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Habeşliler şimal cephesinde toplanıyor "Ulus,, un dil yazıları 
....... 

Türk Dilinin 
Orijinalitesini Gösteren 

Haheşliler yakında çete lıarbmı bırakarak hüyük 
111eydaıı nıulıarelleleriııe girişeceklerıniş 

• 
Adigrat, 2 (A.A.) - Uçaklarla ya· 

pılan keıif hareketleri, fimdiye kadar 
yalnız gece vakti yer değiı;tirmekte olan 
J.abetlerin, artık g:indu7.İ~ri de toplan • 

Raşl,etk~ 

BACA ARKA 1.. 
Gazeteler yeni fabrikalarım•: 

zm sevinci içindedirler. Et~onomı 
Bakanlığının yalnız baca kurmak· 
1. değil üretim kalite ve fiatları 
ile de n~ kadar yakından uğrat
makta olduğunu aynı ıa:z.etelerde 
okuyoruz. Maksad, kendı ılk;I?ad· 
demizi itlemek, ilk-maddenuzı de· 
ğerlendirmek, yoğaltu:~ ~a~arı o· 
larak kendi memlekettmızı esas 
tutmak, fiatları bu pazarın kudre· 
tine uydurmaktır. .. 

Fabrikalarımızı dırpazar uze-
rinden hesab etmemekle, onları 
sıkaık buhranlara uğramaktan ve 
İfçileri sokakta kalmaktan koru· 
muı oluyoruz. Ancak, iç pazar 
müıterisinin de kendimizden gay· 
risi olmadığını düşü111?1ek ~o~ ~1-
tındayız. Damping veya prımh ıh
raç fiatlarınm gümrük kapıların
da çınladığını bilmeyen yoktur. 
Şüphe yok ki eğer bu kapıları ard· 
(arına kadar açacak o1sak, birkaç 
sene için, daha ucuza giyinir, da
ha ucuza süsleniriz. Acaba böyle 
bir halin arkasından hemen çare 
b ulunmaz ticaret .açığı, para sar
sıntısı, köylü ve çiftçini~ zenci 
devri geleceğine akıl erdırmeyen 
t ürk var mıdır? ~ .. 

Biribirimizden saklamaga lu-
zum yoktur ki yakm v~y~ uzak 
memleketlerde bir veya ıkı sene· 
lik ihtiyaçlarımızı temin ederek, 
üste bir seyahat kazanmak hesa· 
br yapanlarımız vardır. Sal~~lar
da, balolarda, lokllntab:rdakı ıpek 

. 1' w• b kınız· bun· eıvap zengın ıgme a . · 
ların yarıdan çoğu, d.ıı. pıyasalr!· 
dan gelmi§tir. Eğer mılh mal ah a· 
kı bizde de İngiltere ve ltalyada 
olduğunun onda biri kadar.>:~~le_ş
mit olsaydı, türk ipekçıhgı!.1ın 
daha süratle geliseceğine ve turk 

• ·· he ipegmm ucuzlayacagına şup 

yoktu. k' 
Yalnız ipek mi? Birçok ım· .. k'" 

sel er, memleket mahna mum ~n 
olduğu kadar az muhtaç olma~ı! ·· ı·· çaresını ve bunun yüzbin tur u . 
d.. .. ~. a· det <Cdinmişlerdır. 
uıunmegı l 

İmdi bunun aksi bir şeref mese e: 

malar yaptıklarını ıöıtermiştir. Bunla- ı 
rın muhtelif hareketlerinden, amba Ata
ei civarında kıta toplantıları yapmakta 
qJduHarı antaıılmaktadır. 

' 

dair ıon gelen haberler üzerine düşün 
celer yürüten yabancı aytarlar, bu hare· 
ketlerden, habeşlerin ıimdiye kadar tat. 

(Sonu 2 inci sayfada) 

11-;;;ane"Je bakılan yaı·alı blr habeı askeri l>e lu.zıınaçın yetışfirdifii 
habe§li hemşireler 

Beles ile Adisabaha arasında Galla 
ıüvari kıtasının geçtiği görülmüştür. Bu, 
Negüı orduıunun şimal cepheıine doğ• 
ru ilerlediğini isbat etmektedir. Enda 
Marian yakınında, 'Uçaklar, yukarı Ta • 
kaze'nin sağ kıyısındaki Basta bölgesin · 
den gelen asker grupları görmüşlerdir. 

Habe~ler fete lwrbını bırllkıı> 
tmırru~a ~ececeklermi~ 

Asmara, 2 ( A.A.) - Habeş kıtala • 
rmın toplanmalarına \•e hareketlerine 

Japonya 
1'iycııçiııe üç f ırk:a 

göııderiyor 
Londra, 2 ( A. 

A.) - Tiyençin' • 
den bildiriliyor: Ja 
ponlaı·, 30.000 ki§İ· 
lik üç japon fırka· 
sının üç gün içinde 
Tiyençin'e varaca. 
ğını Çin makamla
rına bildinniıler • 
dir 

Nankin, 2 ( A.A.) 
- Sü Bakanı B. Çincle durmadan 
Hoyinıehin'in bu ilerliyen japor'r 

akıam Pekin'e gel- a~'-·rlerinclen bir· 

meıi beklenilmektedir. Sanıldığına gö
re kendisi şimali Çin'de merkezin Nan
kin hükümetinin hükümranlık haklarını 
muhafaza etmekle beraber japon1arı tat-

( Sonu 2 inci sayfada) 

ZECRi TEDBİRLER 
K RŞI INDA 1TALY • 

B. l\f usoliııi dün llir 
öylevverdi .. 

B. ırıusolini "ltalya zecri tedbirler 
kar11sıncla gerilemiyecektir.,, diyor. 

Roma, 2 (A.A.) - B. Muso
lini, bu sabah, dul analara hitaben 
demi§tir ki: 

''- Ekonomik tedbirleraı:ı bize 
hi~bir tesiri olmıyacaktır. Hatta 
jtal)·an milletine bunun faydası 
bile olacaktır. Nihayet, eskiden 
tahnı..\n edildiğinden de ziyade 
ham maddeler yetiştirmeğe mu· 
vaff ak olacağız. Bizi bugün kızdı
ran şey, Habeşistanla bir tutul
maktır.,, 

• • 
BiR ANALiZ 

Güneş - Dil Teori 'İne göre "Saa, Sago, 
Sog<liyaıı, Söğüt, Se ylıun, Ce~rlı11ıı, Ce -
ııup, Süt, Siyah,, liel iıneleriııiıı aı alizi 

Altaylardan doğuya bakan Tür
kün iki taraf mı ifade için kullan
dığı kelimeler şunlardır : 

1. SAC: etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) 
(ağ + as + ağ) 

( l) Ağ: Köktür. Türkün ken
disini gösterir. (Burada Türk ken
dini güneşin yerine koymuştur). 

(2) As: (. + ı), ektir. Olduk
ça geniş bir sahayı ve bu sahada 
bulunan süje ve objelerle asıl sü
jenin münasebetini gösterir. 

( Ağaı): "Türliün bulunduğu 
Altaylardan bir tarafında uzanıp 
giden saha ve o sahadaki her şey" 
demek olur. 

(3) Ağ: (Ağas) mefhumunu ta
mamlıyanJ tayin ve ifade eden 
sözdür. 

Kelimenin, kök ile ekin kaynaş· 
mış morfolojik ve etimolojik şek
li bildiğimiz (sağ) dır. Kelimenin 
(sog), (say), (ıak), (sah), (sey), 
(siy), (cey), (cay), (cah) ve 
( süg) şekilleri de vardıs. 

Sog: Etimolojik şekli: 
(oğ + os + og) = oğosog. 
Son morfolojik şekli, (sog): Al-

tayda bulunan Türk'ün sağında 
uzayıp giden yerlerdir. Bu yerler
den muayyen ve tesbit edilmit o
lan bir yeri hatırlatalım: 

~ GO, 
SOGOIYA 

(Fergana) nın garbında (Sago) 
ırmağının (Zerefp.n ırmağı] ce
nubunda ( Sogdiyan) kıt'ası . 

Bu işaret ettiğimiz ırmak ve 
kıt'a sözlerinin etimolojik şekille
rini ( ıağ) kelimesinin etimolojik 
şekliyle mukayese edelim: 

(1) (2) (3) (4) 
Sağ : (ağ + as + ağ + . ) 
Sago : (ağ +- as + ag + ocr) 

, Sogdiyan: (oğ + os + og + . + 

( S) (6) (7) 
ut + iy +an) 

(1) Ağ, oğ: Köktür, esastır. Al. 
taydaki Türk. 

(2) As, os: Onun bir tarafında 
uzanıp giden her şey. 
(3) Ağ, ag, og: Yukardaki mef

humu ifadeye yarı)'an ek. 
Buraya kadar olan her üç keli

me: (Sağ, Sag, Sog) aynı mana~ 
dadır. 

Analize devam edelim: 
(4) Oğ: Sağ tarafta olan bir 

şeyi ifade eder. 
(Sag + oğ = •agoğ = .ago: 

yukarda söylediğlmiz gibi bir ır
mağın adıdır. 

(5) Ut: (. + l-d), ektir. Ken
dinden evelki kelimenin anlamım 
tamamlar, tesbit eder. (Sogut) ıi>
zü, Türkün sağ tarafının adıdu· 
(Cenup) demektir. Kelimeni~ 
(Söğüt) şekli de vardır. (Süt''J" ) 
ıekli (Söğüt) şeklinin hafifleJmİ· 
şidir; "Cenup'' demektir. 

(6) ly: Cenupta bir yeri göste
rir. 

(7) An: Altaylara nazaran Ce
nupta muayyen olan bir yere ya
pışık olarak onun yakınında uza
yan bir mıntakayı isar~t ede .. : 
(Sogdiyan) mıntakası: 

ö(;tJT 
Hatıra - Bizim (Söğüt) kasa

basına verilmiş olan isim, Altay
ların cenubunda o isimdeki mese
la (Sogut''d'') un adıdır. Bilindi
ğine göre halk, (Söğüt) sözünü 
(Soğut) diye telaffuz eder. Fazla 
olarak "Söğüt" kasabasında ve ci
varında hiç bir söğüt ağacı da 
yoktur. 

Not: 2 - Altayların cenubun
da, Tibet\n şimalinde bir kasaba 
vardır. Onun adı da (Süt) tür. 

EY1'"'1' 

si teİakki olunmadıkça, e!1d?st~ı 
kuruturken neden şikayetçı ıse ' 
aldığımız maaıı, yidi~~1;11i~ ekme
ği ifte bu ıikayet ettıgımız f ed~-
kıirlığa borçlu olduğ~m~z~ d~: 
şünmedikçe, bacalarla ıstıklal '!11 
elemiz arasındaki :münaseb.etı t~-

T .. k yenın 
mam anlamış olmayız. ur 1 

Bugüıı 

iÇ SAYFALARIMIZDA: 
Celal Sahir için 

Not: 3 - Türklerden Altay cc
nubuna inen ulusların adı da (Sa· 
ka) dır. Yani (Sağ), cenup Türk
leri demektir. Bu Türklerin Sog
diyan'ın daha cenubuna inerek 
yerleştikleri mmtakaya da ( Sakağ 
+ astan) = (Saka•tan) veya 
(Sey .+- iıtan = Seyiıtan) derler. 

ekonomi istiklali davası softaların 
lar:r.ı kilaye'si gibi, değildir: o, 
herkesin, ayrı ayrı, sanı!maz, gev· 

"f h' · ·· ne kurul-temez vazı e ıssı uzerı 
muttur. Ödünç almadan memurla
rına fU bildiğimiz dilenci sa?aka
amı bile vermeyen oıınanh ·~~~
ratorluğunun dükkinları ' butun 
aömürge dükkanları gibi, her t~
raftan akın eden ucuz malla.~ a 
dolu idi. O vakit Beyoğlu duk
kanlarını dolaşarak aldıklarımızı, 
timdi de o matların memleketle· 
rini dolaşarak alacak olur~a~, 0 

devrin zilletlerini, sefaletlerın~ v_e 
düsiindükçe ruha ateş kızgınlıgı ı
le vuran ıstırabım unutmuş olu-

ruz . ~ h 
Milli ilk-madde, milli tezg:ı • 

malı fakat onun yanında mıllı 
mü .. teri yani biz, bu halkın ödedi-

:ır ' h . . ' ii vergilerle geçinen epımız · 
f.R.ATAY 

:!. int·i say/tımızcla: 
İtalyan • habeı harbına ait 
son haberler; türlü dı~ ha
berler. 

:~. iirıcii sayfamızda: 
Spora dair notlar; Kamu· 
tayın dünkü toplantısı; 
lstanbul telefonları; iç 
haberler. 

4. iincii say/ımuzda: 
İtalyan hasmına verilen 
direktif; Dö Bono neden 
geri çağırıldı?; B. Maza.
rik çekiliyor mu? 

5. inci ayfamızda: 
Celal Sahir gününün taf
silatı ; Roman; iç haberle
rin devamı. 

6. mcı say/cmıızda: 
Ölçüler nasıl ayarlanıyor? 

Düıı Halk~evinde l)ir ilıtif al yapıldı 

dün konwıanıar 

(Y a.zttı 5. ci ıaylamızda) 

SE\11l ·. 
CE\'lll , 

. Kökün (Sey), ve (Cey) tekille
rınin T.ür~ • di~inde kullanılııım 
canlı hır ikı masalle gösterelim: 

1-Seyhun 
il-Ceyhun 
Bu iki söz, Aral gölüne :akan 

iki ırmak adıdır. 
Etimolojik ıekilleri: 

(1) (2) ( 3) ( 4) (S ) 
1- Seyhun: (eğ-t es ey eh-tun) 

il - Ceyhun: (eğ ec ey eh un) 

( 1 J Eğ: Alta)'dnki Türkü i a
ret eden kök. 

( 2) Es, ec: (. -c ), ektir. Ol-
dukça uzak bir saha ifa de eder. 

(3) Ey: Kendinden evelki mef-

- Sayfayı ,eviriniz -



SAYIFA 2 

SO/\I DAK.IRA 
İngiltere ı)etrola a ınl>ar~o koyu.yor 

Londra, 2 (A.A.) - Kabine, 12 bi. l ltalya'ya yapılım petrol ihracatı üzerme 

rincikanun 1935 tarihine kadar sulhper- ambargo konulmasını prensip itibariyle 
ver bir hlll ., .... esi bulunmadığı takdirde, kabul etmiştiı·. 

B. l.1aval itin1a tını istiyecel{! 
Paris, 2 ( A.A.) - Paris - Soir ga.. 

A.etesinin haber verdiğine göre. yarın 

saylavlar kurulunda birlikler bakkmda 
usu!en başlanacıık olan görüşmelerin 

esaalı münakaşeleri perşembe sabahı ce. 

reyan edecektir. B. Laval'in itimat isti

yeceği ,ayia~r dolaşmaktadır. 

llaht~sler f-[arr arı l>osalttılar 
' ' 

Cenevre, 2 ( A.A.) - Habeş dış ba

kanı milletler cemiyeti sekreterliğine bir 
telgraf çekerek İmparatorun emriyl~ 

Harrar'ın tahliye edildiğini ve bu şelı • 
rin münhasıran yaralı ve hastalara lah
ıis ecfi1ec~Kini bildirmiş ve binaenaleyh 

B. Stalin bir söylev verdi 
Moslııova, 2 ( A.A.) - Sov1et Ruı. 

yanın harman makineleri üzerinde ça 

bıan en iyi kadın ve erkek 200 makinİ.s· 

ti dün Moıkova'da konferans halinde top 

lannuılardır. Parti ve büküuıet üyeleri
nin de' iştirak ettikleri bu konkransta e. 
Stalin büyük bir eöyle"• verm.i,tir • 

hu mu tamamlar ve ifade eder ek
tir. 

(Ei -t e• + ey - eğe.ey - •ey) 
"~ (eğ + tlC + ey = eğecey = cey) 
Her iki kelime ''uzaklık•' anlamı
nadır. Buradaki ( cey) ıözüne tek
rar temu edeceğiz. 

(4) Eh: Uzakta bulunan bir ob
jeyi tayin ve ifade eder. 

(5) Un: Söylediğimiz obje ki 
Altaylara nazaran uzak bir yer
dir; işte onun bitişiğinde bulu
nan bir şeydir. 

Seyhun, Ceyhun: Yukarda İ§a
ret ettiğimiz gibi Türkün (cenup) 
adım verdiği sahanın ittisalinde 
iki nehirdir. 

Anadolunun cenubunda bulu
nan diğer iki nehre de Türk. 
(Seyhan) ve (Ceyhan) adlarını 

vermiştir. Her iki kelime aynı 

mefhumları gösterdiği halde, on
ları hirbirinden tefrik için birinin 
başına (s) yi, diğerinin başına da 
aynı kategoriden olan ( c) yi koy
muştur. 

