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B. Şükrü Kaya gitti 
iç &.kanıma B. Şükrü Kaya 

tliQa Npmlci trenle lltenbnla ha
rektıt etmiftlr. 

nhaberler 
ikinci a ada 

Her) erde S kuru 
&&fil 2 ıs 

''Ulus ,, un dil yazıları 
.. 

Türk Dilinin 
Orijinalite ini Gösteren 

BiR ANALiZ 
Güneş-Dil Teori ine göre "Sol, imat_ 
Saha, ort. Honnör Onur,, kelimele-. . aı· . 

rının an ızı 

SOL 

Şimal kelime.inin orijin pldi 
( aol) dur. bala edelim: 

Yukarda aö11ediiimiz sibi Al
tayda pn dojuauna bakan Tiiık 
bir tarafına (sal) dedi. 

(af+ as+ ağ) 
Diter tarafına da ( aol) dedi ... 

orijinal Tüm lizünin etimolojik 
tekJine bakalım: 

(1) (2) (J) (4) 
(oğ + os + oğ + ol) 

(1) 01: Altayda Tiil4l ..._. .. 
tir. 

(2) O.: Ondan ....... ... 
clulrça ıenif saha aalemJMdır. 

(J)-OI: Bu anlamı temamlaJIP 
ifade,e J&l'IJ&D ektir. 

(Oto-1) - kelimeyi kildio ek
le kaynqarak hasıl olan teklincle 
,azalım - (sof): Türke nazaran . 

Banclan .......,_ l&i 
cleüde her ld-tUafmcWd ..ı. 
J1 fuDm otu.k bir ehle ifade 
ebaİflİr: (Stıf, ... , ..,, Mi,..,., 
eq, ,q, cq, .,,, otılt). 

Netekim (7flJI) kelim11ini ha
sin clald farba o ......... iki .... 
raf için lm1lamuktaıa- ..... 
mede: 

(A7)= ........ llirelje •• 
objedir. 

(An) == OllUD bitifiiUuleld .... 
bata ifade ...... 

Tim SibsJaJa 8in ,.,... ... 
--· akleri &11at1e ela c11s Wr 
...--a&r&TirkdehalıW.: 
hal hmnm adım koJda: 

(Sel + ol = ..,.,., 
(4) Ol:(.+ 1) Dİlı uzak,.-.. 

Wli olmıyan, enain, fimal ıibi 
..O. m.,_ ile objeri .......... 
dıtım bilİJOftlL 

(Sofol) = Genit. eaıia uha, uzak•• elemektir. -

ŞiMAL 

"Etimoloji, Morfoloji N Fon• 
filı 6cıhmnclcm T irlı Dili Ancıılis 

iç sayf alamıuzda 
okuyunuz 

1 kinci ..,, .. ' 
ltalJan ........ harbı, ... ............ 

VdJndJ .ayfatJaı 
S.-.. Mir notlar· Fı.
llndip tiirlderi; ~ ha
berler. 

Dördiiru:ü «ry/aMı 
lnsilis - a .... n milU ta 
lmnlanmn maçlan eba 
hacla; Yabancı ıazete.. 
lerde olmcluldarmm. 

Befind .ay/ada: 
Ankara nasıl ucuz Ye ta
ze balık yiyebilir ; Ha
herler • 

1HA 
Not: J - (ki, ala .. ) .... ~ 

uzerinde ikea Jahancı ... .....-.. 
bir Türk kelimeıinm ele ne ..._ 
ull bir Tiık iki olclatmm ... 
termit olel•: 

Girdik ki , .... ..., .... eri 
........ wla9at" ......... . 
(W. - ..,.., lhleri .. •senit
llderde obnan Tiıtderin adıdır • 
Ba kelime.,... amanda, o ....... 
likleria de adıdır. O ıenitlldere 
Türk (.alta) cleinittir. Nam ki 
(U) lizü hem bmnclir, hem de 
O kaYmiD oblrdaju meml •ıltir. 

