonu reisliiine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü madciedt yazılı sa· 
ate kadar gclmi' olması ve dıs zarfın mühür mumu ile irice kapa 
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(31) l-88 

Bursa 1ufıa 

,u işleri 1 iidiirl ii~iindt•n: 
. 14 /1. ci kanun /93S tarihinde el(siltmeye konan Bursa yakınında 
(Nilüfer çcıy: feyezanına karşı muvakkat tedbirler ın aatının) mu
vakkat ihalesi fessolunduğundan kapalı zarf ıısutiyle yeniden ck
siltmeve 1.<'nmustur. 

Kr"if bedeli (15931) lira (56) kuruştur 
.IVh.vakkat teminat {1194) lira"(86) kuruştur 
22 '2 ci kanun 936 çarşamba günü saat on bırde Bur .. ada Nafıa 

nakıu lığı birinci daire Su işleri Müdürlüğü binasında ek!>ıltme ko
n \•yoııu tarafından eksiltmesi yapılacaktır. 

Sartname. proje ve diğer evrak parasız olarak Su İsleri daıre. 
sinden verilectktir. 

İsteklilerin eksiltme mevzuu olan i e benzer yaptıktan işlere 
datr vesikaları 21 2. cı kanun 936 sah günü aat oııbire kadar Bi
rinrı Daire Su işleri Müdürlügüne gostererek miidiırlültten ala. 
cakları fenni ehliyet vesikalarını dış zarfın ıdne koymaları mes-
ruttur. (21) 1-63 

~·-
~rürk Hava Kur11n1 11 

Biiyiik Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zenğin etmiştir 

3 . •·ii ke':'i<lc J 1 iki1"·i kan 11 11 ] ('iı6 datlır. 

Biiyiik ikı·aıniye: 50. 0(1 O 
Ayrıca: 20.000 12.000 10.000 Lirahk 

İkramiyelerle 20.000 

mükafat vardır. 

liralık bir 

ULUS 8 SONKANUN P·ı ~' <: ,.{"ı " 

ı - Cünılıuı·i ret· ferkez Bankasınııı .. 
. 1 tif . 4 İkinci kanun 1936 vaziyeti Pa:-iif 

Kaı;a: 
Altıa. s.ıtı kılogram 16.5i0.044 
Bank.not 
Ufakhk 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Ha,içteki muhabirler: 
Altın · safi kılog.ram 4.401.270 
Altına tahvıh kabıl .erbest 
dövider 
Dıger dovızler \'e borçlu klring 
bakıyelerı 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktıve 
kar ılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelcn 
ne tevfikan hazine tarafından 
vakı tedivat 

Senedat cüzdanı: 

Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı 

~
l)rnıhte edilen evıakı nak. 

A • ıyenin kar ılığı esham ve 
cıhviJat ( itfüari kıymetle) 

R . Srt>lıest esham vr, tahvilat 

Avanslar: 

Altın ve dciviz i.ızcrinc 
Tahvil:ıt ii7.erınc · 

Hi~ııc<!.lrl~·: 
Muhtelif: 

Lira Lira 
23.307.143,1 
S.l09.~04. 

270.711.4 31.687.058,59 

192.744,39 

6.190.752,01 

724.381,4' 

9.Uı ötSd,ôı l6.139.32Z.3 ' 

158 748.563, 

10.907.985. 147.840.578. 

1.!H9 750, 
23.852 937.83 25 572.687.63 

34.398.64715~ 
4.425.168.0 38.8.?3.815,6. 

23.730.9 
5.597 815.9. 5.621.546,8· 

4.500.0-00,0t 
4.787.143,0 

275.265.396,6 

Sermaye: 

lhtivat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar 

Deruhte edilen C\'arkı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerı. 
ne tevfikan hazine tarafındl\n 
\'aki te<.liyat 
Dcruh.te edilen evrakı naktn·e 
bakiyesi 
Karşılıgı tamamen altın olaı-.ııc: 

ilaveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten te· 

daviile vazedilen 

1\ırk lirası mevduatı: 

Oo ~ iz teahhüdatı 

Altına tahvıH kabil dövizler 
Diğer ctövı.der ve a1ecaklı 
klrinro ı,ıl.:iyel,.rı 

'.\tubte lil: 

Lira Lira 

l 58.7 48.563,-

10.907 985.-ı 
147.840.578.-

18 000.0-00. 