•:ENUI 

.Şimdi yukarda tekrar temas e
deceğimizi söylediğimiz (Cey) 
tözüne bakalım. Bunun (Ceğ) 
,ekli de vardır. Anladığımız gibi 
manası, uzaklıktır. Bu söze srra

siyle şu ekleri getirelim: 

(1) (2) 
(ceg t en + up) 

(1) En: Kendinden evelki söze, 
yani uzaklığa yakın olan bir mef
humu ifade eder. 

(2) Up: Uzaklığa yakın olan 
mefhumu tayin, tespit ve ifade 
eden, ona isim veren bir unsur· 
dur. 

(Ceğ + en /- up - ceğenup) 
[okunmıyan ~·ğ'', telaffuzdan dü
terek kendinden evellri vokali 
biraz uzatır; kelimeyi öyle telaf
fuz edersek] CENUP olur. Mana
sı, '•Altaylardaki Türkün şağında 
uzayan en son sahalara bitişik o
larak uzayıp giden yerler" demek
tir. 

Mülahaza: Yukardanberi yap
bğımız analiz bize gösteriyor ki 
Türk•ün, "cenup'' mefhumunu an
latmak iç.in ilk devirde ilk defa 
olarak kullandığı ilk söz: (Sağ) 
olmuştur. Bu sözün delalet ettiği 
c..nlamda mahdudiyet vardır. Bu
nun böyle olması pek tabiidir. 
Çünkü Türk, henüz Altaylardadır, 
tanıdığı saha mahduttur. Fakat 
dolaşmağa başladıktan aonra an
lıyor ki bu saha tanıdığından faz
la imtidat ediyor. Bu anlamı ifa
de için (Süt''d'') sözünü yaratı
yor. (Siit) sözünün anlamında, 
0 vüsat, hayret ve kaybolmak, 
mahvolmak" mefhumları vardır. 
Bıı da pek tabiidir: · ilk yuvasrn-

buranın İtalyan tayyareleri tarafından 

bombardıman edilmiyeceği ümidini iz • 
hat· etmiştir , 

Bu ki\rarrn bütün cemiyet Üyelerine 
bildirilmeı1i ~ekreterlikten rica olı.anmal«· 
tadır. 

Bir Habeş hareketi 
Makalle, 2 ( A.A.) - Raa Seyum'un, 

Decu Amara'ya, Tembien kalelerine yer 

le;ımiş bulunan İtalyan kıtalarını hırpa . 

lama~u emri verdiği öğreoilmi§tir. De · 
caz Anlllra, Tembien'in garb .cenubun

daki Heri şehri boyunca ıilahh çeteleri 
bir araya getirmeğe çalışmaktadır. 

dan, Altaydan cenuba yayılan 
Türkler, düşündüklerinden çok 
fazla geniş sahalar içinde bütün 
bu vaziyetleri geçirmiştirler. 

Pekarski'nin Yakut dili lugatin
den: 

Siit: ''Kendini kaybetmek, şaşa
lamak. kaybolmak (eşya hakkın
da), yokolmak" demektir. Mese
li.: "ot .üten" (süt + en) erer -
ot yok oluyor". 

Burada ( aüten) kelimesini ana
liz edelim: 

Süt: Altaylardan Türkün sağı
na doğru uzanıp giden sahanın a-
dJdı~ • 

En: Bu sahaya ya.km olan diğer 
bir sahayı gösterir; demek ki bu 
ı.ahaya yaklaşan her şey Altaylı
lar için kaybolmuş, yokolmuş sa· 
yılır. 

Süt kelimesinin aynı anlamda 
olmak üzere birçok müştaklarını. 
Pekarski'nin Yakut Dili Lugatin
de görmek mümkündür. 

Türkler, Altaydan çok uzak 
zannettikleri (Süt) mmtakasmı 

tanıdıktan sonra gördüler ki dü
şündükleri mefhumu ifadeye 
(Süt) kelimesi de kafi gelmedi. 
işte ondan sonradır ki (cenup) ke
limesini yarattılar. Yoksa bu ke
limeyi asla cenupta hazır bulma
dılar. Çünkü, zaten cenupta gözü
nü açmtş olan bir mahl\ıkun, (Ce
nup) mefhumunu anlıya bilmek 
için, ondan uzaklaşarak Alatylara 
kadar gitmesi lazımdır. Halbuki 
tarih böyle bir vak'ayı bugüne 
kadar kaydetmemiştir. 

Araplar cenup kelimesinin ma
nasını bilmezler. Onlar sadece: 
''Elcenup - Mütekabili şimal" 
derler. 

"Cenup" sözü Arabm olsaydı, 

Türke nazaran cenupta bulundu
ğu için (Ceyhun) denilmiş olan 
nehre arabın. şimal mefhumu ile 
alakadar bir isim vermesi ıcap e
derdi. 

Sll'AIJ 

Not: 4 - (C4:y) sözünün arka
daşı olan ( Sey, Siy) sözünden de 
( •İyah) kelimesi çıkmıştır. Bu 
Türk kelimeainin manuı Altayla· 
ra nazaran '•görülmiyen, tanmmı~ 
yan''; orada her şey Türkün gö
zünden "kaybolan, mahvolan" 
mefhumunu ifade eder. 

(Siyah) sözünün orijin manaM 
güneş '9e ışıkla alakalı değildir. 
Bunda a5ıl "uzaklık., mefhumun
dan doğan müphemlik anlamı var· 
dır. Tabii cenubu bilmiyenler §İ
mali de bilmezler. O kelimeyi de 
yaratan yine Altaylardan dünyayı 
seyreden Türklerdir. [I] 

[1] "Şimar' ve onunla alakalI 
sözlerin analizini yarın yazacağız. 

ULU s' 3 ILKKANUN 1935 SALI 

DIŞ HABERLER 
Habeşliler şimal cephesinde toplanıyor 

Habeşliler yakında çete harhıııı hıı·akaı·ak büyük 
meydan m u.harebelerine girişecel<lermiş 

(Başı 1. ci sayı/ada) r 
bik ettikleri taktiki. yani yavaş yavaş ge
ri çekilmek ıuretiyle mukavemette bu
lunmak usulünü bırakmak üzere olduk
ları neticesini çıkarmaktadır. 

Bugünkü çete harbı yerine geniş bir 
mukahit taarru:ı:a geçilecektir. Bı.ı mu • 
kabil taarruza henüz ba§lanmaını§ olma. 
ınnın, N egüa'ün vakit kazanmak ve or
dıılarını modern harb gereçleriyle cib.u. 
lamak niyetinde bulunduğundan ileri ıcl 
diği sanılmaktadır • 

&u aytarlar, habeı ordusunun, kıta
Jan uzun müddet idare etmeye elverişli 
huıuei lcvaıım tqkilitından mahrum ol· 
dujunu ve bunun da orduyu mahallin • 
de bulduiu §eylerle gıdalanmıya mec • 
bur bo-akhğını ilave etmektedir. 

Uabe:: lmaforı Ugailende lıızla 
itt•rliyormu~. 

Adisababa, 2 ( A.A.) - Oaaden cep

hesinden celen devamlı ve iyi haberlere 
göre Ras Nasibu ve V ehib (paşa) Gorıı· 
hay iılikametindeki ileri hareketlerine 
hızla devam etmektedırler. 

Raa Nasibu kıtaJan günde 30 kilo
metre ilerlemektedir. 

Diğer bazı haberler, b.alıqlerin itaL 
yan soınalisi.ne sık sık tecavü:ı yaptıkl.t 
rını ve Obia civarındaki Damara'yı İş • 

gal etmj~ bulunduk1arını bildirnıektcJir. 

ltalrmılcını giirc d''·· 
Adigrat, 2 ( A.A.) - Stefani aJan'ı 

bildiriyor: Uçaklarımızın ve öncüleri • 
rnizin keşif har: ketleri büyük bir faali 

ımı .... -

HİNDİSTANDA 
l'lN l ijZONUEN t:JK.\N • 

KAVGA 
Lahur, 2 (A.A.) - Burada 

muhtelif din cemaatleri arasında 

vuruşmalar olmuş ve bu vuruşma

lar neticesinde üç kişi ölmüş ve 
25 kişi ağlr surette yaralanmıştır. 
Polise yardım için çağırılan inglliz 
ve hintli askerler şehirde karakol 
gezmektedir . 

Karışıklık, bir dini tören yapı
lırken başlamış, ondan sonra biraz 
yatışır gibi olmuş ise de dün öğle
den sonra birçok yerlerde yeniden 
baş gÖstenniştir. Polis, bir çok de
fa ateş açmak mecburiyetinde kal
mıştır. Polisin ateşi neticesinde 
hiç bir kayıp olmamıştır. 

Yeni yunan llaşha
]{aııınııı s(ivleYİ 
Par is, 2 ( A.A.) - Yeni yunan 

başbakanı. Eko dö Pari gazetesine 
vermiş olduğu diyevde şöyle de
miştir. 

''- Şunu söylemek İsterim ki. 
benim hükümetim, bir milli uzlaş
ma hükümetidir. Bizim tek arzu
muz. zihinleri teskin etmeye ve 
partilerin el birliğini temin eyle
meye çalışmaktır. Çünkü bu, mem
leket için elzemdir, Bu sebebten 
dolayı ilk işim kıral tarafından bü
tün sivil mahkfunlara bahşedilen 
umumi af ile askeri mahkumlara 
bahşolunan hususi affı tasdik ede
ceğim. 

Yakında milli meclis huzuruna 
çıkacağız. Ekseriyet elde edeceği
mizi umuyoruz. Ergeç, serbest se
çim yapmak gerekecektir. Ancak 
bu seçimin hangi tarihte ve ne şe
kilde yapdacağr hakkında henüz 
sarih bir şey düşünmedik.,, 

Bu gece nöbetçi eczane Hamam • 
önünde (Halk) ecza evidir. 

yetlo devam ebnektedir. Nabu Sebeli, 
Gorabay ile Donıerey hatlarımızın ileri. 
sinde, habeş kıtalımnın hiç bir faaliyeti 
rörülmem iştir. 

J tal yan kıtalarımn Lamına Clinidi ya
kınında galibiyetle biten bir çarpr§maaı
na gelnice. bu müsademenin hatları -

mızın 100 kilometre ötesinde, yani düş

man topraklarının ortasında geçtiği an. 
laıılmı,tır. 21 ve 22 tarihlerinde yapdan 
harpların, V ebe Sestro şehrinin cenub 
kıımında yapılacak ba~ka hareketlerin 
başlangıcı olduğu tahmin edilmektedir. 

Hal,v.şlerir& )iyecek ve 
cephanesi bol 

Londra, 2 (A.A.) - Ciciga'dan Röy
ter ajansrna bildirili.yor: Şehir dün pek 
yakın bir hava hücumu korlııuıiyle bo • 
ıaltdmı,tır. Birçok kamyonlar inailiz 
ıomalisinden gereç getiriyorlar. ltalyaıt· 
lar binlerce bomba atmı,lar, fakat hep· 
ıi ete aşağı yukarı tesiniz kalmıttır. 

Habe, lotalarının sağlık durumunu·• 
mükemmel ve yiyecek ve cephanesinin 
bol olduğu bildirilmektedir. 

Rns /)f!,'(lu llir meyc/011 nıulwrt)be
.'Ji 11erı•r.t>lmd!j. 

Adisababa, 2 ( A.A.) - Raı Desta'mn 
nihayet haberler göndermeğe ba,lamış 

olduğu söylenmektedir. Kendinin ver • 
mi~ olduğu bu haberlerde kumanda!!J 'll• 
tında bulunan yirmi. bin başı bozuğun 

Dool'dan şima!i garbiye doğru ilerlemcl' 
te olan makineli bir dü,man kolun 
karşı bir kaç harb yapmış olduğunu bil· 

u r 
• ------- wwwı -
Japonya 

1"iyençine üç fırka 
o·önderiyor 
~ . 
(Ba!jı 1. ci s:ıyıfada) 

min edecek yarı müstakil bir 11yasal sis. 
tem vücuda getinneği ummaktadır. 

~imali t;irre bir yart multtrırİ)'t•I 

mi vcrileceh? 
Pekin, 2 ( A.A) - Güvenilir bir 

kaynaktan bildirildiğine göre B. Ho • 

yingehin'in şimali Çinde vücuda ge • 

tirmek ta:ıavvurunda olduğu :ıistem 

şu şekilde olacaktır : 

Çin cumuriyetinin ''şimali sıyasal 

mec!isi., adını taşıyan ve muhtariye -
ti haiz Moğolistan meclisine benzi -

yen bir meclis, Nankin hükümeti he

sabına beş vilayeti kontrol edecektir. 

}llf>«mlal' mulıtm·iyelin gnw .o.;11~·tt 
flii:trnesimleıı lwrlmyorlur. 
Tiyençin, 2 (A.A) - Japon süel 

memurları, muhtariyet hareketinin 

maddi bir şekil alacağı bir sırada ye

niden suya düşmesinden korktukla • 
rından dolayı sıkıntı içindedirler. 

Japon kuvv..,tleri kumandanı ge • 
neral Tada, B. Yoyingchin'e refakat 

etmekte olan Fukien valisi general 

Şeneyi'yi kabul ettiği zaman çok so· 

ğuk davranmıştır. 

General Tada, general Şengiye B. 
Hoyingşinin burada bulunmasının ar 

zu edilmemekte olduğunu, ancak es• 
ki zamanda yapılmış olan fenahk • 
la.rdan dolayı özür dileyecek olursa 

ı . .. h 'l b k 1 ~ zıyaretıne musama a • e a ı acagı-

nr söylemiştir. 
1 

Çin için 200 milyon dolurlıh 
bir iidiinc. 

Şanghay. 2 (A.A.) - Burada 
çıkan japon gazetelerinin yazdık
larına göre, Amerika birleşik dev· 
letleri asba~kanı B. Garner ile ay~ 
nı vapurda seyahat eden ve Kobe
ye git~eicte bulunan eski Çin . dış 
işleri bakanı B. Uarig 200 .milyon 
dolarlık bir istikraz hakkında gö
rüşmü!lür. 

dinnekte ve bu kohın ileri hareketiniıı 

durdunılmuı olduğunu iddia ebnekte -
dir. Ras Deıta. askerlerinin timdi inık~ .. · 
hasıl olur olmaz bir meydan muharebe .. 
ıine giriımelı maksadiyle dütınam dag 
tepelerinde taciz etmekte olduldannı it~ . 

ve eylemektedir. 

llabe§istan it.,.·in bir milyonlulı
bir ödünç. 

Faris, 2 (A.A.) - Eko dö Pari ga:l'.e~ 
lesinin Londra aytarı, Habeşiıtan hesa. 
bına Amerika' da bir milyonlulı bir is -
tikraz için münkcreler yapılmakta oldu
p haberini teyit etmektedir. Dijft ta.
raftan Habe,iatan'ın ceııubu garbiııindc. 
ki kömür madenleri ile petrol kuyuları .. 
nı işletmek üzere B. ~etok•a bir imtiya,. 
verilmi,tir. 

Bu imtiyaz Habeşiıtaa'ın Londr,.. 
elçiıi B. Marten tarafından aynı ph1.ı. 

verilmi§ olan imtiyazdan bafkadw. Çün
kü o imtiyaz, elçin.in kendi ~hsi malı 

olan tapraklara aiddir. 

Utıreşal dJ Borto ••lıarbm ilerid 
ne ~ekil alacağı belli d~ğildir .. 

dedi. 
Porhait, 2 ( A.A.) - MareıaJ dö Bo 

no Havas aytarma 'u diyevde bulıınmu'"1 
tur: 

·• - Doğu Afrilııasındaki ıenel du· 
ru.m benim hareketim zamanına bdar 
i,gal edilmi-t olan bütün bölgelerde çok 
memnuniyet vericiydi. Hadiselerin gt:le
cekte ne §ekil alacağım §İmdiden lıleıtir· 
mele tabii kabil değildir., 

MISIRDA 
TALEBE ESKl BAŞBAK .\NI 

EViNE IIUCO.M ETTi. 
Kahire, 2 ( A.A.) - Birçok talebe, b" 

sabah eski başbakan Mahmut Pa§anın 

evine hücum etmişler, kapıyı kırmışlu 

ve mobilyaları hasara uğratmı§lardw. 

Çağmlan polis kuvveti, talebeden dört 
kişiyi tevkif etmi,tir. Bu hücum, son 
günlerde Vafdcı gazetelerde liberaller 
aleyhinde İntişar etmiş olan şiddetli len 

kiderin neticesidir. 

İııo-iliz - amerikan 
~ 

t~lllirliği 
Paris. 2 (A.A) - Gazetelerde 

milletlerarası vaziyet hakkında U7Un 

boylu ya:ıılar yoktur. 