Cofre/flı Bfr ... 
Yubrcla Mr aa ifin keadimisl 

büJük Al14q •ır.n p;lalarm& 
J•lettirmit idik. Oraclan Cfl9 
beblım. Nazarlammz biribirini 
müte&kip, meseli T ann dailariy .. 
le, aoma Altın, O •tün da lari1le 
Pcumnn yübek ela lar"yle, daha 
IODl'a Himalaya d 1 r· e keail• 
cektir. Demek ki T rk Al aydan 
baktığı zaman d diiı mın
talra, r cmra dallarına kadar ıöre
bilcliii mahdut mmtakadır. T aa-

- 5QI.,. ·-irıiı 



SAYIFA 2 
= 
SO!V DAKll<A 

Cephelerdeki son durum -- -
Tembien ormanlarında çarpı~malar- lıa-

1-..·şlt~r I\lakalleye d oğru i1erliyorlar 
{ )gadeııdt-ki ha lK~Ş mt~vzilt~ri 

~ağlaın laştırı lıyor 
Asmara, 3 (A.A.) - Genel 

brargahdan bildirildiğine göre, 
Makallenin cenubunda İtalyan 
cepheaine doğru kuvvetli habe, 
müfrezeleri ilerlemektedir. ltal
J&n öncüleri şimdiden habeJ ön
cülerini görmütlerdir. 

Bu habeı kuvvetlerinin bqlı
Aları, Adiaababadan gelen Raı 
Melegit kıtalannı takip etmekte 
elan Raı Kananın krtalarıdır. 1-
talyan kumandanbiı bir muhar~ 
beye intizar etmf:ktedir. 

Londra, 3 (A.A.) - Röyter a 
janımm muhtelif muhabirlerin
tlen: Bir taraftan T embien orman
hldannda iki tarafın da müaade
meleri devam ederken, öte taraf
tan ela büyük bir kısmJ Deaaie yo
lu ile Adiaababadan ıelen kıtaat
tan mütqekkil kuvvetli bir habet 
erduaunun Makalleye doğru yürü
mekte olduğu bildirilmektedir. 

Oıadende, Ciciganın cenubun
da, habetler italyan taarruzuna in
tizaren müdafaa vaizyetinde bu
lunuyorlar. 

ltalyanlar, Gorahaioin olduk
ça ıimalinde kuvvetli mevziler it
ıal etmekte olduklan •e habet 
kaynaklarından çıkan haberlerde 
italyanların Gorabai ile Gerlogu
biyi boıalttddannı tekrar iddia 
etmekte olduğu için, Goraziani 
ön kuvvetlerinin, daha ıimaldeki 
noktalarda yerlepnlf bulunmala
rına rağmen bu mevkileri itıal et
memekte olmalan muhtemeldir. 

Röyterin Asmaradaki muhabi-

n dailarına çıktıktan sonra na
zarlarını Pamir •e o hizada bulu
nan dağlar kesti. Yine dar bir sa
ha. Ona da (.ağ) dedi. Fakat Hi
ınalaya yaylalanna çıktıktan son. 
ra bu kelimeyi, düıündüğü mefhu
mu ifadeye gayrikafi buldu. Daha 
ilerisindeki saha için (•üt" tl") dedi. 
Daha sonra bu sahalann bitip tü
kenmediğini anlayınca (cenup) 
dedi. 

Halbuki ( ıimal) için tabii hi
di.e böyle olmadı. Meseli Sayan 
dağları ve Angora [t] yaylalan
na kadar olan sahaya (.af) denil
dikten sonra, birdenbire, ufuk 
keailmekıizin, engin bir saba ile 
brıılqıldı. (Şimal) kelimeainin 
erijini olan (.afol) sözü yaratıl
dı. Ancak Türk Siberyaya, Ruıya
ya yayıldıktan sonra, bu krt'alann 
ta son uçlarına yaklafıp ta bembe
yaz buz kütlelerini görünce tima
le yeni bir isim verdi: · ( nort"d'') 
dedi. 

ORT 
Kelimeyi anahz edelim; etim~ 

.ojik tekli tudur: 

(1) (2) (3) (4) 
(oğ on + or ot) 

( 1) Oi: ıünetin parlaklığı 
(2) On: güneıin parlaklığına 

yalan bir mefhum ifaret eder. 
Oion on: bpkı ''ön, ün" gi

INdir. 
(3) Or: (on) sözünün ipret et

tiği parlaklık mefhumunu bir ob
je bititiiinde tekarrür ettiren ek
tir. O objeyi ifade eden unıur: 

(4) Ot: tur. 
O halde: Onorot (hattaki v~ 

bl düterek) evveli (Norl) -
(nar): beyazlığın, parlaklığın a
dı; ondan ıonra da (Norr'tl"): 
Parlaklığı haiz olan sahanın adı 
çılmı19 oluyor. 