6.000 000. 

l.494. 774,ö 

l'i 

171.40578. 

l.t .331j 175.1 .ı 

17 'iS? 'HO 1 19.047 l4'i_ 

54.01°'.7'41.S ! 

2 Mart 1933 tarihınden ıtibar n: tskonto lı:ı~-'li oy, S' / - Altın üzerınc avans °'o 4 1 
/. 

{)n 

J~ il ıni Koşaı· 
Cehecı Hd~tcıhcırıesı Cilt. Sac 

Zuhrevi lıastalrk1at 
Müteha~ı 

Balııtpazarrncl;ı Polıs r.okta. 
sı karşısında. Cıknkçıl .. ı vo • 
ku~u alt •:ıc;môaki ::vinde "~ 
Hastalarını heı eiin oı:!}Pdl"n ~f 
"""rn k:ı"ul cıieı ~ 

Tele t11 

Sacları .. 
fli•k iiJenlt•ı· 

'KOMOTRN KANZllK 

~ 1.,"' I • • 
...JH(• r"" {~ lf"I ... 

Saçların dökulmesıne ve ke. 
p ·klel'ıııesine mani olur. Korno· 
ıen ı:;açlarnı köklerinı kuvvetlen. 
dirir ve besler. Komoıen sacla· 
nn gıdasıdıı. Tabii renklerim 
hozmaz Wtif bir ravıhası vardıı. 
Komoien kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtrivat mağazala· 
rında bulunur. 
LİNİM ANTOL KANZUK: 
ROM t\T1ZMANIN KATİ 

n""," A. ~lnTR 

Kiralık ev 
Yeni ehiı ismet İnönu cadde. 

sinde bütün müstemilatile kon. 
forlu dört oda .;c bir holu haız 
ev ayda 85 liraya kiralıktır. Te-
lefon: 2569 l-81 

lnıtı\" • ılııhı v • Ba~rıHı· 

lıııı riri ralilı Rıfkı ATA r. 
Umunıi ""~• İ\cıt1 İdar<;. ·den 

Yazı i ıleri müdurü N :ı uhi 
Bf\YD\R. 

Çankrrt cıdd~si cıvArnda 
Ufus nı1tfıaıtSmdı tıısrfrntf•tr. .___ 

2 300 
4 15!1 
6 80 40 
8 30 kurustur. 

Ha\'ır i !erine ve \•eni 
çıkan kitaplara eıd ilanlından 
u.:, 15 tenzilat vapıhr. 

l - Zavi ilan bedellerı mak. 
tu \'UZ otuz kurustut. 

3 - Telırik. teı-.ekküı, evlen 
me. vefat ve katı alaka iHinla· 
r'ınclan malı:tmrn hes lira ahnıı 

\BO·' E ~ UtT I. \Hl 
M iidclet D:ıh\l"e Harıçte 

Sent"tiği 17 
-6 Avltğı 9 
3 Avlığı 5 ., 

Posta ikrcti ~önclPriln•"' • 
..., t ıl,1H::O r~:ı\1 Tertlmt; 
~~no.- ~ 
~---

1 i\nkı.u-a Hı· l t-•fh t· lte•i .. ti i:!i 1 
tliantur · 

İLAN 

Tartı terazi, kantar, lıaskül ve 
sair ölcü, sahiplerinın nazarı dik· 
katine. 

Ölciı ve tartıların 936 senes · 
senelik muayeneleri yapılacağm· 
<lan ellerinde ölciı ve tart •· 
nan hiittin esnaf ve t\iccarm kfinu 
nu sani ayı içinde belediye avın 
memurluğundan .miracaat kağı · 
dı almalan ve hu ay ıcinde müra· 
caat kağıdı alını\'anlann cezi' 
görecekleri ilan olunur. "3766" 

1-5783 

)(uru oiiro·(''ll 
~ ~ 

otlunu 
Ucuz, kırılmış 

Sobalarınızı kolayca yakmak. 
kömürü hemen tutusturmak is. 
terseniz Akköpri.i ' caddesinde 
Güllü oğlu Kereste mağazasına 
koşunuz. Telefon: 3747 

1 "' 

lilh Miitlulaa \'~kalı·u 

,:,uı111alma Ko m i ... ~ uıtu 
llfm ları 

t:ı1L1T 
l - Diyarbekir gunizonu i· 

çin 240.000 kilo fabrika unu ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. 

l. - İhalesi 10 ıkinci kanun 
1936 cuma günü saat onda D. 
Bekirde Kor. satın alma Ko da 
vapıJacaktır. 