Bununla beraber Perlinaks, El<o 

dö Pari gazetesinde petrot mesele!İ· 

ni ele alarak şöyle diyor: 

"fngiliz kabinesi. petrol tizerinc 

ambargo koymak suretiyle bir :zecri 

tedbir daha tatbiki meselesinde bu • 

gün vaziyetini. tesbit edecektir. Vere
ceği karardan şüphe edilemez. in -

giltere için artık kollektif emniyet 

siatemini kabul ettirmek değil, Birle

şik Amerika ile iyi münaaebetler mu

hafaza eylemek mev;.ı;uubabstır. Lon

dra lıükümeti, önceden Avrupa kıla

ııına ait bir taknn taahhüdlerc gir -

meluLcin Amerikanın kollektif faali

yet &İetemine dahil olmasını, çok ar4 

zu etmiştir ve B. Ruzveltin İngiliz -
amerikan elbirliğinin ilk adımı den:ıeı 
olan bitaraflık kanununun tatbiki hu· 

susundaki gayretlerini selamlamakta• 

dır. 

İngiliz kabineleri için her fırsatta 
Amerika ile anlaşmak kadar mühim hiç 

bir şey yoktur. B. Laval, bir takun hıı • 
disder ç.ıkmaaının önüne geçmek mal<. 
sadiyle <:umartesi günü bir kere da'1a 

B Musolini'ye dönmüş ve Duçe'den IS 
ler komitesi toplanbsmın 12 illck.!\nuna 
bıralulmaııru haklı gösterecek eulh tek
ti~eri yapmaıinı istemi,tir. Duçe'nin bu 
tavsiyeye uymuf blduğune dair bir şey 
işitmedik 
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Spora dair notlar 
I 

Herkeı spordan bahıeıler, her
ife. ıporJan yanadır, herke• ıpo
rt1 lıarıulu· apor ltalılnnda her• 
~me kon~ıulur, sporun eyilikle.ri 
llm mrülür, ıporun lıötülüiü dil
tlen diifürulnıez, ıporun lıayıtaız 
fClrteu: Joıtları vardır, apor~n ~ 
man bilmez Jiitmanları olJugu gı-
bi ... 

Fakat niçin herke• ıpo~J~n 
baluecler de mesı.;fo ekmek 11ın
den bahıedenler, - .... a.eteciler Jı
ftnda, - belki yalnız bununla ilgili 
memurlardır? Halbuki ekmek 
ıpordan laydalı bir ıey ve e_k"!e
fin ucuzluğu ueya pahalılıgı ııe 
laer türkün alôlıaıını lıenJ~ne ~e
ken bir İf olmak gerektir. Ür.erı!': 
tle &ihin yorulacak memle.ke! ıı~ 
mi voktur ki hôdiıe mi elı1&ktır ki 

" ' al L. • J bu •porun lehinJe ıJeya eynın e 
kadar çok konuıulur ve bu kadar 
~olt yazılır? Güzel aanatların hep
ti, ticaret ifleri, ziraat tlav"!arı, 
kooperatifler, türlı endüıtr_iaıiı~ 
meıeleıi, hayvancdılr, ~.e~!zc ı .. • 
tiirk dili, kitapçdılı, lrültur, :u· 
luı, ıoıyal hayat ue Ja.~a bun a~a 
benzer yüzlerce ve yuzlerce ıfı 
meıele dava varken bunlar halı-

' l ve luncla neden çolı konuru maz . 
pek az yazdır da söz ıpora ~elın,
ce alôka ıaha•• hemen genifieyı
verfr? EJebiyatın, riyaziyenin, !"e
murluğun, ticaretin, ~vulıa!~ıgın, 
doktorluğun, ıölörlüğun, muhen
tliıliğin, kabzımallığın ıJe Jaha 
bilmem neyin bütün hey.ecanl~rı 
ile ıeven, bütün yüreklerı~e ba_glı 
olan tloıtları veya bütün lıınlerıle 
tiluinen düımanları yoktur da 
ıpor lôlı geçer geçmez: "Ah spor, 
ne güzel ı eydir o!" yahut "~por 
mu' Allah herkesi ondan aırge-

. • L-rL._. ôlel ''' Jiye bir ıeıJ· 
acn, ne ıcv '"'··:ır · b 
ailiyi veya tiloı malarya. "~ .« ne-

. __ .ı,.n bir hatalığı anar gıbı ıon-
vına... h-.ı . b' 
ıuz bir muhabbet ve uasız ır 
nelret göıterlir? Bu neden böyle-

dir _J b' 
Bugünkü lransız eue . ıyc;:,ını 

en iyi temıil eJenlertl~n bırı an 
Rol an Dorjöleı, yüz. bınJen fazla 
bcuılan bir eıerinde, Koınetın ge
~ 'sinJe bir futbol maçının ~akem· 
liğini ncıMıl dikkatle yaptıgını an-
latarak öğünür. ~ _ 

Vstad Ha§im: '.)porla '!11" 
. d L 1-ok severdım,, 

raımasan ıenı ana ~ 
derdi. 

- Niçin üıtaJ? . . . 
- Sporla uğratanların ~ı'!ir .•f· 

lerile alakaları olabileceiını zıh-
nime sığdıramıyorum. ali 

Genç İngiliz nazırı Eti en il 
ıampiyonlarındandır. . ell' 

Sporcuyu küçümıemıyen .. lıı 
)lafını geçmİf, kaılın erkelı tur , 
parmakla aaydabilir. b. 

Geçenlerde bir toplantıJa, ~-r 
zat, spor teılıilôtımız.ın naıd J~-

· - .. b .. ülı bır zenlenmeıi gerelıtıgını uy • 
yetki ile anlattı. Dinliyenlerden bı
ri: "Sporun ne olduğunu ıimJiye 
hatlar bir türlü anlayamamlf~~
tlır. Bu, vaktile görılüğümüz. ııbı, 
gülle kaldırmalı, ip üıtünrle ~n
bazlık etmek mi, yoksa lıu~ ıım· 
naıtiii Jcnilen hareketlerı ~ar 
mak, futbol oynamalı mı; neılır • " 
diye .arıla. al 4 .. zeltile-

Türk ıporunun nal :ru la 
ceği hakkındaki düfiincel • ~.8:: 
pimizi aydınlatmlf ofan ~: b "çe 
nun timdi sırası Jefil, ~~L ı "a· 
IHı,layalım.,, ıözlerile nca11ıtı, m 
•nnın bafcna geçti. AYDAR N.B 

iş Baiıka ının 

2000 liralık kumbara 
ikramiyesi çekildi 
Türkiye it Bankası kum~ 

ikramıyesinin K. evel 1935 eti" 
deıi dün Noter huzurunda yapı -
ıruşhr. • • I 

Bu ketidenin ikramıyeıı 0 an 
d "59368" DU· ı 2000 lirayı lstanbul a • • C 

marah kumbaralı hesap aalııbı a-. . 
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IST AN BUL TELEFONLARI: 

Kömür 
Bulıranına ve ı>ahah

lığa karşı alınaıı 
tedbirler 

latanbul, 2 - Son günlerde kö • 
mür fiatlarında görülen pahahhk 
hakkında yapılan tetkiklerde kömü

rün pahalılaıma aebebleri~ 
l - Halk araaında kömür sarfi • 

yatının artmaaı, 

2 - Fabrikaların ancak kendi ih· 
tiyaçlarına yetecek kadar istihsal 

yapmaları. 

3 - Sömikok fabrikasının yazın 

istihsal yapmıyarak kıt için ihtiyacı 
karşılıyacak stok ha:zırlıyamamıf ol· 

ması. 

Olarak tesbit etmiştir. Ekonomi 
Bakanımız B. Celal Bayar bugün U· 

rayı ve valiyi ziyaretinde kömür me· 
selesi de konuşulmUf •e 8. Celal 8a • 
yar halkm kömürsüz kalmaması ve· 
ya kömüre fazla para vermemesi için 
ihtiyacı karşıbyacak nisbette dışar • 
dan kok getirilmesine müsaade edildiği · 
ni sÖylemiştir. Valinin gazetecilere söy. 
lediğine göre dıtardan kok; sömikok 
fabrikası, 1stanbul urayı veya uray me· 
murlar kooperatifi eliyle getirilecek fa
kat narhtan fazlaya kömür satışına mü
saade edilmiyecektir. 

Celal Bayarın tetkikleri 
lstanbul, 2 - Ekonomi Bakanı • 

mız 8. Celal Bayar bugün belediye

de liman umum direktörlüğü ve va • 
purculuk aosyetesinde tetkikler yap· 
tı. Bu:ı meseleler 4izerinde izahat al· 

dı. 

Bayan uhra törenle 
aömüldü 
" lstanbcl, 2 - Londrada tahsil et-

mekte iken bir kaza neticesinde 
f ransada Amyent'de ölen Bayan Zeb
ranın tahnit edilmiş cesedi bu sabah 
altıda vapurla lstanbula getirildi. Ve 
on birde Şişli sıhat yurdundan tö • 
renle kaldırılarak Maçka mezarlığı • 
na gömüldü. Cenazesine Cumcr Baı • 
kanlıiı adına Umumi Sekreter ve 
Baıbakan, vali, Cum"1"iyet Halk Par· 
tisi lstanbul merkezi ve Fransa hü
kümeti •clına birer çele.ik gönderildi. 
Törende saylavlar, Cumur Baıkanlı
iı Umumi Sekreteri, üniversiteliler ve 
kalabalık bir halk bulundu. 

Ekmek fiatları 
lıtanbul. 2 - Francala ~e ikinci 

ekmek fiatları bugün narh komisyo -
nunda tetkik edildi. Komisyon fiat • 
ları aynen bırakb, birinci ekmek bu
gün 12 kurUf on paradan satılacak • 
tır. Uray büyük kırma undan 4lilosu 
dokuz kuruta mal olacak yerli ekmek 
üzerinde tetkiklere batlamqtır. 

İstanbulun planı 
latanbul, 2 - Mimar Proıt ya -

kında Yalova planı için lstanbula ıe· 
lecektir. Prostun bu geliıinde latan· 
bul plim mukaveleaini imzalamaaı 

muhtemeldir. 

Çanakkale vapuru 
lstanbal, 2 - Çarkı kmlan ç.nak. 

kale yapurunun bucüa müteha:saıalar 
heJ8tİ tarafmclan makine k111mlan 

tetkik edildi. 

Tan gazetesi aleyhine 
açılan dava 

lstanbul, 2 - Tan gazetesi aley • 
bine Eminönü kaymakammın açhğı 
davaya bugün bakıldı. Müddeiumu •

1 

mi yazıda hakAJ"eti mutazammın bir 
mana olmadıimı, yazmm bir gazete· 
cinin reportaj aıraamda karşılaşhiı 

pçlüldere teakid hakkını kullan -

l\lilli kıyafet balo una hazır]ık 

Zeybekler ve Trabron uşakları geliyor 

Uluaal kıyalet baloaunu #taacrlıy..ın Jromiıe 

Çocuk Esirgeme Kurumu {ay
dasına 7 birinci ki.nun cumarteıi 
günü akıamı Ankarapalas salon
larmda verilecek olan mil!i kıya
fet balosunun geçen yıllardan zen
gin ve neşeli olması için seçkin ko
mite üçüncü toplantısını dün Ço· 
cuk sarayında yaptı. Komite bu 
toplantıda balo gecesi milli oyun
lar oynamak üzere Ödemi§ten bir 
zeybek heyetinin getirilmesine ve 
daha birçok ehemiyetli kararlar 
verdi. Komite 6 birinci kanun 935 
cuma günii saat 14 te tekrar Çocuk 
saraymda toplanacaktır. 

Ayrıca o gün lstanbul festiva
linde çok beğenilmit olan zeybek
lerden bir grupun Ankaraya gel
mesi için yapılan teıebbüs netke-

i tanbul - n ara 
Telefon hattı kuvvet

lendiriliyor 
lstanbul - Ankara telefon hatla • 

rının takviyesi için getirilen kuran • 
portörler yerlerine konmaktadır. Ni • 
hayet bir aya kadar tesisat tamamla • 
nacağından latanbulla Ankara ara • 
sında mevcucl hatlara ilaveten üç hat 
daha elde edilmit bulunacak ve iki 
tehir arasında bugüne nisbetle az 
beklemek suretiyle telefon kon114ma· 
)arı yapılabilecektir. 

maktan ibaret olduğunu söyledi. Ve 
beraet istedi. Karar cuma gün~ veri

lecektir. 

i talyaya gidecek mallar 
lstanbul, 2 - İtalyanın ithaline 

müaaade atiği mallar hakkındaki ka . 
ramame bugün Türkofise teblij e -

dildi. 

Limoncular halden 
çılanak istiyor 

İstanbul, 2 - Tecim odasındaki 
heyet bugün limoncuların halden çık· 
mak arzularmı tetkik etti. Oda mec· 
lisinin yarın bu meaeleyi konUJIBaıı 

muhtemeldir. 

İpekçilerin toplantısı 
lstanbul, 2 - Yarm ipekçiler sa• 

nayi birliiinde toplanacaklardır. 1 • 
pekçiler. bu toplantılarmda endüstri 
umum direktörüne dileklerini söyliye· 

celılerdir. 

Rum patriki hasta 
Epey zamandanberi hasta olan 

rum patriiinin hastalıiı aiırlapuftır. 

İstanbulda öldürülen 
köpekler 

lstanbul. 2 - Sıhat diı-cktö,·lüğü 

son bir yıl içinde lıtanbulda kırk kü
sur bin ko~k öldürüldüğünü tesbit et
~ti~. Köpekleri~ sına§ devam etmek 
tedir 

lenmittir. Bu grup da baloda bu
lunacaktır. 

Gene l&tanbul f eıtivalinde bu
lunmuf olan Trabzon uıaklarmm 
da gelmesi için yerine yazılmıthr. 
Bunlarm da geleceği umulmakta
dır. 

Fakir talebeye yemek 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafmdan 2.11.1935 ta
rihinden itibaren Ankara ilk okul
larmdaki fakir 500 talebeye her
gün sıcak öğle yemeği vermeğe 
batlamıştır. Bu yemekler Kuru
mun açtığı athanede bir doktorun 
kontrolu altında hazırlanmakta ve 
okullara dağıtılmaktadır. 

-Erzurum 
Tahvillerin satışı çok 

iyi gidiyor 
ilk tertibi 4,5 milyon liralık o

larak 20 ikinci te§rinde satışa çı
karılan ve 5 birinci kanun per
tembe günü kayıd iti kapanacak 
olan Sıvas · Erzurum demiryolu 
istikraz tahvillerinin ıataıı hara
retle devam etmektedir. Uıili ma
kamlardan öğrendiğimize göre 
tahviller, diğer iç ödünçlerde ol
duğu gibi, kayıd müddetinin uza
tılmasına lüzum kalmadan 5 bi
rinci kanuna kadar tamamile ıa
tılmıt olacaktır. 

• 
Yazın anlıara

lıların pelı seyrek 
buldukları taze 
balık gelen kı,la 
beraber çoğaldı. 
Son günlertle he
men hemen her· 
gün lıtanbultlan 
taze balık gel
melıteJir. 

latanbul' tlaltl 
arluulOfannZ bin 
laer Nbala hlılı· 
laaneı• ıelen IHı
lılı luayılıltırından 
birirJin ramini 
ııönJ.,miflir. ().. 
lıurlonmız rınn· 
lii .,,yunm1,. 6a 
taze balılılann 
Ankara'y(I nud 
ıeldiğini ue 6ir 
yılda laer anlıara
lının ne f"TllllT İ· 
çinJe ne lıaılaı 
balık yiyebildiği. 
ni olruyactılılar· 
dır. 

SAYIFA 3 

1Kamutay'da 
lJakanlıl~larıı1 lıüd -
celerindeki ıııünaka. 

le projeleri 
görüşüldii 

Kamutay dun 8. Refet Can 
tezin b&fkanhğında toplanmııtn 
.Atkerl memurlar hakkındaki ka. 
nunun beıinci maddeainin tefairi 
hakkmdaki hükümet tezkereai ıe
ri verildikten 10nra; bazı bakan
hklar ve dayrelerin büdcelerinden 
münakaleler yapalmaıına dair o
lan projeler görütülmüttür. 

lstatiıtik genel direktörliaiü 
budceıinden Finanı bakanlaiı 
büdceıine 3764 liralık, sü bakan
lığı deniz büdcesine 3.255 liralık, 
11hat bakanlığı büdceaine 20.000 
lirahk, batbakanhk büdceeinde 
2000 liralık, bayındırlık bakanlığı 
büdceıinde 8600 liralık, gümrük 
inhisarlar büdceainde 18222 lira· 
lık, ıü bakanlığı kara ve deni• 
büdcelerinde 250.000 liralı1', 
tapu ve kadastro umum müdürlü
iü büdcesinden 3660 liralık mü
nakaleler yapılmaıma ve Kamu
tay büdcesine 69.964 liralık tahai
ıat konulması ve Divanımubue
bat büdceainde 295 liralık müna~ 
kale yapılmaıı haklarındaki kanu• 
projeleri okunarak kabul edilmit
tir. 