Not: 1 - Sibirya ve Rusya ıi-

( J) Bu isim kadimden beri Bay
kal gölünden çıkıp (Yenisay ır
msğma dökülen ( Angora) 11ehri
nin bulunduğ11 mmtakaya denirdi 
vtt h11 lJn de ıdı budur. 

ri, büyük bir habeş ordusunun Ma
kallenin 25 kilometre cenubunda
ki İtalyan hatlarına taarruz etmek 
maluadiyle, Makalleye doğru iler
lemekte olduğu haberini teyit edi
yor. 

Habeş ordusu Raa Kassa kıta
atiyle buna ilave edilen sü bakam 
Raa Nulugatanm muntazam kıta 
atından mütetekkildir. Habeş or
dusunun iyi teçhiz edilmit olduju, 
lüzumlu veçhile silah ve mühim
mab ve birçok kervaları mevcut 
bulunduğu bildirilmektedir. 

Röyterin Cicigadaki muhabiri, 
habeılerin müdafaa hazırlıklarına 
devam etmekte ve pek yakm say
dıkları yeni bir İtalyan taarruzu-
na karşı cenup cephesindeki mev
zilerini aağlamlamakta olduklan
nı bildiriyor. Habeş cephesi şim
di Gorahainin 70 kilometre §İma
linde ise de, ilk hatları tetkil eden 
bu cephe, hava bombardımanla
rına aebeb olmak korkusu ile, az 

kuvvetlerle himaye edilmektedir. 
Habq kuvvetlerinin kısmı küllisi 
Cicigayı himaye eden hatlar üze
rindedir. 

Cenupta İtalyan ordusundan 
kaçan eomalilerin söylediklerine 
bakdına bu ordunun ancak 70 tay
yaresi vardır. lngiliz Somalisi ıı 
nn ı bir İngiliz hecin kolu tarafın
c an muhafaza edilmektedir. 

Röyterin Adiaababadaki muha
biri, Adiaababanm bugün Sen Jorj 
bayramım kutladığını bildiriyor. 

maline giden ve İsveç, Norveç kı
talarına geçen Türk ulusları artık 
ıimal kel imeaini unutmuş, onun 
yerine ( norl - nortl) sözünü ika
me etmit bulunuyorlardı. lıte bu
nun içindir ki lskandinavya'dan 
Almanyaya inen ve bu yolla Av
rupaya yayıla;, Türklere (Nortlik) 
derler. 

HO~NÜR 

Not: 2 - (Honnör) kelimesinin 
menteini de, temas ettiğimiz son 
söz münasebetiyle, izah edelim. 
Kelimenin etimolojik teklini ve 
onun altına - manasını söylemek
sizin - diğer bir Türk sözünün eti
molojik şeklini yazalım: 

/. Honnör: (oh on og ör) 
11. : ( oğ ı on -L uğ + ur) 

( l) Ola, oi: ''Günetin parlak
lığı, yüksekliği" anlamınadır. 

(2) On: O parlaklığa, yüksek
liğe ve büyükliığe yakınlık bildi
rır. 

(3) Ôj, uğ: Parlaklığın, büyük
lüğün kendine yapıştığı süjenin 
manasını tamamlar ve ifade eder. 

( 4) Ôr ar: Süjcde parlaklığın 
tekani.ir etmiş olduğunu işaret 
eder. 

/. (Oh on öğ ör oho-
nöğör) 

Bu kelimedeki üçüncü ek, (öf) , 
kelimenin telaffuzuna addet ver
diii için kendinden enelki ( n) 
ile tebadül eder, (honnör) olur. 
Manaaı: "parlaklık, yükseklik'', 
yani ''teref'' demektir 

O 1 R 

il. ( oğ on uğ t- ur oğo-
nuğar) 

Bu kelimedeki ( ğ) ler, kelime
nin bütün bünyesi- içinde kaynaş
tıktan sonra (ONUR) çıkar. Bu
nun da manası ''parlaklık ve yük-