3 - Hepsine biçilen eden l7 
bin 600 lira ve ilk inanç parast 
2070 liradır. 

4 - Sartnamesi her gün D. 

KlRALIK VE SATILIK EV 

Havuzuasında Hilaliahmere ıki 
dakıka mesafede İzmir caddesin
de 5 numaralı miıttemmel kon
forlu dört odalı ayrıca hizmetçi 
odasını havi daire kiralıktır. Ay
nı ekılde iki daireden mUrekkı:p 
olan binanın tamamı satıhkur. 

1-92 

Bekirdc Kor. Sa. Al. Ko. da gö. 
rüJür. 

5 - EksiltmC)'C girecekler 
kanuni c kilde b:ızırlıyacakl:arc 
teklif mektuplarını ıhalcden bır 
saat evci D. Bek'icde Kor. sana 
alma Ko. na vermeleri. (3733) 

1-5138 

~lalivt• Vekal..-tiıulen: 
l\ı1 üstac~len iki yüz on be§ adet Normal yaıı mal<inası satın ahn . 

mak üzen· kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Miibavaa olunacak makinanın drcındığı .zamun }'C:d~k aksamı bu· 

lunması. ·Milli Müdafaa Vekaleti Fen ve San'et Umum 'Miidürlü. 
güni"n ~vsaf raporunu haiz olması sarttu .. 

Müddeti tesellüm tarihi ihaleden ıtıbın'CJl azami IS guııdur. 
1\luhanımen kıymet 24000 liradır tstcktiterın 1800 . liralık m.~

..-alı:l:at teminat mektuplariyle birltkte 22-1-936. tarıhn.1e te~~.uf 
Pılen carşamba günü saat 15 de Mali\•e Vekaletı Kırtilsn•c Mudur. 

nrte müteşekkil komisvona mmacaatları. (5) 1-nl 

• 
Ankara Emnİyt•t 

direktörlü~ündt)n · 
Beher takımı için Tteminatı Ek,.iltme Klım.1 

tahmin edilen firat 
Cinsi Lira kuruı; Lira kuruş 

\115 Takım Sivil Elbise 22 00 23<) 25 22-1.936 çarsamba 
, günu saöt l 5 <le 

Yukarda cins ve miktarı yazılı sivil Polis memurları ıçın ımal 
edilecek elbiselerin maddeleri karsısında gösterilen günde açık ar
tırma ve eksıltme ile yaptırılacaktır. Şartnamesi Emniı-et Dın:ktor
liığiındc görüliir. İsteklilerin yukarda vazıh muvakkat teminat m. le· 
buzu \'eya banka mektupları ve kanuni belgelerile birl.iktı: o gun 
v~ aatte Dir ktörlükte mütesekkil komisvona t!Cl'Tielerı. (4 l 1-fıC 

i 11,a vl ıi:rı nrla n : 
• 

Yozgat Memleket hastanesi için fazla mikdar acık ek iltme !;ti• 

retile satın ahnacak karvola, vatak. Battanive. terl le Arnelı'v. t
hane Laboratuvar levazımı ve saire alat ve mefru at eşyasının iha
le gÜnü olan 2 k§nunusani 936 güniı görillen l~zum ~zerine 15 k!\. 
nunusani 936 tarihine uzatılmıştır. İhale mezkur tarıhe rasthvan 
çarşamba günü Yozgat Daimi Encümeninde yapı~acağı ,.e alına
cak bu malzemonin şeraitini öğrenmek istiyenlenn Yozgat Anka
ra. f ı;tanbul Sai{lı
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k Dırektörlüklerine baş vurmaları ilan olunur. 
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Bugün Bu gece 

Srhubert'in ölmez musikisi, 
T auberın emsalsiz eseri 

SCHUBERTİN ASKI 
Canlandıran: Richard Tauber 
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Yeniden çevrılmiş ve hn ı 
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