Konya ova11 sulama idareai 93& 
yılı büdce kanununun yedinci 
maddeıinin ikinci fıkraamın de. 
iittirilmeıi, posta, telgraf ve tele
fon umul}' müdürlüiü 935 yılı bücl
cesinin muvakkat masraflar kı11n1-
mn 23 üncü f aslmın birinci mad
desine aid mubauaaatın nevi"-· 
t•lıiı fıkrasına eklenecek kelime 
hakkındaki proje ve yükıek mü
hendiı mektebi 935 yılı büdceain
de 4800 liralık münakale yapıl
masma dair projeler de görütül• 
rek kabul eclilmittir. 

De•let memurları aylddanam 
tevhid ve teadülüne dair kanuna 
bağh cetvelin Sıhat bakanhjma 
aid kadro kısınma Ankara nümu. 
ne hastahanesi için on haata bala
cı eklenmesine dair olan kanun 
projesinin birinci görüfiilme1i ya. 
pılmtştır. 

İstanbul liman direktör
lüğü hesab işleri 

lstanbu: liman i4leri genei -.... 
törlüiü tarafından hazırlaaarak Fi • 
nana Bakanlıima ırönderileııa api • 
yat muhasebe talim•tnameei1le ... 
murın talimatnamesi incelenmekte • 
dir. 
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ÇEKOSLO\ AK. t;UIHUR BAŞKA ı tlGINDA DEClŞlKLil iUI? 

r •f e~ö1· l\laza .·ilciıı çeliilmek üzere ol 
c yerine B. Benes·J geçeceği 

rivayet ecliliyor 

..,,, 
gu 

u-

M I011IO§rtn 

giiniJ PınU po.., 
ta rı.Ul10.a, Çe
~ıwakya Ca. 
mur bcqllam 
Prol. MaMD'ill
in laad4J ığı tl o-

lquiyl• ~i
lecefi.nl bi/Jir~ 
mrıti H ovanın 
bozukluğu do-
lay••İy/e ıyıc 
ı.ınlllf•lamayan 

bu habm teyi.d 
eden telıral 
haberi eri gel .. 
medi. Ancalı 
diin aldığımıs 

29 ikinci lef rin 
tarihli Enıran
aijan gazetesin· 
J e Cl§ağıd aki 
yazıyı okuduk. 
Değerli bQf ka- . • · 
na u.zun ömiir· Çelulece'ı ıdyl•n•n f•A camur baflıanı B. Masarik 

ler Jiliyerelf bu YctUYI alıyoruz. la beraber 1 kurul B. Mazarik'i 
Entranıijan'ın Prag oytarı fÖY· fahri cumur batkanı tayin edecek-

le yazıyor: tir. Şimdi oturmakta olduğu Lenıa 
"Bjrkaç aydanberi ağır huta ıatosu B. Ma:zarik'in malı olarak 

olan cumur batkanı B. Mazarik'in kalacak, cumur başltanlığına mah-
bugün öğleden ıonra başbakana ıus bayrağı ile muhafız kıtal arı 
istifasını göndereceği aöylenmek- olduğu gibi bırakılacaktır. 
tedir. Devlet reisi sıfatile vazifesini 

B. Mazarik'in hastalığının teh- göremediğinden dolayı istifasını 
Jikeli olduğu bilinmekle beraber, vermek suretile B. Mazarik'in göı-
biç kimse, milli bir kahraman olan terdiği feragat, halkın kendisine 
cumur başkanmm sonuna kadar karşı beslemekte olduğu sevgi ve ·r · .saygıyı daha çok artıracaktır. 
vazı esı ba,rnda. kalmıyacağını Parlamento B. Mazarik'in ha-
aklından ge!;irmediği için, bu ha- )efini seçmek için ancak gelecek 
her Pragda hayret uyandırmak- çar§amba günü toplanacaktır. 8. 
tan geri dumuyacaktır. Benes namzettir ve herhalde ek-

Onun için, bakanlar kurulu bu ıeriyeti kazanarak cumur başkanı 
akşam toplanarak bu istifa bak- olacaktır. Bu hadisenin, memle-
kında konu~caktır. Bakanlar ku· lcetin sıyasal gidi§inde bir dönüm 
ruJunun istifayı kabul etmekten noktası olabileceği söylenmekte-
başka yapacağı bir şey olmamak- dir. 

Dö Bononun geri ~ağırılması 
22 'on teırin 1935 tarihli Manç••· ı 

ter Gardi~en gauferinden: 

Mareıal De Bono'nun geriye ~ağ
rılıp yerine Maref&l Badogliyo'nun 
l>aıkumandan tayin edilmeai, Afrika· 
daki habet • İtalyan barbmın en Ö• 

n mli 'Ve en göze çarpan bir hadiaeai 
olmu4tur. 

Bu deiitme için resmi ağızdan ne 
türlü aebebler ileriye siirülürae aürül· 
aün, bundan De Bono'nun tamauıiyle 
muvaffakıyetsizlik göaterdiği anlatıl· 

-

maktadır. 

Daha a:z: resmiğ ve daha çok na
zikçe bir aebeb olarak Mare~l'm ya· 
§1 gösteriliyoraa da bugün altmış do· 
kuz yaıında olan De Bono, geçen İ· 
kinci kanunda bu ödeve tayin olun• 
duğu zaman da alttnıı aekiz yaşın· 

dan daha gene değildi. 

ihtimal ki ortada politika icabı 
bir aebeb vardır. Belki de B. Muao· 
lini De Bono'yu Rema'ya çağırmak 

'Ve yahut Badoğliyo'yu Afrikaya gön

dermek auretiyle bunlardan birisinin 
veya her ikisinin aıyasal mevkiini kü
~ültmek iatemektedir-. 

Yahut bu hareketin sebebi psiko· 
)ojik'lirı Güçlükler içinde bulunan 
bir diktatörün bir jeatidir. 

Elde fazla malfunat bulunmadığı 
için bu deiİ§tİrmenin aüel sebeblerle 
yapıldığmı kabul etmek daha doğru· 
dur. 

Mare§al Badogliyo, İtalyan genel 
lııurmayı'nm başkanıdır ve parlak bir 
kumandan olmakla meşhurdur. 

Bu zat, Eritre'de yapmış olduğu 

büyük bir teftiıten yeni dönmii§tür. 

Bu teftiş sonunda vermİ§ olduğu ra

porun bu karar üzerinde tesir yap
mış olmasma ihtimal verilebilir. 

ltalyan aanaöründen aızabilen harb 
haberlerine bakılacak olursa o za• 
man, De Bono'nun fena hareket et• 
memiş olduğuna hükmetmemiz la· 
•.ımgelir. 

f leri hareketi her ne kadar ağır 

olmutaa da -emniyetli yapılmı§tlr. 

Harbtan ve hastabldar yÜzünden ve
rilen zayiat da pek fazla değildir. 

Fakat orduların duruşunu bilmi· 
yoruz. Bunlar yolunda ise, herhalde, 
ortada göz önüne almacak batka 
mülahazalar bulunsa gerektir. 

B • Musolini, De Bono'yu baıku· 

mandanlığa tayin ettiği zaman, bel· 
ki de, zecri tedbirlerin alınacağım 

heaaba katmamış ve kendisinden ağır 
ve yavaş bir sömürge harbı yapma• 

smı beklemiıtir. Fakat bugün zecri 
tedbirler tatbik alanına girdiği için, 
artık, elden geldiği kadar çabuk ha· 
relcet etmenin lüzumu kendini gÖs· 
termi' olmahdrr. 

Haziranda yağmurlar mevsimi 
baıılamadan bu kıt içinde Tigre'den 
daha büyük ve daha mümbit bir böl· 
genin zaptedilmeai lizımgeldiği ka
naati yer tubnU§ gibi görünüyor. 

Halle evinde 
Müzik ve sinema 

Bugün halkevinde saat 20.30 da 
ıinema ve müzik vardır. Progı·am 
fUdur: 

ıllVZIK 

Öğretmen B. Enver Kapelman 
(Viyolonist) 

Öğretmen 8. Sadri Özozan (pi
yanist) 

1 • Kübelik: Serenat Dırdla 
2 - Beryo Sen Dö Bale Konserto 

l O dakika dinlenme 

SINEM,,.1 

1 • On ikinci yıl töreni 
2 - Mitinğ 
3 - Filyos hattının açılış töreni 

1 

ULLS 3 ILKKANUN !...,..,,3 SALI 
CJ 

a k 
İtalyan J>asınına ver·teı gizli direktifler 

.22 Son teırin J 935 larihli Mançes
ı.r Gardiyen'den: 

Almanyad•. olduğu aibi, ltalyada
da bütün ba•ın. "baaın ve propaganda 
bakanlıimdan aldığı emirlere sor" 
hareket etmek yükümündedir. 

Bu bakanlıktan İtalyan baaınma 

verilen bir takan direlttifleri ne§redi· 
7oruz. Bunlar, Paris'te çıkan fa§İst 

aleyhtarı "Giuıtizia eliberta" gazete 
sinden alınmıştır. Bu gazete bu habe
rin doğru olduğuna dair garanti ver· 
mektedir, 

İlalyan ga~etelerinin yaptıkları 
neıriyata bakılacak oluraa bu direk
tiflerin doğruluğuna inanmamak için 

hiç bir "beb de yoktur. 

Bu direktiflerin yalnız ana çizgı· 
)erine değil, bütün tafsilatına da har· 
fi harfine itaat edilmektedir. 

Bu direktiflerin çoğunda ı:.ıabııt 

yoktur ve böyle bir şey iatenilmeınek
tedir. 

Muaolini'nin damadı olan kont Ci· 
yano 26 ilkteşrinde propaganda ba
kanı tayin olundu. Şimdi kendisi, Dia· 
porata adlı bir ita)yan hava filoau
nun kumandanı olarak Habe§istanda 
bulunmaktadır. Herhalde kendisine 
birçok aytarların verecekleri haber
leri idare etmek salahiyeti verilmi~
tir. 

Kendi maiyetinde çalr§anları kıo· 

kanmak itiyadında olan B. Musolini· 
n.İn aon zamanlarda kont Ciyano'nun 
fazla §Öhret kazanmağa ba§lamasm· 
dan ku~kulandığı görülüyor. 

Son zaman1arda verilen direktif· 
ler, bu sebeble birer rica §eklini al· 
mı§ ve yazılması tavsiye edilen bir 
takım makaleler, İtalyan gazeteleri· 
nin en resmisi olup Musolini aylesi ta· 
rahndan idare edilen Popolo d'ltalin 
gazetesinde çıkmamışbr. 

Bu direktiflerden birkaç taneainı, 
tarihleriyle yazıyoruz: 

23 ilkteşrin: 
Sir Samuel Hor'un söylevi lıakkm

da tefsir kılaklı hiç bir yazı yazdmı· 
yacakbr. 

İtalyan filmJeri hakkındaki haber 
üzerine tefsirler yapılacakbr. 

Stefani ajansının zecri tedbirlere 
kartı Brezilyanın durwnu hakkında 
vereceği tebliğlere önem verilecektir. 

Fransa ve zecri tedbirler haJdmı· 
da Roma ajanamm verdiği haberler 
üzerinde ısrar edilecektir. 

U ilkteırin: 

Eden'in, Hor'un ve Baldvin'in aöy • 
}evlerine artık önem verihniyecektir. 
Kon aan Martino tarafından Paria'te 
Giakomo Boni için yarli\ Pariı'te ya• 
pılacak olan kutlamaya alaka göste· 

rilecektir. 

26 ilk teşrin: 

Bütün gazeteler, on üçüncü yıl 

içinde faşist hareketinin gösterdiği 
geliımelere önemli yerler verecekler· 
dir. 

Asmara'dan kont Ciyano hakkın· 
da gönderilen haberlere bathklarda 
pek az yer verilecektir. 

Bundan böyle Disperata tayyare 
filosuna aid olan haberler Üzerinde, 
bilhassa, batlıklarda fazlaca ııırar 

edilmiyecekrir. 

Muaolini'nin söylevinde üçüncü 
paragraftaki "İtalyan milleti bugün 
olduğu gibi asli ... " diye başlıyan eüm. 
lede "adalet'' kelimesini takib eden 
• 'derin" kelimesi kaldırılacaktır. 

Siyah gömleklilere hitabta "dev
rim lejiyonerlerİ ... " diye başhyan 
cümlede birinci "yapmalısmız0 keli
mesi, "yapacaksınız", biraz sonra ge
len .,yapmalısınız" kelimesi ise ''ya
pabilirsiniz" şeklinde değiştirilecek· 

tir. 

29 llkteşrin: 

lngiltereye ve Fransa ile Almanya
ya karşı ihtiyatlı bir durum alınacak • 
tır. 

lç işlerimizdeki faaliyete büyük bir 
Önem verilmek gerektir. 

Devlet binalarının ve bilhassa Ü· 

niversitenin açılma töreni Üzerinde 
fazlaca durulacaktır. 

Tutum vo ekonomi bahsine lazh 

yer ~·erilKek , fazla mal aarfedil • 
m mo;&i t~wıiye edilecek ve zecri ted· 
birlere faşist ltalyamn büyük bir fe· 
ragat Ye fedakarlıkla kartı koyması 
lüzumu anlatılacaktır. 

Ekmek için \lesika verilmesine H.ı · 

zum ulmıyacağı hakkında yazılar ya. 

zıp bunun Üzerinde ısrar ediniz. Bı..ğ· 
dayımızı artırmak mücadelemizin 
buna hacet bırakmadığını ya.1:ın. 

Roma, 'furino \le Milano°'da başlı· 
yacak olan tiyatro yılına bı.iyük biı 

önem veriniz. 

Jl İlkle§riıı. 

Tavşan besliy~nler ve tavukçular 
t&rafmdan Du.:e'ye gönderılen telıı

raf hakkında neşriyat yapın. 

Bun.in bil-inci a•o ıfaları, ünivenıi· 
l bmAlarmın açılı~ törenine veriniz.. 
Bu husu1ta gayet heyecanlı yazılar 
yazın. 

Duce'nin .oöylevi hakkında mütale
alarıruzı yazın. 

Amerika birle§ik devletleranın 

Milletler Cemiyetine verdiği cevab 
halıkmda. Amerika'nm bitaraOığmı 

muhafa:.ır:a edeceğine dair verilen di· 
yevle ahenkli bir aw-ette aenel vazı
lar yazınız. 

Bu buswta büyük bir ihtiyat goa
terin ve bu cevabm İtalyanları tat· 
min ettiği .zannını uyandırmayın. 

Bu haberi ahp veren İngiliz gaze
tesi, aynı aayıaında bu mevzu üzerin· 
de bir malıale de yı\Zmakta ''C de· 
mekledir ki: 

°Ciuglizia e Llberta" gazetesi, bun· 

dan iki yıl önce gene bu k bil bir ta .. 
lnm haberler neıretmitti • hiç b. 
taraftan yalanlanmıyan bu ha!Hwte~ 
Dr. Herman Finer tarafından ya:.ulq 
"Musolini'nin ltolyaıu" kitabın 

doğru olarak knbul edilmitti. 
Alman gn7eteleri gibi, İtltly n ge

zete1eri <le kamoyun ağzından k 
nutmıımaktadır 

ltalyada butün ga:ıeteler, faşist gaM 
zetcciler tarafından çıkarrlnuıl<tR vcı 

bunlar. ne .ı;aman, ne gibi ~ylPr ya• 
zacaklarına dair basın ve propagan~ 
d" bürosundan crnir ve direktif al· 
maktadırlar. Milletin ağzından ko .. 
nuş'?ayıp diktatöriin a~7.ınd. n konu

oan İtalyan gazetelerine Vt'rilen h\l 
direktifler, Musolini'nin son ha ftaM 
tarda nt- gibi dü~Ünf:eler beslemekt 
olifuRunu aydınlık bir s\•rc ttc ı;or.· 

terınektedir. 

Amerika, lngiltere ve Frans.ıy 

kartı ihtiyath dil kuUanılınaıu tavsift 
yeainde onlara karşı artan asabiyetin 
hüküm sürmekte olduğu anla~ılmak· 
tadır. Bunlardan, ekonomik .!ecri tt•d 
birleri.o tesirleri de hi"solunuyor. 

Bazı mevzularda da gayd heye
canlı bir dil kullanılması tavsıycsi, 

halyan orkestrasındaki bozukluk! .. 
rın dışardan anlaoılmaması m:ı kaan 
diyle yapılmııı olaa gerektir. 

Bunların İçerisinde mühim olan din 
ğer bir nokta, Musotini'nin ~hseııı 

De Bono, Grandi ve Balbo gıbi bir 
takım kim~elerden korkmakta oldu
iu gibi. k4>ndi damadı olup Afrikada 
kendisine büyük şöhretler yapan Kont 
Ciyano'dan da ürkrneğe başlamıı bu .. 
lunduğudW' . ., 

l{umanclanla rın değişmesi 
23 rl<inci le rirı tarihli F ölkiger 

Beobahter'den: 

Şarkı Afrikada yapılan değişiklik, 
arsıulusal matbuatta birçok kombi· 
aezon ve tefsirlere çığır açb. ltalyan· 
ların giriştikleri bu seferin kuman· 
danlığında yaptıkları deği~ikliğin se
bebini ara§brıp anlamak güç bir me· 
sele değildir. 