} 

teklik'' mefhumlanndan çıkan 
'

1teref ve itibar, haysiyet, izzeti 
nefiı, namuı" 1'.lemektir. [2] 

{2] Kamusu Türki 
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DIŞ HABERLER 
SOVYETLER 

BtRLiGt 
Ziraa tinde teknik inkilab 

Moskova, 3 (A.A.) - Taı a
jansı bildiriyor: 

Sovyet Ruıyanın en iyi har
man makineleri İfçilerinin konfe
ransına tahsis ettiği baş betkesin
de, lzvestiya ıazetesi diyor k: 

"Konferans, sosyalist ziraatte 
teknik yükselme alanında bu yd 
kazanılan yeni muvaff akiyetleri 
açık surette belirtmi§tir. Bu kon
feransa iştirak edenler, tarla ıta
kanofcularıdır ki her biri 500, 600 
ve batti daha zi~ade hektar hasat 
etmi9lerdir. Stalin verdiği söyle
vinde, hedefin yedi yahut sekiz 
milyar pud buğday istihaal etmek 
olduğunu .öylemittir. Buna muka
bil bu yıl buğday rekolteai altı mil
yar puddu. lnkilipta.n evel iae yıl
da ancak dört ile bet milyar pud 
istihsal olunuyordu.,, 

Pravda sazetesi de ayru mese
le hakkında diyor ki: 

''Pek yakında bütün mahsul
lerde feyizli rekolteler almak için 
lazım gelen her prta malik bulu
nuyoruz. Geniı tarlalarımız ve mü· 
kemmel bir tekniğimiz vardır. La
zım olan ,ey, yalnız bu tekniği kav
ramak ve ona hakim olmaktır. 
Konferans, böyle teknisyenlerin 
mevcud olduğunu ve bunların 
kadrolarmm da şimdiden hazır
lanmı• bulunduğunu göstermiştir. 

B. V E N İ Z E L O S 
V1 \ ISTA A nö Ur Si\'!\. 

SAJl \N ÇEKll.ECF:K. 
Atina, 3 (A.A.) - Burada neı

redilmiş olan bir mektubunda B. 
V enizelos, seçimlerden sonra Yu
nanislana döneceğini, ancak faal 
ııyaaaya iştirakten vaz geçeceğini 
beyan etmektedir. 

Serbest birakılan 
mahpuslar 

Atina, 3 (A.A.) - Adalarda muha
faza altında bulundurular m"' 'arın 

protestolarını tetkik eden kabine, mü -
hiın biç bir suçla ittiham edilmemit olan. 
larclan yirmi kitinin derhal serbest ba -
rakılmaııru kararlattrrmıtbr· 

Komünistlikten ve bazı h- •... •11c; 
larclan dolayı hapsedilen diğer kima • .. 
rin vaziyetleri, toplanacak buausi bir lro· 
misyon tır.rafmdan ayn ayn tetkik ecli -
lecektir. 

V enizelist lider B. Sofuklis bugün 
öileclen Nnra saraya siderek lcıralla ko. 
ftUfll'Uflur. 

Fransız parlamentosun
da gürültülü bir celse 
Pariı, 3 (A.A.) - Mecliste ce

miyetler hakkındaki müzakere öi 
leden sonra daha gürültülü olmUf
tur. Batkan üç çeyrek sonra celse
yi tatile mecbur kalmıştır. 

ilk IÖ7. alan radikal soıyalisl 
8. Rükar sol cenah mensubları a
dına söz aldığını bildirmif, hükü
metleri cemiyetleri teşvik etmek 
ve devamlı tahrikita rağmen hiç 
bir teY yapmamış olmakla itham 
etmit ve bir karışıklık esnasında 
bir ıözüoü kaybeden mebus 8. 
Elbelin yaralarını habrlatmıttır · 
Mecliıte gürültü çoialmı• ve .al 
cenah partileri d"f alarca tüze ba 
kanının istifa etmesini ittemi§ler· 
dir. Hiikümete mahaus sıradan IÖZ 
alan 8 Laval F..lh~1e taarruz eden
ler h111lckrnda tahkik=-t yapıl"1ak 
ler hakkında tahkikat yapıl
makta olduğunu Ye mütehaa
ınsların mütearrızın akıl has
talığıyla malul olup olma -
dı~ınr arqtm11.-kta olduklannı 
bildirmiştir. B. Lavalin hu sözleri 
gürültüyü arhrmr•tfl". Tü7.e haka· 