Sıyasal durum, İtalyanların ne ka· 
dar aleyhine çewilir ve zecri tedbirler, ö. 
niimüzdeki. ıiinler isinde harb alanla· 
nnda tesirini ne kadar gösterirae, tek· 
mil sıyua için o1duğu kadar, aüel ha
reketler için de, İtalyan kumandası
nm bütün cephelerde kesin olarak bir 
ıilah zaferi kazanmalan o nisbette 
zaruret halini alacaktır. 

Çünkü büyiik ve kesin bir ıüel za· 
fer yalnız ~güaü, İtalyanlara taviz· 

lerde bulunan bir sulh1ln aktine mey· 

!ettirmekle kalmaz, Avrupa ve Avru

pa dışında ftalyaya karşı düımanca 

bir tavur takın.aut elan devletleri, İ• 

to:ı.lyanlarm süel muvaffakıyetlere da

yanan geııit ölçüde arazi almak iste• 

ği. gilıııi bir euırivakie kendilerini uy .. 
durmalı rstırarmda bırakır. 

Bugüne kadar c~reyan eden süel 

hareketler, ne ltalya ordusu idaresi
ne ve ne de İtalya politikacılarına ge· 

lecek sulh görüşmeleri için kesin bir 
ihtiyaç olan hakimiyeti vermedi. Bu 
üstünlük, hiç olmazsa, Eritre ve So

mali sömürgeleri arasında bir kara 
irtibab halinde tecelli etmeli idi; ya· 
ni, çok kıymetli olan Harrar mmta
kaaı İtalyan aşkerleri tarafından iş

gal edilmiş ohnah idi. 

General de Bono'nun bugüne ka· 
dar hiç şüplıe yok ki gayet kurnazca 
tatbik ettiği taktik, güçleşmiş olan 
sıyasal ve ekonomik şartlar içinde 
harbın bundan sonraki devamı için ya. 

' km zamanda kati bir zafer kazanı • 
lacağına artık hanaat verdirecek m • 
hiyette değildiT. 

Bu,,oiine değin hemen hemen yal .. 
nız İtalyan subaylarmın kum ndasnı• 
daki yerli askerlerle yapılan çarı>ı§
malar, ltalya beyaz askerlerinin ko
runmasına faydası dokunmuş ve aıuı 
yurdda hisaiyatm aleyhe clön.~esine 
ve maneviyatın bozulmasına en~el ole 
maktan batka bir İşe yaramaını~tır. 

Noye11 Viner J.,,.ruıf dant 
Haftanın en ehemmiyetli hadise

ai, ltalya ordusuna bugüne kadar ku• 
manda eden general de Bono9nun ye

rine. Mareıal Badoglio getirihneaidiro 
Kumandanlıkta yapılan böy~ bir de
ğişiklik asli memnuniyete ali.met de
iildir. İtalya, Milletler Cemiyetinde.. 
ki devletlerin tazyiki altına girmit, 
zecri tedbirler batlaınıttır. Halbuki 
Habe§İstandalri harb henüz ba,langı" 
safhasını aşamamı§trr. 

ltalya hükümeti önderinin ne ka• 
dar ağır bir mesuliyet altına girdiği .. 
ni kestirmek zor bir şey olmadığı gi .. 
bi, henüz daha h•ti otar k bilinıne.. 

mekle beraber, h04nudıuzluğun bat
röatermit olması dolayısiyle duyulan 
aaabiyete de hak vermemek elde d .. 
ğildir. 

De Bono'nun planı. teksif edilıni 
kuvvetlerle MakaJle üzerinden. cenu• 
ba doğl'u tuyik yapmak ve geri ka .. 
lan eephe!erde ise, ufak tefek muo 
vaffakıyetlerle jlıtifa etmek filcl'in 
dayanıyordu. 

Badoglio'nun eakidenberi bir hııbtı!l 
harbı aleyhinde olduğu bilindii• i-,;in, 
bu işin başına geçmesi o niabette hayo 
ret uyandrrmqtır. Yakın zamanlardcı 
cepheleri teftiş etmİftİ; belld bu tefo 
tiş esnasında. kumandanlıklar ve hat. 
ta Bono ve kurmay başkanı Cobba .. 
rasında anlaşamamazlıkl r olduitı1 

görülmüştür. 



::; ILKKANUN 1935 SALI 

Cf lal Sahir içjn 
Diin llalkevinde ı,ir ihtifal yaınldı 

Dün Celal Sahir 'Erosan İfİn HalhelJinde toplananlar fok kalabalıktı 

1.>ün akşam Ankara Halkevinde biı · etti. Ve kalabahlıı: deierli ozan Celal Sa 
kaç gün evel ölen Zonguldak .. ylavı !•· hir'in aıcak hatıralan içinda onu ana ana 
ir Celal Sahir Ero:.ıan için güzel bir İh· dağıldı. 
tital yapıldı. ihtifale Celal Sahir'in ak • Hıfzı Uğu:ı Bekatanın diyevi 
rabaları, birçok tanıdıklan ve hemen b~- "- Sayın arkadaflar' 
tun Ankara aydınları geldiler. Ha kevı· • Aziz Celal Sabir Erozan'ı da birkaç 
nin musamere salonu Erozan'• ıevenler. gün evel içimiz ylllllll'Bk o meçhul aleme 

1€1 Jolmuştu. yolladık. 
:::.aat 18 de dil, tarih ve edebiyat fU· Şair, saylav ve Halkevi dil. tarih_ 

besi başkam Hıhı Oğuz Bekata ihtifali edebiyat tubemizin ilk ltatkanı olan Er. 
açtı. Ve Halkevlerinin kc.ıruluıtıında tU- ozanı, aynı zamanda bir devrimci; temiz 
besinin ilk başkam olan Celal Sahiri say· ve yüksek bir insan olduğu için burada 
gı ile anarak aşağıya koyduğumuz açma hürmetle aruyonaz •• 
di; '""ini veroi. ::,onra Burdur say lavı lb- Toprakla aramızdaki mesafenin kı-
rauun Necmi l>ilmen Erozan'm dil .. • salığı, ülkülerimize yatarken kavutmak 
"aşındaki çetin çalışmalarını dokunaklı imkanını ekseriya vermiyor. Celal Sahir 
bir sesle anlattı. Ve sözlerini "kederim 0 talili insanlardandır ki, ömrünün son 
daha çok söylememe mani oluyor, onun bölümünü, devrim hayabmızda hayalle. 
arkasından ağlıyorum.,, diyerek bitirdi. rinin her gün biraz: daha hakikat oluıtıı, 

Bundan 90nra IÖz alan Enver Beh - açıbşı; serinliği ~inde yaşadı. Ve sayı. 
nan ~apolyo Celal Sahir'in hal tercüme- lı, hazin günlerini de bu uğurda çalışa· 
sini bütün tafsiliıbyle okudu. rak tüketti. 

Soz sırası Ordu aaylavı Servetifü • 

Ahmed lbsan'a gelmişti. Ahmed 
nuncu 
Ihsan Erozan'ın çocukluğundan bugü • 

.. 
,4 ,, 

Geçmi~ zaman, bir yönden, büyük 

ve küçük kahraıaanlarla anılan ve için
de adlan unutubmaı milyonlar bulu-n 
tatb; acı bir hayat zinciridir. 

ULUS 

İnebolu faciası 

tahkikah 
İzmir, 2 (A.A.) - İnebolu ha

disesinin genel savamanhkça ya
pılan tahkikat hazırlığı sonuçlan
mıştır. Genel aavamanhk evrakı 
bugün birinci sorgu hakimliğine 
vermittir. Tahkikata ve sorrulara 
yarından itibaren batlanmıt ola
caktır. 

Kara denizde 
FIRTINA DlNlUEK BlL)IİYOR 

Sofya, 2 (A.A.) - Karadeniz
de fırtına devamdadır. Korona 
Brino adındaki İtalyan vapuru 
Köıtenceden laatnbula giderken 
iki gün fırtına ile mücadeleden 
aonra Burgaz limanına sığınma
ğa muvaffak olmuştur. Vapura 
bağlı bir kayık kaybolnıuttur. 

Bu yıl tütünlerimiz 
satılıyor 

Tütün ihracatçıları Çekoslo
vakya rejisinin açbğı eksiltme i
çin hazırlanmaktacbrlar. Bundan 
batka bugünlerde tütün almak ü
zere bir romen heyetinin memle
ketimize geleceği haber verilmek
tedir. Bu yıl •htm hararetli ola
cağı ve çok mal sablacajı söylen
mektedir. 

ne çekilmit derin ,özleriyle ve Jiin!k -
ten konufBD dokunaklı MSiyle timdi ara· 
mızda dolatır görüyorum. 

Aziz Celal Sabir! 
Sen yeryüzü hayatının darlığım; 

maddi alemin manaaızhğmı zaten çok 
iyi biliyordun. 

Bunun içindir ki maskesiz, aeniş_ ve 
sıcak gönlünü herkese açbn.. 

Bir hia olarah: geldin ve bir ruh ola
ralt kim&eyi İncitmeden aramızdan sü • 
zülüp gittin! 

Sana ardında kalanlardan sevgi ve 

saygı! .. 

emalin 
ne kadarki yazı hayabm, birlikte geçir · 
dik eri sava§ yıllarını onun dürüst ve ter. 
temiz gönlünün yüksek hu&usiyetlel'İni 
bütiın incelikleriyle ortaya koydu. Ve 

Erozan; bu göriİfle, gelecek nesil -
ler tarafından bugünün aanat ve dev - iJlümünün kırk yedinci yılı 

ıı;ok ilgi ile dinlendi. . 
~n.ir Enis Behiç Koryürek ıse hoca-

MJ ve arkadaşı Celal Sahir'in taşıdığı bü
yük kalbi, ince duygulan bir şair dili. -
nin bütün güciyle ve çok içten gden b r 
dilJv parça parça canlandırdı. · . • 

A w wlu c:oınn 
Bundan sonra Samet gaog r-

"irl . · • n ruhunu bil~ ~n guzel şı ennı. şaın 
memnun edecek kadar muvaffakiyetle 

okudu 
Kamuran Kadri Bozkır ise Celal Sa.. 

11.. ! • • d w bir fÜrİnİ söyledi. nır ıçın yaz ıgı 
Sözler bitince aa1onu dolduran yaab 

heyecan havuı içiqde Muılih F ~t aya• 

fa kalkarak, gelenleri büyük fBl"n ru
,.._ • • • L! dakika s;iktıtl\ davet uunu taınz ıçın 0tr 

rim hayatı içinde adı sevgiyle aıulacak Tekirdağ, 2 (A.A.) - Bun-
bir değerdir. dan doksan bet yıl önce doğan 

Arkadaşlar, büyük yurcl ve millet edibi Namık 
Biliyorsunuz ki inaarun maddi ömrü Kemalin ölümünün kırlı yedinci 

çok sürmüyor. Fakat ölümün öldürme. yıldönümü münasebetile busün 
ğe muvaffak olamadığı manevi hayat tehrimizde bir ihtifal yapılmqbr. 
vardır. Mektepliler, varlar ve yurttaflar 

imanlar göçtükten sonra arkada iM· Namık Kemalin belediye hahçesin-
ralıbldarı sevgi ve saygı clereceainde bu delıi anıtı önüadıe ve ozanın. admı 
tatafatsız ve aeuiz manevi bayab ya . tqıyan caddede toplaNDrtlar, Te-
tıyorlar. itte bu bayab aile muhitinde• lrirclağ ginesinde yetiıen bu. vatan-
cemiyetin bağrına cloiru tafll'llnlara ba· sever ozanın hayab Ye eaerleri 
zan rastlıyoruz. . · hakkında verilen söylevleri clinle-

Bu mutlu inanlardan biri olan CeW l yerek ozana kartı besledikleri de- l 
Sahir'i ince, nahif vüeuctiyle; iç alemi- • rin aygıyı telmırlamıılaıı.ılır. r 

ti 

İran ile 
Yapılacak tecim anlaş -

masına hazırlık 
lran iJe yapılacak tecim anlatma

sı için Tahranda yapılacak ekono • 
mik konferansa bir hazırlık olmak Ü· 

zere Dıt Bakanlık genel aekreteri B. 
Numan Rifatin baıkanlığmda iç, Ta
rım, Bayındırlık, Ekonomi, Finana, 

Dı§ ve Gümrük ve inhisarlar Bakan
lıkları mümessillerinin iıtirak ec:lec:e· 
ği bir kom!syon teşkil edilmiıtir. Ko· 
misyon konferansta görüıülecek ve 
tarafımızdan teklif edilecek eaaalar 
Üzerinde kararlar ittihaz edilecektir. 
Komisyonda Finans Bakanhiı namı
na nakid işleri direktörü B. Halid 

Nazmi, Gümrük ve inhisarlar Ba • 
kanlığı namına gümrükler senet di
rektörü B. Mahmud Nedim buluna • 
caktır. 

İskan işleri için 
lakin genel direktörlüğü tarafm· 

dan. iakin itleri için yapılacak mü • 
hayaat ve aarfiyatm artsnna, ekeilt· 
me ve ihale kanuna hükümleri cbtm
cla yiiriitülmesi halduncla Saibk Te 

Soayal yardım Bakanbimca bir tali • 
matname • hazırlaamqtır. Talimatna· 
me bugünlerde Bakanlar Kuruluna 
verilecektir. 

Okullarda tasarruf 
haftası 

Kültür bakanlıiı, ilk, orta okul 
ve liıelere bir genelge göndererek, 
12 birinci kanunda bqhyacak o
lan tasarruf haftasında talebeye 
konferanslar verilmesini, mümkün 
oluna talebe veli?arinin bulunaca
ğı bir müsamere tertib edilmesini 
tavsiye etmittir. Bundan bqka bu 
hafta içinde milli mahsullerimizin 
istihlaki için propaganda yapıla
caktır. 15 birinci kinun pazar gü
nü hava iyi oluna Ankara okulla
rının bütün talebeleri bir alana 
toplanaceWer •e tiren ,........_ 
lardır. 

Çağrılar 
Kamutay snapanun milli emlü ko • 

misyonu ayın betinei .,-.embe günü aa• 
at 10 da topl•naaJetır. 

• • * 
Kamutay Parti papu ................ 

nana lııomİeyo• llasin SNP İçtİmaın • 
elan IOIU'8 toplaaac:almr. 

* * * 
Kamutay it lraaanu muhtelit enci • 

meni llasin parti P'llPG içtinwmdea IOft• 

ra Midce eueimeni müzakere aalonun • J 
... toplanac:almr • 

=== 

SAYIFA 5 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

ıx uncu Anket 

1 - lJ i (su nuuuuına) 
2 - iJl ( ruıubeı ,, ) 
3-iJlmek 
4-0lmak 

1) Yukardalü kelimelerin ilk ve 
aıd kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl tetekkiil 
etmiılerdir? 

111) Bu kelimeleri tqkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farklan bala
mmclan rolleri ne olmUfbu? 

iV) Bu araftmna neticeainde: 
A - Türkdili kökleri ve, 
B - T'ürk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teıelıldl

lü haldnnda bir kaide P
brmak mümkün müdür? 

YalıarJalri Jolmmnca Jil anlıe-
tinme ohrlarımaın 1Jerecelılm 

ca>ahlar, •aetema yaı itleri Ji
relıtörliifüne •önJamelerini rice 
etleris. Şimıliye """"' .w.,.... 
ceoahlan aafUİle lıoyd.....,. 
p6i hamlan beyle Je lıo)'GCGfg. 

Ekmek on iki kurut 
Uraymm Mrinci nevi elaaeie 

lauaünclen itihaıen J2 kunt ... 
IEoJ'llUlt ve .t.uu. furunculara lııiJ. 
dirilmiştir. 

Almanyadaki talebelere 
gönderilecek para 

Bundan böyle Almanyada 'bala • 
naa talebeye tahaiaat olarak 48 att.. 
dolar mukabili olan kambiJGDUD ,,.. 
rilmeal Bakanlar K.Wanca kabal .. 
difmittir. 

Fındığm memlekete 
getirdiği para 

Tfirkorue gelen maJGmata ıa. 
re muhtelif limanlardan 'birinci 
teırin ayı içinde cht ilkelere 7 mi). 
yon 300 bin kilo fındık ihraç etli). 
mittir. Bunun memlekete ptiı di
ği para, 2 milyon 740 bin liradır. 

Gümrüklerde tayinler 
Gaıımüld. ., .... direlıtirlii6 .... 

kik clirelltör w..W Adil G•a.ta it • 
....t Pnrili dlnldar ... .....,.,, 
tetlôll direlttir __ ...,.. ... sima 
.. empeldirleria.len Şiilri. ,.... 
kwalan teddk dlrelltörlüiii .... 
maavinliiiae .te ai1mrik empektir
lerlnden Raif taJia edilmltlenlir. 