1 

nı bu gürültü ııruında kenıHıini 
müdafaa etmiştir. Reiı ıükônu 
güçlükle iade edebilmiş ve celse
yi talik etmiftir~ 

Temhien bölgesinde 
İtalyanlar temizleme işiııe devam ediyor -
İtalyanlar arasında iskorpit hastabğı var 

Adigrat, 3 (A.A) - lstefani a -
jansmdan: 

Gavinana tümeni Aduadan gelip 
T embien 'e girdiği lll'llda, iki yerli 
tümen de şarktan garba yürüverea,. 
buraya aynı zamanda ginniıtir. 
Kesin temizleme ameliyesinin tat -
bik edilmekte olduğu bölge, pusu 
kurmağa çok müsait bulunduğun
dan, burada iş görmek güçtür. 
Tembien'de yalnız kabrlann geçe -
bileceği bir patika vardır. Böyl~ 
bunmn ketin eurette fethini temin 
için Lmm selen 8iiel faaliyet ta
biatiyle aüçlıtmektedir. H~ mu
hariblerinin en 80ll merkezlerinin de 
az zamanda meydana çakanlank 
zaptedileceii ve İtalyan öncü kolla
nnm artık bundan böyle taciz edil -
miyeceği tahmin olunuyor. 

Adigrat, 3 (A.A) - lstefani a -
janamdan: 

Tembien'de bazı önemli mevzi
lerin son defa itgalinden aoma, ital
·yan kuvvetleri tarafından T aJcka:ıe 
nehriyle bunun sol ayaiı olan Geva 
suyunun '8naJi garbi cihetinde ya -
pdmllkta olan temizleme ameliveai
ne devam edilmiştir. Son hava .ke -
ıifleri, bazı habe, kuvvetlerinin A
,iangi gölü ile Ambi Alagi arasm
da toplanmakta ve İtalyanlara kar
ii kesin bir mukavemet göatemıek 
üzere yavaı yavaş şimale doğru iler
lemekte olduklanm teyid eylemiş
tir. Başhra habeş kuvvetlerinin du
rumu sudur: 

Decaz Ademosu Burru 4000 

askerle Mai Mefiyo'cla bulunmak
tadır. 

Decaz Nuibu Gebere ile Decaz 
Y oqema ve Decaz Desta 10.000 ki 
ti ile Atabet Maira'dachrlar. Gene 
Ru Seyum 15,000 kişilik bir kuv -
•etle Amba Alagi' de olduğu gibi 
Ru Seyumun kuvvetleri ele, Tem -
bien'in cenup loamı ile Serva böl-

Pgesi arumda mütemadiyen hareket 
halindedir. 

Bütün bu kuvetler 70.000 kiti 
tahmin edilmektedir. 

.~lı~ yokluiundtuı i.korpiı luu
tal.ıiı ~llÖ•termif. 

Adiaababa, 3 ( A.A) - Bazı İtal
yan, uçaklarmm bomba abnakıızm 
Dagabur ile Harlem üzerinde uç -
tuklan haber veriliyor. İtalyanla -
rm habeş mevzilerini tarauut et -
tikleri ve bu bölgelerin resimlerini 
çektikleri aandmaktadır. Ogaden 
cephesinde bir çok İtalyan uket'le-
rinin taze lebze bulamamak yü -
zünden iskorpit hutabima tutul -
duklan söyleniyor. 

Bir çarp~ma 
Asmara, 3 (A.A) - T embien 

bölgesini temizlemekle IDeflUI yet
li bir tabur, Alemale geçidi yaJcmm. 
da, m daim doruğundan açılan 
mitralyöz atqine tutulmuftur. 

Tabur, saatlerce süren bir • • 
vqtan sonra dağın dorujunu ele 
geçinneğe muvaffak olmuftur. Ha
~r 1mçm,.ıan1ır. .Atbriletden al
b , babetlenfen ele on bet ölü var • 
dır. 

AÇILDI. 

tngiliz kıralı ~ öylevini verdi. 
/Bafı birinci •ayfada) 

rine getirmeğe hazırdır. Ve bilhaı
aa her an .aulhun muhafazası için 
bütün nüfuzunu kullamuağa az
metmittir. Söylediğim teahhütl~ 
rin neticesi olarak hükümetim, 1-
talyaya kartı bir takım ekonomik 
ve finansal tedbirler almak için 
~m kadar devletle el birliğinde 
bulunmağı kabul etmek mecburi
yetinde kalmıştır. Ancak hüküme
tim, İtalya, Habeşistan ve millet
ler cemiyeti tarafından kabul edi
lecek, edilebilecek bir sulh lehin
de nüfuzunu kullanmağa devam e
decektir.,, 

Deniz konf eranımdan bahse
den kıral ,öyle dem ittir: 

.. Bu konferans için yapılmıt o
lan bütün davetlerin kabul edilmİf 
olduğunu gördüm. Ve mesaisinin 
muvaff akiyetle taçlanacağını ü
mid ederim.,, 

Kıralın nutkunun iç sıyaaadan 
bahseden kısmında hususile töyle 
denilmektedir: 

.. Bakanlar, ticaretin, sanayiin 
ve ziraatin genel kalkınmaaını tet
vika devam edeceklerdir. Bakan
lar, itıizliğin en ziyade tiddetle 
hüküm sürmekte olduğu bölgele
re hutuıi bir dikkat atf edecekler
dir. Bakanlar, kömür sanayii ıart
larmın ıılahmı elde etmek çarele
rini tetkik etmektedirler. Kömür 
madenleri .-ergilerinin milli bir 
kontrol altında birleştirilmesine 
dair bir kanan proiesi verilecektir. 

Hükümet, bu kanun hüküm
leri gereğince demiTyolu kumpan-

yalanmn aeyyablarm nakline•• 
konforuna aid kolaylddan ıslah 
etmelerine tahıiı edilecek bir pa
ranın iatikrazmı ıaranti altına a 
lacaktır. Gerek Büyük Britanyada 
ve ıerek İngiliz İmparatorluiunun 
her tarafında sivil hava münaka. 
latının tetviki için bir tedbir alın
muı da diifünülmektedir. Diğer 
bir kanun projesi de çocuklarm 
hangi yqta mektebe gidecekleri 
meaelesi ile mekteplerde ııhbi ter
tibat alınması ve beden terbiyesi
ne itina edilmesi ve teknik mek
teplerin inkipfa mazhar kıhnma-
ıı gibi hususlarla meıgul olacak
tır. içtimai servislerin inlritaf et
tirilmesi iti ileri götürülecek, mil
letin ııhatını korumak ve hıf zıı
ııhaya riayetini temin eylemek i
çin kuvvetli tedbirler alınacak ve 
bilhassa harap meakenler ortadan 
kaldınlacaktrr. 

Bakanlar, doğum evlerinin ten
ıiki meselesini de ciddi bir tetkika 
tabi tutmaktadırlar. 

Kıralın nutku fU ıuretle devam 
ediyor: 

"Milletler cemiyeti mukaveı. 
namesi ıerejince üzerimizde hu
lıınan milletleraruı teahlaütlerin 
icruı •e imparatorluiumun emni
yetini mfidafaa lm~etlerimde 
meYCUt olan bazı botluldan dol
durma .. bizi mecbur etmektedir. 
Bebnlanm, müaaid zamanda, par
lamentoya bu iki "ave için matlflh 
asgari h11.dde indirilmit telclifler 
vereceklerdir. 

Balosu 
31.12. 935 
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l <mlaılar: 

Spora dair ııotlaı· 
JI 

Geçen gün bir arkadaş, spor 
hakkındaki başbetkesini şu sonu

ca bağlıyordu: 
"Memlekette, orduyu aı;keder, 

donanmayı denizciler idare edi-

yor sıhhat işleri doktorların elin-
' . 

dedir. Memleketin dahili idnresı-
ni Mülkiye mektebinden çıkan
lara, adalet işlerini hukukçulara 

. ı k · · yüksek verıyoruz. Her mes e ıçın 

mektebler, fakülteler var. O mes
leklerin hepsinde, bu mektebler
den ve fakültelerden çıkanları 
kullanıyoruz. Yalnız, oyunile, 

jimnastiğile, sporile bütün beden 
terbiyesi işinde mesleki ihtisasa 
hiç lüzum görmüyoruz ... Artık, 
beden terbiyesini de bu ''' mes
lek edinmiş, bu meslekte yetiş-

. .. h v mes'ul ellere 
mış mute assıs e 
vermek zamanı gelmittir.,. 