6-lz-ıg35 de çekilecek olan Türk Maarif Cemiyeti eşya piyangosuna ait biletler bütün banka gi§eleriyle İstanbul eczanesinde, 

V
.. . İoeki~ acentalann da ve Cemiyetin Anafar-- lar caddesindeki genel mPFkezinde satıhnaktadır. Tanesi ı liradır 
unış. "l • 

• Tefrika: 52 
ULUS'an romanı: 

Kırmızı Zanbak 
Ya;:ac.ı : Aaaıol l<'R.ANS 
Türk~ye çeviren: Nasubı BAYDAR 

E k" .. hallaçlan evinin cephesini gör-
s ı yun . .. · · dömerlerken 

mek üzere kilisenın koşesını .. . 1 · · güflenmış o -Terez iyice tozlanmış, ıyıce h" 
' stacının hemen ıç aç-

duğuna bakılırsa po ek b kutusiyle kar-
madığı zannım veren,, m tu az bakı lan al· 
şılaşu. Ve, Sen Markın kum ş 
tında ona mektubunu .~ttı. .. w •• ün tam or-

D.. tr bunu gördu ve gogsun 
oşar . . v . · sandL Konuşma-

tasrna bir yumruk Y!dıgını ktubu a-
ğa, gülümsemeğ~ u~.ra~tı, .!aka~ :eönünden 
tan eldivenli el bır turlu .. g?.zle~daki tepsi-
gitmiyordu. O sabah, kuçük ·· 
nin üstünde Terez'in birkaç mektub~ ~or
d .. ~ .. ü hatırlıyordu. Bunu da ne.den ot~kıle-
.ugun b kmamıştI' Sebebı tahmın et-

rın yanına ıra w. • • 

mek güç bir şey degıldı. .. 
Hareketsiz, düşünceli du~~o~, gonnek-

. . bakı du Kendi kendını ınandınna-
sızın yor · M · 
ğa çabalıyordu: Belki bu, Mad~ ~nn~nın 

k · akından karınlmak ıstenılmış e-
sı ıcı mer :-ı 

hemiyetsiz bir mektubtu. , . . 
_Mösyö Döşartr, Korso dakı terzı~e ar

kadaşlarmuzla buluşmak zamanı geldı, de-
w il mi? 

Belli de, bu mektub, Madam Marmc ile 
darglll olan Madam Şmol'a yazılmıştı 1 Dö
şartr bu düşüncelerdeki budalalJğı da anla
makta gecikmiyordu. 

Bu apaçık bir şeydi. Bir işıkı vardı. Ona 
yazıyordu. Belki ona şöyle diyordu: "Bugün 
Döşartr'ı gördüm, zavalh lı>eni seviyor." Fa
kat ister böyle, ister şöyle ]IUSlll. işin değ
rusu bir işıkı olduğu idi Bunu şimdiye ka-
dar aklına getirmemişti. Onu bir başkasma 
aid bilmekle birdenbire, bütün etinde, hü
tün ruhunda derin bir acı duyuyordu. Ve, 
o el, mektubu kutuya bırakan küçük el göz
lerinden çıkmayor ve orada dayanılmaz bir 
yanıkhk bırakıyordu. 

Terez, onun neden Birdenbire susup su-
. ratnı asmış olduğunu bilmiyordu. Fakat 
mektub kutusuna ıstırabla baktığını göre
rek anladı ve hakkı olmadığı halde kıskan
masını tuhaf buldu; ancak bundan dolayr da 
ona danlmadı. 

Korso'ya vardıktan zaman, moda mağa
zasından çıkmakta olna Mis Bel'le Madam 
Marme'yi uzaktan gördüler. 

Döşartr, Terez'e emredici ve yalvarıcı bir 
sesle-

- Size söyliyeceklerim var. Yarın sizi 
yalnız görmeliyim. Akşam üstü, saat altıda, 
Lungamo Aççıaoli'de bulununuz, dedi. 

Terez cevab vermedi. 

xvı 
Terez, saat altı buçuğa doğru kamıelit 

kız papaslarmkiler biçimindeki mantosiyle 
Lungamo Aççioati'ye geldiği vakit, Döşartr 
onu, Terez'i müteessir eden tevazulu ve par· 
lak bakışlarle karşıladı. Batmakta olan gü
neş Anıe'nun yüksek sulannı kızıla boya
yordu. S'araylarm biribirine benzer cephele
ri boyunca eski köprüye doğru ytirürlerken 
ilk önce Terez size başladı: 

- Giriiyersunuz ki geldim. Gelmek zo
runda buhınduğumu sandım. Olup bitenler
den dolayı kendimi günahsız hissetmiyorum. 
Bunu iyice biliyorum: Benimle şimdi nasıl 
iseniz böyle olmanız için ne 1izımsa yaptım. 
Tavur ve hareketim size, düşünemiyeceği· 
niz fikirleri vermiştir. · 

Döşartr bunlan anlamaz görünüyordu. 
Terez devam etti: 

- Bencilclim, tedbirsizdim. Hoşuma gi
diyordunuz; zekanızdan zevk duyuyor, siz
den vaz geçemiyordum. Sizi kendime çek
mek, sizi yamında alıkoymak için her şeyi 
yaptım, size karşı sadece şuhtum... Soğuk 
kanlılıkla değil, iki yüzlülükle de değil, fa
kat öyle idim. 

Öteki, bunun farkına vannış olduğunu 
inkar ederek başını salladı. 

- Evet, öyle, şuhluk ettim. Halbuki bu 
benim her vakit yaptığrm bir şey değildi. Fa
kat sizinle böyle oldum. Demiyorum ki 
- pek de haklı olarak - bundan faydalanma-

t 

ğa kalluştmız, ne de bir gurur hissesi çıkar· 
dımz. Sizin, kendinizi beğenmiş bir adam 
olduğunuzu görcıedim. Bütün bu dedikleriml 
aezmemif oJmamz imkanı vardır. Yüksek 
deferli adamların IMıZI kereler incelikten 
mahnım oldukları gidilmiiştiir. Fakat bili
yorum ki olmam limngektiği gibi giiriinme
dim. Bundan dolayı sisden af dileyorum. lş
te ben buraya bunun için geldim. Mademki 
henüz vakti vardır, iki dost kalalım. 
• ~~' gamlı bir tathhkla, onu sevdi~i· 

nı soyl~ı. Bu ~e~ .ilk dakikalan kolay 
ve zevklı geçmıştı. Tek ıstediği şey onu gör
mek ve gene prmekti. Fakat, biraz zaman 
sonra, onu heyecana. &u.·· •• k-~-..ı--. • uu;ıurmuş, ~ 
geçmıuş, paramparça etmişti. Hastalık bir 
g_ün Fiezole9ııin taraçasında, birdenbir~ ve 
şiddet]~ kendini wgöstemıişti. ve şimdi, ıstı
rab çekıp susmaga artık cesareti yoktu. ·Bu. 
raya tesbit olunmuş bir kararla gelmemişti. 
Tere~ onun için, dünyada mevcud tek insan 
old~un~ ?na ondan bahsetmenin önüne 
gesılmez ihtıyacı karşısında ve arzusuna 
r~.gmen, adeta istemiye istemiye ihtirasını 
~yle a~tıy?rdu. Hayatı artık kendinin de. 
gıl ;rerez ındı. Terez iyice bilmeli idi ki onu 
sevıyordu~ .ve bu sevgi yumuşak, müphem bir 
şefkat ~egı~ kuruw ve zalim bir ihtirastı. Ne 
y~ık kı onda dogruyu gören ve yanılmaz 
b~.muhayyele vardı. İstemekte olduğu şeyi 
bılıyor, durmadan aörüyordu ve bu, b' . k • t:t ' ır iŞ-

ence ıdi. (Sonn var) 
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•• 
Olçilerinıiz nasıl a1arlanı1or'l 
Ekonomi Bakan/Jğınm çalış

ına programının türlü kollarıiıı 

l
erçe.kleştirmek ödevini üzerine 
lan genç kurumlarımızdan birisi 
e ölçüler ve ayar direktörlüğü
ür. 

. 1782 sayılı ölçüler kanunu ve 
tunun tatbik edilmesi için yapı
f8n tüzük hükümlerine gö.re desi
mal metre sistemi ölçüleri dev-

rimini başarmayı üstüne alan bu 
direktörlük bugün gerek yönetim 
tarzı, gerek kullandığı araç ve ya
raçlar bakımmdan ileri ülkelerde
ki benzerlerinden hiç aşağı kalmı
yacak bir durumdadır. 

Direktörlüğün çalışmasmm 

verimli sonuçlarrm, ülkenin dört 
bucağına bölKe bai enspektörlük-

Jerince fabrika ve gümrüklerde 
Direktörlüğün gezgin ayar fen 

ilk ayar ve muayeneleri yapıla
rak damgalanan türlü ölçülerine 
bakarak anlıyoruz: 

1934 yılı içinde 60.000 uzunluk 
ölçüsü; 450.000 tartı, 5.000 terazi, 
baskül gibi tartaçlar, 80 bin sulu 
öl~ekler, 11,000 su saya~lan; 6.000 

Türlü sayaçların ve ôlçülerln nasıl 
•yarlandığını gösteren resimlerı 

l - Elektrik sayaçları 
Z -:- Tahılı deneme .yaraçlau 
J - Masa terazileri 
4 - Kuru taneıfler ölçekler~ . 
S - Havagazı sayaçları 

6 - Basit uzunluk ölçüleri 
7 - Kesafet ölçüleri are<nnetreler 
il - Sulu ve akıcı ölçüleri 
9 - Uzunluk ölçüleri için kompaı:at6• 

10 - Başka bir şekil ~Jektrik sayaçla-
rı (ikinci bir cins) 

11 - Kaııtarlaı· 

12 - Ağır tartılar 

13 - El terazileri 
.14 - ltavagazı sayaçları ( ıkinci bir 

tins) 

havagazı sayacı ve 25 bin elektrik 
.sayacına baktlmıştrr. 
işyar/arı maden ocakları ve demir
yollarmdaki ölçülerle, taşıma ara
ba ve kaplarının, basküllerinin 
bakı ve ayarına çalışmaktadır. 

Önümüzdeki yıl içinde elektrik, 
havagazı su sayaçları ve ölçü ya
raçlariyle taksimetrelerin resmiğ 
ar.~r yerlerinin. ölçüler merkezi 

muayene ve deneç Jaboratuvarla
rınm kurulup tamamlanması işiy
le uğraşılacaktır. Elektrik. hav!
gazı ve su iş/erile bırakığlı ku
rumlarrn ve bunlardan ülkede çok. 
mikdarda satan firmaların öğre

neklerine göte kuracakları özel 
ayar yerlerinin tamamlanması İ· 
çin gereken tedJJirier ajınmıştır. 
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~~'-:IJ'•tl fi .. 

Sümer 
t ~t"nc·I t Hrt.ı.l{tcirliiğüııdcn: 

. Y"' ·ek Fen mektcplerindı.:11, üııi-
Avnıpa "! \me~·ık~nın .uı<t uört senelik yüksek men-

"e1·sitcleri11 tdınya fakultelTcr~m.ekn, derecesindeki ıhtisas 
k 1 'nden ve eKnı um .. B k sııcat mP tep trı 1935 ırıezunl.ırmın. Sumer an 

mektc;plı riııdcn 1933, ı 93-ı, 
1 

·• t'hdamları diişiinüldi.iğün-
.. 1 r· ··e .-11ri~alanfü.a ıs ı el S" B k mue~sc:;e e ı ~ " · . · .k 1 .1 Ankara a umer an 

. ~ttıdakı vcsı a arı e, t ı 
ılen in n ı!:ı":. ;ı~:·.~. ulda Sümer Banl: :.tan~.u :jU-
üın mi ıvuıılutlu,;unc. i::ıtanlı ı·· umu ilan olunur. Mııraca-

- - l" ı·· ;.;"" ~;iracaatları uz . . . M J"' ) he~ı Mm ur ubune • . .. • l rdan tcfrıkı ı~ın \ı . .. 
J • rı~ııl 1 •a,r muraı.;aat a 

.ıt arın .., , ' · " 
ı<ıareti ' oırnlın::ısı. f'H6S) 

[(iiviyet, 
J'erciimeı h. 1 
Diploma k~pya::.~ 
A"'terlik Jıpmetı 
llildi~i • nehi rl;ı ıer 
f ki t·ıne - sirı1 

:y: :ı: :ı: ;ı~ DAiRESİ ('AYRI MENKUL SATIŞ 
ANKARAiCRA ' 

'\1fMUR1 UGUNDAN: 
J J • ı r.tr <.;erilen t~punun Ju·l.928 
1 _ .Mcılıcu~ oiup ,;atılrna:,;ı~ ''\ıı ve Ankarmm Cebeci mev. 

.. 1ih ve 45.177-178 ııum~rası;d~ ii:ı~~ ılaire'iindc acık .ırtırmaya c1-
:cii11de v<lki i·ki arsa a-:a~ıda ı sar 

k. •ı 'mı;ıt,ır. .. . . . 177 ,rnınaralı .rs.ı ı t)2 ve 17& ~uma-
! _ ~v~af ve nm~temılat ·.., ni ligindedir. Her iki arsada u~ ta

.. .ılı arsa 160 rnetre murablJaı,.. .,e ~ ralı ar::.aya 345 ve 178 numaralı 

.. aftan yol ile ı:ıah<luttu\ ~:<~~ilmiitir. 
ını.tya da 288 !ıra. kıyme . ' tmak üzere 4.1.936 tar~lıine müsadif 

J - Satrş pe;pn para ıle ok d . cra dairesi gayrı men knl satış 
. .. .. - at 10 12 ye ;ı ar ı • uın.ırteSJ gunu !SOi -

ıntemnrluğunda yapılacaktı.r. . ·uık.arda.ki snuhaınmen kı}•me. 
•t - Talipler talıdir edılmış ol~ı Y veya mim bir bankanın tc

liıı yüJ.de 7,5 ğu nitN>etinde pey ~ ç:s;Jarak: kabul edilen !ıJzine 
. .uinat mektubu ile kan~n temına 
rahvillcri getireceklerdır. l. takdir edilen kıymetin yi.lzde 

5 - Satıt günü artırma ~de ı . 'ld'kten sonra ~:ıkür günün 
·· defa nıda ettır1 1 -·'-7.5 ini bulduktan ve uç t-1'bı'ne ihale olunaccmtır. 

. d ,.ok artı:ran .uı uha . 
10 mcı sa.atın e en :oı krf edilen bedel m mmcn 

6 - lşbu tarihdeki artınna~a tekdı. d 23 1 36 tarihine müsadi f 
75 · · bulıDadıgı ta ır e · · d (K kıymetin yüzde ını ılacak ikinci a:rtırma a e-

çaqamba günü saat 14:16 ~.a kad~ i~~p bulmak şartiyle en ç?k ar.tı. 
aa Muhammen kıymctın yuzde 7 . beti bulmadıgı u.kclirde ıse 
ran talibine ihale olunacak v~ bu f°:11s n bot" beş sene müddetle 

-'-:W:~rna tev ı <a " 2280 numaralı kanun auı.._ .... 
tedlc tabi tutulacak~ır.~ -~' da ihale l>cdcli ihaleyi müteakip 

· · · ikıncı artırlD"ar · .. · 'h ı 7 - Bırıncı ve .. . ih le edilenin talebı uzerıne ı a e ta-
. kd'rde uzenne a l ... 

verilmediğı ta 1 • • bedeli ihaleyi teslimi ve.:ne ey emesı ıçın 
rihinden itibaren kendısın~l cektir İşbu müddet zarfında ihale be-

. .. 1C dar mehil verı e . .h 1 
yedı gun a • akdirde ihale bozulacak ve bu tarı ten evve en 
deli yatırıJ~dıg~ ~ talibe teklifi veçhile almaga razı olup ol· 
yüksek telrlıfte u u:::ra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far. 
mad~ğ_ı ~ru~~ı:~~ahsil edilmek üzere bu ta.libe ihale edilecektir. 
kr bırıncı t . P 1 - a razı olmazsa gayri menkul yen.iden on beş 
Teklifi ve.çhı.le a mag a rıkarılara.k en çok artıran talibine ihale 
günlük ikıncı artrrmay :s • 

~dilcccktir. . . ada da gayri menkul taliıoine ihale edildik-
8 - Her ıkı artırı_n rni müşteriye ve ihale tarihine ka<lar 

te tapu harcile dellal_ıye res ·un ise borçluya aittir. 
.. ak"m vergı ve rcs . 

olan muter 1 rla diger alakadarların bu gayrı men. 
9 _ Borçlu ve alacakhlah ·iyle faiz ve masrafa dair olan 

kıi haklarını ve usu::> · · b'ld' kul üzerinde .. . .1 20 gün içinde daıremıze ı ırme. 
iddialarını evrakı musbı.teler~ ekl 

1 
tapu sicilliylc sabit olmadıkça 

leri lazımdır. Aksi takdırde aı danar harir tutulacaklardır. 
. . yla .. tırılmasrn ıı 

tıatış bedelının pa " d ekler 20-12-935 tarihinde 935;56 
. 'ştirak e cc 1 t ıo - Artırmay? 1 

. • inde herkese açık bulunc uru an şart. 
numara ile dairemııdeıkı yer 1-5439 
namemizi okuyabilirler. 

ANKARA iCRA DAlRESI GA YRl MENKUL SATIŞ 

MEMURLUGUNDAN: 'd Cebecide kain ve Tapunun 19/69 
ı _ lpotek olup An.kara ad mukayyet evin yarısı, aşağ'ldaki 

1 2 numarasın a 
cılt ada 38 parsc rt rma a çıkarılmıştır. 
artlar dairesinde açık a. ~ . y lu 1 kü,.ük oda, ukada tahta mer. 

.. t mılat 1 av " 2 od b. ı _ Evsaf ve muş e . ~ tesisatsız bir banyo, a ır mut-
diveıı altında bir avlu, bır h b' ınutfak, çatı katında bir antre bir 
fak bir antre bir sofa 2 .odad 

1~ k bir haladan ibarettir. 70 M2 sa
sofa 2 oda bir mutfak b~r 0 ~ı~ uHeyeti umıımiyesine 2300 lira kıy-
hadır. 344 M2 lıah<;e ycrı var · 

met konmuştur. . lın k üzere 3.1.936 tarihine müsadif 
3 _ Satış peşin para ıle do .a a dain:si crayri men.kul satı~ me. 

1 a ka ar ıcr t. 
cuma günü saat 14- 0 Y 
murlugunda yaprlacak~rr. ·ı . olan yukardaki muhammen kıy-

4 _ Talipler takdır e~ı mış akçesi veya milli bir bankanın 
metin yüzde 7,5 ğu nisbetındet Pernat olarak kabul edilen hazine 
teminat mektubu ile k3;I1unen emı 
tahvilleri gctireccklerdır. d r takdıı edilen kıy~tin yüzde 

5 _ Satı§ günü artırma b~d e ;ttirildikten sonra mezkur gfinün 
75 ini bulduktan ve Uç defa nı ~alibine ihale olunacaktrr. 

. d n rok artıran d 1 h 16 ıncı saatın e e .... t klif edilen be e mu ammen 
6 _ İşbu tarihteki artrrı;;a~a t~dirde 18-1-935 tarihine müsadif 

kıymetin yüzde 75 ini bulma ;!~ar yapılacak ikinci artırmada (Ke. 
cumartesi günü saat 1~12 .r;de 75 ini bulmak şartile ~n çok. artıran 
2 a muhammen kıymetin yub · beti buLtnadığı takdırde ıse 2280 
talibine ihale olunaca:k ve u ~-1:an borç beş sen~ milddetk tecile 
numaralı kanun ahkSınına tev 1 

tılbi tutulacaktır.) . . rmalarda ihale bedeli ihaleyi mlitea-
7 - Birinci ve ı~ıncı. artı. ihale edilenin talebi merine iha. 

kip verilmediği takdırde ~~~e bedeli tlıaleyl teslimi vezne eyle
le tarihinden itibaren ken ıs•:. 1 verilecektir. t~bu müddet zarfm. 
mui için yedi gün kadar ~ i takdirde llıale bozulacak ve bu 
da da ihale bedeli yatınh!ı•kl~f~e bulunan talibe teklifi nçhile al
taribten evvel en yüksek te ;duktan sonra teıklifi veçhile almaga 
mağa razı olup olmadı*ı ~:rpten tahsil edilmek Uzere bu talibe 
ruı ise ~hale ~arkı binnc~ ~ile almağa razı olmazsa gayri men.. 
ihale edılecektır. Tekli;~k \·nci artmnaya çıkarılarak en çok 
kul Y'niden on beş glln •

1 
1~ir. 

artıran talibine ihale edı ece • . menkul talibine ihale edildiık-
. k.. trrmada da gayrı . . . k d 

8 - Her ı ı ar . . müşteriye ve ıhale tarılııne a ar 
tt tapu barcıle dellal.ıye res~ı ·se borcluya aittir. 

n k . vergı ve resım ı 
ohm ın tera ım 1 1 d'ğer al!kadarJarın bu gayri mcn-

B l alacaklı ar a 1 
• lan "d 9 - orç u ve hususiyle fal• ve masrafa daır o ı -

ilrııl Uudndcki ha~~ar~I~le 20 giln içinde dairemize bildirmeleri 
dialarını evra~ı ınud~~~ haklan tapu ı:ıicilliyle ııabit olmadıkça sa. 
1bın1dır. Alrm tak 1 

1 srndan hariç tutulacaklardır. 
hJ bedelinin payla1tırı m.ak d ~-ıer ıo 12 935 tarihinde 935/70 nu· 

A t Ya iştira e ecel'I · · • 
10 - r ırm~ . . d herkese açık bnlundurulan ~arnıa. 

nıara He dairemızdekı yertn e t-5445 
memizi okuyahiHrler. 

\ıı aı·et c eı ftı.r( ar 1~111' an: 
Askeri ve mülki eyt .. m eranıiliıım 1. n ad. n tcmlık swc.:tılt m.ı 

a larmı alacaklar. 
2, 3/12 935 günlerin<lı, 
Asker;: 

ı - 500 kad;ır 4 12/935 çarsanılıa 
501 - 1000 ,, S/12/935 pcrşemlıı-

1001 - 1500 ,. G/12/935 cuma 
1501 - 2200 7 /12 1)35 cumartesi 
Mi.ilki ye: 

1 - 500 kaılaı 9/121 935 paz.ırtesi 
501 - 1000 ., 10/12/935 sair 

1001 - yııkarı 11/12/935 çarşamlıa . . . ~ 
Mütekaidini askeriye ve mülkiye ıle eyt ... m ve eramılıııın ka .. 

nunuevel /935 şubat j 936 maaşlarını alm?.k üzere yukarda gö teri. 
len günlerde resmi senet ve nüfus tez'\ı:~1erile muhascbei vi15ytte 
müracaatları. (3545) 1-542 '\ 

Pazarlık ilanı 

i\laliyc V ckaletinden 
l - Pazarlrğa konulan is (mahzeni evr.ılf. bin;ac;ı koıterifeı ı.ı-

miratı) 
Keşi r bedeli 358 lira SO kuruştur. 
2 - Bn i~ ait scırtnamrlcr -.e evr41Jı ··urıı;ırdır. 

a) Elo;iltme ~rtnıımesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
ü) Hususi ıprtname 
f) Keşif cedveli 
btiyenler bu evrakı Milli Emlak Mü<lürlüglind.c aorebilirler. 
J - Pazarlık 9 Kanunuevel 935 pazar~si ıtınti aaat on bt~te 

M.ıliye Vekaleti MilU Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır . 
4' - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
5 - 1'~siltmeye girebilmek için isteklinin 28 lira muv~U.t te

minat vermesi ve Nafoı Mfidlirlilğünden verilmi1 fenni ehliyet ve-
sikasını haiz olup göstermesi 15.zmıdır. <3497) 1-5378 

1\nl{ara Evkaf ıııüdürliiğünclen: 
Muhammen bedeli 
üzerinden alına
cak teminat 
Lira Kr. Muhammen b<"llel No. sı Mevkii Cinsi 

l07 so 1500 96;97 At pazarı Dükkan 
36 50 700 13'4. H:ıcı arap saraslar ,. 
63 75 150 132 Sdra~lar ,. 
71 25 950 133 ., .. 

107 50 1500 130 " .. 
75 1000 125 •• 
33 75 450 124 •• 
48 7' 650 J23 " 
60 800 14,. " ,. 
97 50 1300 145 ,. 

135 1800 147 ,, " 
156 5() 900 146 " •• 
78 75 1050 H9 ,, ,. 

131 25 1750 148 h 

Yukarda cins ve mevkilerile muhammen bedeli vt muvakkat t~
ıninatları yazılı akaratın millkiycti ~çık artırma .usuliylc ve ~eşin 
para ile artırmaya konmuştur. lhalesı kanunuevelın 9 pazartesı ~il
nü saat on bqte Ankara Evkaf Müdürlü~Unde yapılacaktır. iza
hat almak istiyenlerin her giin Ankara }~vkaf Müdürlüğüne mü. 
racaatlarr. (3432) l-5303 

Ankara valiliğinclt~n: 
Açık eksiltmeye konulan ve müteaddit defalar ilan edilen dört 

seyyar Etüv makinesi için istekli çıkmadığmdan mezkur makinele
re ait şartname tadil olunmu§tur. Pazarlıkla 3990 lira muhammen 
bedelle Uç seyyar etüv makinesi alınacaktır. Alış 5 • 12 • 935 per -
şembe gilnü saat t5 te Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. İs· 
tekliler şartname ve eklerini vilayet srhhat müdürlüğünden alabi-
lirler. (3473) 1-5339 

Anl{ara Etııoğraf ya l\lüzesi 
direktörlüğündeıı : 

Müzenin içinde yapılacak badana ve orta avlusunun çimento ile 
örtülmesi işi 13.12.1935 cuma günü saat 14 de milzede pazarlıkla 
ihale edilecektir. Keşif ve şartnameyı görmek istiyenler hergUn 
direktörliiğe baş vurabilirler· (3507) 1-5384 - ------------
Maliye Vekiletinden 

30.5.1935 ve 23.12.1934 tarihli ve 2463 ve 2614 numara
lı kanunlar mucibince hasılı Sıvas - Erzurum hattı inşası
na tahsis edilmek üezre yapılması kararlaştmlan 30 mil
yon liralık istikrazın 4ıS milyon liralık ikinci tertibinin 
kayıt muamelesine 20 teşrinisani 1935 tarihinde başlan
mış olup s kanunuevvel 1935 akşamı bitecektir. 

ı. - İstikrazın bu ikinci tertibi beheri 20 şer liralık iti
bari kıymette 100.000 ve beheri beşer yüz liralık itibari 
kıymette 5000 adet hamiline muharrer tahvillerle temsil 
olunacaktır. 

Yirmişer lira itibari kıymetteki tahvillerin ihraç fiatı 
19 ve 500 liralık tahvillerin ihrac fiatı da 475 lira olarak 
tesbit olunmuştur. 

2. - Bu istikrazın senevi faizi yüzde 7 dir. Her tahvi
le 20 adet senelik kupon merbuttur. Bu tertibin ilk kupo· 
nu S kinununevvel 1936 da ödenecektir. 

3. - Bu istikraz tahvil ve kuponları ile tediyelerine 
müteallik evrak ve senetler, faiz ve diğer muameleler is
tikrazın tamamen itfa:sma kadar her tiirlü vergi ve resim
den muaftır. 

4. - Bu ıstikraıı: talı 11illeri. umumi ve mülhak bütçe
lerle idare olunan daire ve müesseselerce, vilayet hususi 
idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede, münaka
sa ve mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri ü
zerinden başabaş kabul edilir. Bnndan başka hazinece sa
tılmış ''e satılacak olan milli enılfik bedellerinin tecliye
si11de dahi başabaş kabul olunur. 

Tahviller Türkiye Cümhuriyet Merkez, Adapazan 
Türk Ticaret. Emlak ve Eytamt Tiirkiye İş, Sümer, Tür· 
kiye Ziraat ve Osmanlı Bankalan tarafından satılmakta~ 
d~ 1-"0l 

'J'iirk 11ava l(1ırıın111111111 

Büyük piyangosu 
SiMDİYE KADAR BİNLEHCE Kı~iYl 
• ~ENGİN ETMİSTİH 

2

B~;~ti'i ·:.::{;:··dk30.000 
I~iradır 

\.) rn•a: l ~.000., 12.000. 10. 000 lir~thk 
ikrami}elerle 20.000 liralık hir miikafat 'arılıı·. 

Ankara E vli:uf ın üdii rlü~iiııdeıı: 
Muhammen bedel tlzerindcn llı

nacalı muvakkat temhıat 
Lir« Kr. Muhammen 

bedel No. sı 
gfi 20 ııso uı 

22 50 J-00 HO 
ti O IQO 5S 

107 50 1500 Ol> 

75 1809 llO 
60 aeo s2 
37 50 .509 98 
60 100 100 
38 50 700 101 
60 100 102 

Mevkii 
Saraclar 

,, ,, 
Değa.nbey 
Boyacı Ali 
Hacı Ay ... az 

Hanefi Sayatıd 
Kovunpa ar 

.., ,. 

60 100 104- ,. ., 
66 50 ,00 105 " t• 

f6 50 ,00 106 .. .. 
.. 5 iOO 112 Attliill1hane 
37 50 500 121 Koyunp.u;ır 

Cu1:si 
•iiikk· n 

.. 
" k. h• cb:me 

düi<ilS. 

45 600 n:; 5+ .. 
60 800 141 Unpaz<1rr l\ı hı t: 
66 50 900 142 dlıkk~n 

Yukarda cins ve tt.1cvkilerilc muhammen bedeli ve muvakkat v~ 
minatları yaulı alraratın mülkiyeti açık 'artırma usulile ve pf!•ll"ı 
para ile artırmaya konulmuştur. fhalesi k~nllnu e\ivelin 6 ıncı ..:u
ma giinü saat on beşte Ankara Evkaf mii•Hırlii ~ünde vapılacaktıı-. 
lzalıtat almak i:stiyenlerin her gün Anhr:ı Evkaf mtidürlüKıi e 
müracaatları. (3431) 1~~?81 

~'laliyt· V t•kaltı.tinrl•·n 
ı - Bir, yarım, çeyrek kiloluk olııı;ı.k iı:terc ccm.ıu ".l..)t)O" sı e 

yazıldrktan sonra siyah olan, yerli mamulatı miirckkep k.: pah ;ı 

usuti.i ile satm alınacaktır. 
2 - Satın almacak malın bedeli 726{} hnı tahmin olunnıustııı 
3 - ~artnaınesi merkezrlc kırtasiye ır.udürlii.gti.nden, İst.ınbıılc! 

Dolmahahçe krrtaı;iye deposu ha~ mcmurhı~nndan alına~ '{~ır. 
4 - İsteklilerin 544 lira 50 kı.ıru~lulı teminat m 1ctuµları 

birlikte 14-12-935 günlcmecine tesadüf e~ cumartc ı gunu t 
10 da Maliye Vekaleti kırtasiye miidiirluğ"tindc miiteo; kkil kom' -
yona müracaatları. (3475) l-5363 

il ha ylığııu lan: 
1 - İsmetpa:şa kız enstitüsü için nlmacak ihtiyaçların .ı ağı 

isimleri hizalarında beherinin muhammen fiatlcırr gösterilmiştir 
2 - Resim ve şartnamelerini görme\< btı} enl•r oknl:ı mh -

caat edebilirler. 
3 - Açık eksiltme ve ihalesi S.12.1935 perscmlıe gtiniı .ıoıt 

de oku1lar sayışmanhğrnda yapılacaktır. 3379 
4 - Teminat (108) lira (7S) kuruştur 
ıs adet yemek masası 30 liradan 

8 adet iş masası 50 liradan 
100 adet demir sandatya 7 liradcın 

Ankaı·a llila) lığıııdaıı • • 

1-5239 

9-12-935 pazartesi günü saat 15 de vilayet encümcnı daimi otla
sında kesin ihalesi yapılacak olan ( 1104) lira lı:eşif bede Ji Stadyum 
ve Hipodrom Transförmator binası inşaatı açık eksiltmegc konul. 
muştur. Muvakkat teminatı (83) liradrr. İstekliler teminat makbu. 
zu veya banka kefalet mektubu ite aynı giindc endimcni daımiye 
gelmeleri. 