Yirminci asırda hangi İ§, _uz-
. . k o 

mcınının eline g~çmemııtır ı -
)'unda, beden terbiyesinde, •P0~
Ja uzmanlarına bcq vurulmak la
zım geldiği kabul edilme.si':'? H~
kimlikte çalışma ıubelerını _d~g· 
me hekim sayamaz; mühendıslık
te de öyledir. Çıkıkçının v~ cer
rahın yerini tutan ıirürjiyen ın•an 
bedenindeki türlü aletlerin tecla-
11isini artık toptan üzerine_ alma
maktadır; beyin zarını temızleyen
le kalb zarı üzerinde çalı§an ay~ı 
iki meslekcla§tır. Bir mad~n. "!u
hendisinin §ehirci-mühendıs ıııne 
karı§ması çocukça bir m~dahale
dir. Ve, bu misaller de -boylece ·U-

zayıp gidebilir. 
Spora gelince: bu . ~onunun 

• 1· . [ .... ,, por" sözü ıçıne oyu"a ı•ız ıgı, s 
nun da, •kavtizmin de, beden ter-
b . . de ve a•ıl sporun da •o-
ıyenın ·ıd·k 

kularak bir aıureye benzetı ı · 
• a mu··ıaleaya kalkışılmak-.. en •onr . l 
• l asındadır. Halbukı bun ar 
.. a om b . .. 
ayrı ayrı ,eylerdir; ırının uzma-
nı ötekinden bri ıey ".'!lamamak 
bir ayıp değil, pek tabu sayılmak 
lcizımdır. 1 

Pek yabancısı olmadığımız •-
veç jimnastiğini ele alalı"!: B~n
da pedagojik ve terbiyevı, suel, 
tıbbi ve ortopeclik ve en son, este
tik dört kısım vardır. 

~u halde bu jimnastiğin uzma~ı 
~ ·k · l yan terbı-olıa olsa, estetı ten an a .. 

yeci bir a•ker hekim olma_lıdı~. Boy-
le bir uzman tasavvur ed~~~ıyecke-
-• ·· J ı"ı'mna•tıgını ha -gıne gore, sveç . . 
kiyle tatbik için türlü ıhtı•as sa· 
hiplerinin elele vermesi sonucuna 
varılmak gerektir. I 

Ancak, jimnastik de yalnız b •
veç sistemi cleğilclir. Ling'den .e-

l k el - • n bu sıs-r i sveçte bile ço egı§e d"" 
teme karşı kurulmu§, clost ve uş
man kazanmış, türlü sistemler var
dır. Bunlardan bize en uygunu a-
caba hangisidir? l 

· ·- · · · kabil o -/sveç jimnastıgı ıçın • 
duğu kadar propagancla Y_~".~lclıgı 

· k l""b"" uzun sa:r.amanlarda, bır u u um 
lonuna, bilmem ne kadar para h:!
canarak espaliye denilen mer ı-

' b" tane ven •eklindeki aletten ır 
::r l • ma ça-yaptırılmıştı. Spor a ugraş .. b 

ğındaki delikanlıların çalıştıgı ~ 
kulüpte, o güzel cilalı tahtalar, yı; 
,, b" .. ·bı" kaldı Neden. 
ıarca ırer sus gı · 
Bu s~alin cevabını daha sonra ve-

receğim. l 
k snnr o -

Yalnız, asıl onumu~_ r- d 
duğu için 1unu h.emen ıla~e ~ ~: 
; im ki •por üzerıne, yukar a_ a . 
settiğim ba1betkede yapddıgı gı
bi, bir hekim konuşturularak 3;jt' 
yazılır•a, söz, tabii olarak k e 
ve nabza intikal eder. 500-600 m;,t
relik bir koıudan •onra na • 

"k. .. kadar çıkma· 
zın ı ı yuze b 
sı imkanı va~dır, ~nc4a_k :-
patolojik bir hiıclıse ır 1 

el .. ·ı clog· rudan buna spor uzmanı egı ' h 
doğruya hekim karışır. F a~at, ~ e-
k im olmadığım halele he~ımk.agzı 