Buna ait şartnameyi görmek için bet >'Ün Nafıa Miilürlügı"nc 
müracaat eylemeleri. (3462) 1-5327 

l\'larmara Üssü BahriJ,oı11utanlığ1 
satın alma komisyonu rt~isli ğiııdeıı 

Miktarı Tahmin edilen M. Teminatı Ek iltme Eksiltme 
Cinsi bedeli ekli 

Kilo Lira kuruş Lira Ku, günü ff .;ı.:ıt\ 
Ekmek 350,000 45500 00 3412 50 kapalı z4rf 9.12-935 11 

Yukarda yazılı erzaktn eksiltmesi hmitte Tersane kap11ındaki 
komisyonumuzda yapılacaktır. Şartnameler fstanbulda Deniz Le: .. 
vazmı ııatınalma komisyonu ve komisyonumuzdan bedelsiz abııahi. 
lir. Teklif mektuplannr ihale saatından bir saat evveline kadar re. 
isliğimize verilmesi ilan olunur. (3453) 1-5315 

Daktilo 
Ankara, Dil, Tarih ve Coğrafya Faliıttl\esi isin ımiubalt4l ile lı-ir 

daktilo alınacaktır. Ücret ayda 100 liradır. 
Şartlar: 
1 - Makina ile yanlIJSız ve çabuk yaanıak, 
2 - Türkçe ve Almanca'yı iyi bilmdı 
3 - M\laavi vaziyette olanlar ara11nda ikinci bir ecnebi Hsan o.. 

larak fransızca veya ingilizce bilenler terçib ediltcelrtir. Müeaba .. 
baka Ankanıda Evkaf Apartımanmdakt Fakllltede 9.12.935 pa.~ar4 
tesi gilnU saat 10 da yapılacaktır. 

istekliler iatidalannı müaabalu gününe kadar Fakultt ıoatcs'nt 
vermiş veya göndermiş olmalıdırlar. MUsabakaya ~irect-klerrn Cı)O• 
heden alrnmıı fotoğnflarile birlikte saat 9 da Faklilteck bulu;,. 
malan lazımdır. (3500) \1-5 C3 
.,.~ .. ~~~ıc...~lılN:~~lll~l2lll~i58~~~~'1,,!,.# 

P1\IUS ESlli\Ill 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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SAYIFA 8 ULUS 3 İLKKANUN 1935 S 

Ankai a Levazım Amırhği Saun 

Alma Komisvonu ilanları 
I - Kapalı zarf u~uli ile eksiltmesi 26.11.1935 tarihinde yapı

lan ve altmısı Vize altmı::ıı Alpullu ve yüzü Pınarhisardaki kıtaat 
ihtiyacı ic;in, ki ceman 220 ton ekmeklik una verik_n. fiat ~_omi;>
yonca gali görüldüğünden pazarlığı 16.12.1935 tarıhıne musadıf 
pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Vizeye ait unun muhammen fiatı 14 kurus 75 santim, Al
pullunun 14 kurus 50 ve Pınarhisarınki de 15 kuruşt~r. 

3 - Hepisinin tutan 32S50 ve ilk p:!y parası 2H2 hradrr. 
4 - Şartnamesi e:ski:si gilııdir. Görmek istiyenler hergün ve 

pazarlığa girecekler belli gün ve saatten evel vesaik ve teminatı i
le beraber Corlu satın alma komisyonuna müracaatları. (3513) 

, 1-5389 
İLAN 

20 bir: lira kıyn etinde hir pavyon ile 10 bin lira kıymetinde b ir 
ahır Gebzede yapılacak~ır. 

2 - 20 1./ kanun/ 1935 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla açıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
4 - Kapalı zarflar bir saat eve! komisyona makbuz karsılığı ve

rilecektir. 
5 - İsteıkliler plan ve ~artnamesini komisyonda görebilirler. 
6 - İstekliler belli gün ve saatmda kanunun ıstediği umum 1hel. 

gelerle İzmitte tiimen binasındaki satm alma komisyonuna gelme-
leri. (3551) 1-54-16 

İLAN 
ı - Kor ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 26.11.1935 

tarihine müsadif sah günü saat 16.30 di.f yapılan 500 sert ve 100 
yumusak ki ceman altı yüz ton buğdaya verilen füıt komisyonca 
gali görüldüğünden kanunun 40 ınct m::.ddesi mucibince pazarlığı 
16.12.1935 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15.30 dadır. 

2 - İlk pey parası 3933 liradır. 
3 - Beher kilosunun munammen fiatı sert buğdayın stkiz ku. 

ruş seksen santim, yumuşak buğdayın 9 kuruş 10 santimdir. Her 
ikisinin tutarı 53100 liradır. 

4 - Şartnamesi eskisi gibidir. Görmek istiyenler her gün ve 
pazarlığa gireceklerin belli gün ve saatten evel vesaik ve teminat
ları ile birlikte Corlu satın alma komisyonuna mtiracaatları. 

. (3515) 1-5391 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
l - Makarnalar ve şehriyeler iyi cins sert buğdaydan yapılan 

tıemiz, kepek, paspaldan ari irmikten olacaktır. 
2 - Gloten miktarı yüzde ondan aşağı olmıyacaktır. Ve etiket

lerinde irmik makarna ve şehriyesi olduğu yazılacaktır. 
3 - İrmikten mada alelade undan yapılanlar da gloten miktan 

sekizden aşağı olmıyacaktrr. Ve bu kabil malların etiketlerine un 
makarnası olduğu yazılacaktır. 

4 - İrmik makarnalarındaki rutubet azami on olup bundan faz
la rutubet kabul edilmiyecektir. 

5 - Boyalı makarnaların etiketlerine (boyalıdır) diye yazıla
cıktır. 

6 - Bu evsafı haiz ı:>lmıyan makarna ve şehriyeler sattırılmıya. 
caktır. (3541) 1-5416 

İLAN 
3 kanunuevvel 35 den itibaren birinci ekmeğe 12 kurus fiat ko-

nulmuştur. (3S58} 1-5448 
İLAN 

Başıboş bulunup hvi~r.e hanına teslim edilen bir mer.kep ve bir 
öküzün 15 gün zarfında sahipleri çıkmadığı takdirde satrlacaktır. . 
İsteklilerin 18.12.1935 çarşamba,günü saat sekizde mezbaha civarın
da hayvan satış yerindeki memura müracaatları. (3557) 1-5447 

İLAN 
l - Yeni§ehirde ıı.ı9 uncu 

adanın 5 sayılı panelinde 646 
M2 arsa açık artırmaya çıkarıl. 
mış ise de istekli çıkmadığından 
on gün müddetle uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1938) 
liradu. 

3 - Muvakkat teaıinatt (146) 

iıra·lır. 
·t - Şartname ve haritasını 

germek istiyenler hergün muha
sebeye gelebilirler. 

5 - İhale 10.12.1935 salı gü
nü saat on beşte artırma ve ek
siltme komisyonunda yapılacak-
tır. (3529) 1-5402 

Jandarma genel l(omııtanlığı An· 
icara sabn alm a l(omisyontından: .. 

1 - Mevcut evw.f ve nümunesine uygun (6000) liralık pirinç 
kapalı zarf usulü ile J. genel komutanlığı kurağmda satın alma 
kı:>misyonunca 4.12.1935 çar~amba günü saat 10 da satın alınacak
tır. 

2 - Bir kilo pirinç için 18 kuruş 50 santim fiat biçilmis ve ilk 
teminatı (450) liradan ibaret bulunmuştur. 

3 - İstekliler puasız olarak sartnamesini hergün komisyon
dan alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek istiye,nlerin teır.inat makbuzu veya 
banka mektuplarınr ek>iltme saatinden bir saat eveline kadar ko. 
misyona vermiş olmahn. (3381) ' 1- 5237 

P.T.T.B, , -e Levazım 
müdüı~lüğünden. 

İdare ihtiyacı için 3400 lira muhammen kıymetli 10000 kilo Hu
• nuzu sal'i manganez 17 ikinci kanun 36 tarihinde saat 15 de açık 
eksiltr ıe ilr satm alınacaktır. İsteklilerin mezkur tarihe rastlıyan 
(Cuma) günü muayyen s:tate kadar (255) liradan ibar~t muvakkat 
teminatlarmı idare veznesine yatırarak alacakları makbuzla ve şart
namede istenilen vesikalarla birlikte Ankarada P . T. T. Umum Mü
dürlüğü binasında sıtmalma Komisyonuna müracaat etmeleri la. 
:ı:ımdır. 

B u t>apt<:ki şartnameler Ankara Levazım Müdürlüğünden ve 
Beyoğlu P . T . Binasında. Levazım Ay niyat muavinliğinden her gün 
parasız ofarak verilecektir. (3526) 1- 5435 

Maliye Vekaletinden 
Eski Gümüş mccidı)l'e ve aksamının l şubat 1936 tarihinden iti

baren herhangi bir ·kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanılamı. 
yacağr ve bunun hilafrnda hareket edenler hakkında da takibat ya. 
pılacağı 2257 No. lu kanun mucibinct· ilar edilmişti. 

Müddetin hitamına ez bir zaman kalmış olmasına tr.ebnı halkr
ımzın elinde m~vcut bulunan eski gümüş paraların ~erek vergi borç
larına tediye erlilmek ve gerekse ilan olunan fiatlar üzerinden teb. 
dil ettirilmek için malsandıklarrna müracaat etmeleri tekrar ilan 
o'nnur. (3524) l-543i 

Doktor ır~ 
:: Hilmi l\.oşar 
·~ Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ~~ 
~. Zührevi hastalıklar ~ 
" M" h ~ ., ute assı ~ 

.~ Balıkpazarmda Polis nokta. ~~ 
~~ sı karşısında, Çıkrrkçılar yo- ~ 

1 
ku:ı;u alt basındaki evinde, ~~ 
Hastalarını her gün öğleden ~ 
sonra kabul eder. ~~ 

Telefon: 3S06 ~ 
~~f/4~ 

Doktor 

Ali l\lar uf Ün ver 
DERt. FİRENGİ VE BELSO. 
GUKLUGU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi basında AL 

tmtaş sokak No. 17. Ha~talannr 
hergün 9 - 13 ve 15 _ 20 ye kadat 
kabul eder. Telefon: 1298 

lJr. CEIUS'in 
• 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden kıkanr. 

Umumı deposu: İngiliz Kan

zuk eczanesi, her eczanede bu

lunur, ciddi ve müessir bir na

sır ilacıdır. 

1,asve k~um 
' 

Önümüzdeki yaz mevsiminde 
inşaat yaptıracaklara büromuzca 
şimdiden ucuz fiyatla taş ve kum 
temin olunur. Büromuz her nevi 
nakliye islerini sürat ve intizam
la ifa eder. 

İş Bürosu: Kerim 
Telefon No. 2037 

1- 5382 ------------------ "' 

Z~yis gözlükleri perivı::.l 1,ıer-

- çevelerinin Ankara .acentesi mu: 
tedil fiatla reçeteye uygun her 
gözlük yapılır. Rıza Tevfilt B an-
kalar caddesi. 1-5352 

~ "" 
~ 

lLAN ŞARTLARI .ı~ 
Beher Beher ~ 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi ~ 
---~ 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 40 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır . 

2 - Z ayi ilan bedelleri mak. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet 

Seneliği 17 Lira 30 
6 Aylığı 9 ., 16 ., 
3 Aylığı S ., 9 ,, 

Posta üçreti gönderi.lmiyen 
mektublara cevab verilmez. 

,- _.._ l 
ı lmtiya.ı sahibi ve Baş.mu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
1 Umumi neşriyatı idare eden 

\'aır İşleri MUdilrU Naauh! 
BAYDAR KARMENI SF~'TEN 1 Çsnkm caddesi cfrarında 

Ulua 8 01m6vfod11 basılmış· 

Sayın mtişce rileriınizi n au:ıurn hıe rlnf: rııkıl a ır ~ışe ile v~rc 
ceğimir.i hiı.iiriri:r 'P' ! " traı tıcıı1dıır. 1-5441 

1 

"'" l 

.\~keri l<ahrikala.r llmuuı : 
Müdiirlü;iü Satınalma ~~ 
Komisyoırn tlanları .. ~ 

~ 

11 KALEM MUHTELİF 
MALZEMELER 

Tahmin edilen bedeli (2700) 
lira olan yukarda miktarı ve cin. 
si yazılı malzeme askeri fabri. 
kadar Umum Müdürlüğü satın
aJma komisronunca 17 / 2. Ka
nun/ 935 tarihinde cuma günii 
saat 14 de acık eksiltme ile iha. 
le edilecekti"'r. Şartnamesi para
sız olarak komisyonda.n verilir. 
Taliplerin mnvakkat teminat o-" 
lan (202) lira (50) kuruş. ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (3508) 1-5406 

l\lilJi l\1 iidaf aa \' t:kaleti 
Satmalma Komisyonu 

ilanları 

BİLİT 

1 - Bir kilGsuna biçilen eder 
iki yüz kuruş olan on bir bin ki
lo kaim ve on bir bin kilo ince 
ki ceman yirmi iki bin kilo sarı 
sabunlu kö;ı>:e kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur . 

2 - İhalesi 20 birinci kanun 
1935 cuma günü saat 15 de M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Şartname 240 kuruşa M . 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - İlk inanç parası 3520 li
radır. 

;> - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makıbuzlarile kanunun iki ve ü
cüncü maddelerinde yazılı bel- ' 
gch·rle birlikte teklif mektupla
nrı ihale saatinden bir saat evet 
M. M. V. satın alma Ko. na ver. 
meleri. (5"" ..ı9) 1-5434 

ZAYİ 
247 No. araba plakamı kaybet. 

tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hül«nü yoktur. 

Arabacı Abdullah oğlu 
ENÜŞ 

1-5442 

ZAYİ 
Cumalı Yusuf Ziya tarafın. 

dan veletli umumi olarak tayin e
dildiğime dair Bursa ikinci no
terliğinden 22.11.1935 tarihli ve
kaletnamemi 1.12.1935 tarihinde 
kaybettim. Sureti musaddakasmı 
getirteceğimden eskisinin hük
mü yoktur. 

Ankara M~serret otelinde 
Bursalı Hakkı 

1-5438 

Kirahkoda 
Yenişehirde aile yanmda ~a

lc.riferli oda kiralıktır. Ulus ga. 
zetesindc Bay Resule müracaat. 

1-5449 

Satılılc 

Gayet ucuz ve yeni 
manto 

A;;trakan ve Pötigri, Orduevi 
karşısında 11 numaralı terzi Ka
malin dükkanmda görüleıbltir. 

: 1- 5396 

Ank.ara valiliğiııdeıı : 
A~k e-ksiltmeye konulan ve müteaddit defalar ilan edilen 

seyyar Etüv makinesi için istekli çıkmadığından mezkfır ma. 
re aid şartname tadil olunmu:ıtur. Pazarlı~da 3990 lira muh 
bedelle ür sqyar etüv makinesi a lınacaktır. A iı ~ 5 - 12 - 93 
şembe günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde yapılacakt 
tekliler ~artname ve ekl erin ı vilayd s ı hhat rriidürlii~ünden 

l irler. (3473) 1-5339 -----
D. D. Yolları umuın 

nıiidürlüğündeıı, 
D. D. numaralı gidiş - dônü~ yolcu tarifesinin birincikanu 
8q 

sonunda bitecek olan meriyet müddeti mart 936 3-0nuna kad 
aynr ~artlarla iiç ay daha uzatılmıstır. (3534) 1-____ _. ________ ;....;.... ________ ~---------------
l(ızılay Genel l\lerl{ezinden: 

Dikış maıkinelerinin tamirini ve bakımını gayet iyi bilir ib 
taya ihtiyaç vardır. A~ağıda yazılı şartları haiz olanların v 
larmı yazacakları dilek kağıdına iliştirerek 10 Birincikanun 
salı günü saat 17 ye kadar Ankarada Yenişehirde Kızılay Genel 
keıine göndermeleri . 

1 - Türk olmak 
2 - Askerliğini yapmıı olmJ.k 
3 - Sıhhati yerinde olmaık 
4 - Okuyup yazma bilmek 
5 - Yası kırk beşten yukarı olmamak 
6 - Hüsnühal eshabından bulunduguna rlair poli<:ten ve 

olmak l-SH3 

P.T.T.B, ve Levazım 
ınüdürliiğündeıı. 

İdare ihtiyacı için (5760) lira muhammen kıymeti bul 
1200'1 kiio grafitin 17 ikinci kanun 36 tarihinde <Jaat 15 de 
zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve Beyo 
da P. T. Binasında Levaztm Ayniyat Muavinliğinden her gü 
rasız ol?r:ık verilecektir. 

İstekliler (432) liradan ibaret muvakkat teminatlarını idar 
nesine yatırarak alacaklarr makbuz veya kanunen muteber 
teminat mektubu ile şartnamede yazılr vesikaları ve teklif rne 
larmı kanuni tarifat dahilinde zarfhyarak ve mühtirliyerek 
olunan tarihe rastlıyan cuma günü saat on dörde kadar Ank 
P. T. T. U. Müdürliik mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri 
olunur. (3525) 1-5436 

G. B. mark.aya dil{l{ 
JUVEL gaz ocaklan ve BARTHEL Kaynak 

balan taklitleri sürülüyor. Hakikileri isteyini 
lunmadığı takdirde Türkiye umum satış dep 
Dejö Giyarmati. İstanbul Kurukahveci han 21 
caat ediniz. 1-5444 

HER SENE.BiR ÇOK Kİl\ISELE RE ZENGiN IKRAMlYEl ER DA GITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

l 

Büyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

ikramiye: 15.400 lira 
BİR BİLET BtR LlRADIR. 801 UN PlY ANGO SATICILARINI).\ BULUN1TR 

r j SiNEMALAR 
YENi 

BUGÜN BU GECE 
Üç büyük yıldızın büyük eseri 

ARADICIM KADIN 
Genel arzu üzerine Madığım kadm 
filmi nin devamınca yalnız 4,45 se

a.nslrurnda KASTA DIV A 
gösterilecektir. 

BUGÜN BU GECE 

Çigan orkestrasının iştirakile em

salsiz surette oynanan 

MACAR ROMANSI 

Marcelle Chantal - Fernand G ravey 