·· l" vım ı mekullaııarak şunu soy ıye,,: I b l 
selci, hepimizin bildiğimız ~t 0 

beden terbyesi bakımından h~ç ~e 
ideal bir spor el eğildir: bedenın ust 
tarafı aleyhine alt tarafını çok ge
liştirir· hattiı yürümek, . kof malı, ı 
zıpla,,;ak, atlamak öclevıyl.e !ara
Jtlmıs olan bacaklara kol gıbı atıcı 

-
iÇ HABE 

JSTANBVL TELEFONLARI: 

i~tanl}ul limanı 

B. Celal Bayann 
direktifleri 

lstanbul, 3 - Ekonomi Baka
nımız B. Celal Bayar İstanbuldaki 
tetkiklerine devam etmiş ve bu
gün deniz yolları idaresinde ça
lışmıştır. B. Celal Bayar rıhtım 
ve liman şirketine direktif olarak 
ekonomik, idari, ve teknik işlerin 
muamelatını kolaylaştıracak ve u
cuzlattıracak surette inceleme va· 
zifesini vermiştir. Bu işle genel 
direktörle beraber Ekonomi ba
kanlığında baş uzman Fon Der Pa
pen uğraşacaktır. lstanbulda rıh
tım ve liman işlerinin düzenlen
mesi arasında kömür antrepoları 
işi de vardır. Bu arada kömür için 
umumi mağazalar açılması da dü
şünülmektedir. 

Rıhtım ve liman şirketinin yıl
başında doğrudan doğruya Eko
nomi bakanlığına bağlanacağına 
dair bir haber de vardır. 

Eski bir davanın 

hükmü 
İstanbul, 3-Geçen sene liey

beli açıklarında Firuzan vapuru 
ile çarpışarak 33 kişinin boğulma
sına sebeb olan Afitab motoru da
vası bugün ağır cezada neticelen
di. Mahkeme Firuzan vapuru sü
varisinin cürmü sabit olmadığın
dan beraatine karar verdi. Afitap 
motorunu kullanan Faik iki sene 
ağır hapse ve 200 lira para cezası
na mahkum oldu. 

Güneş Galatasarayı 

şikayet etti 
İstanbul, 3 - Dün Galatasa

ray ve Güneş kulüpleri arasında 
yapılan maçta Galatasaraylı lale
nin oyuncuları ve kulübü hak
kındaki tezahürlerini Güneş şika
yet etti. 

İpekçilerin istedikleri 
İstanbul, 3 - İpekçiler bugün 

endüstri birliğinde endüstri umum 
direktörü ile konuştular. İpek en
düstrisinin bugünkü buhranlı va
ziyetten kurtulması için bazı is
teklerde bulundular. İstenilen şey
ler arasında boyama işlerinin ve i
pekli kumaşlarla ipekli dokumacılı
ğının vasıf itibarile düzenlenmesi 
vardır. 

bir uzuun işini gördürür. Demek ki 
futbol kötü bir spordur? Sporu se
venlerin aklına böyle bir §ey gel
mez. Çünkü onların iyice bildikle
ri ıuclur: Futbol, umumi terbiye 
bakımından faydalıdır ve nizamı 
da böyle kurulmuştur. Ekiple ya
pılan •porun bütün heyecanını 
futboldan almak kabildir. Dünya 
ca hoılanılmasının sebebi de bu
clur. Hekim veya terbiyeci gözüy
le beğenmiyorsanız futbol oyna
mayınız. Fakat başkalarının bun
dan zevk almalarına ela izin veri-
niz. N. BAYDAR 
= 

Namıl{ l(emal icin 
..:> 

İstanbul üniversitesinde 
yapılan toplantı 

lstanbul, 3 - Dün universite 
edebiyat fakültesi talebeleri kon
ferans salonunda Namık Kemalin 
ölümünün 47 inci yıldönümü dola
yısiyle bir toplantı hazırladılar. 
Toplantı çok heyecanlı oldu. Bir
çok gençler konuştular. Namık 
Kemalin hayatını, eserlerini, ede
bi ve milli hizmetini anlattılar ve 
Namık Kemale karşı olan yazı ve 
fikirleri itham ettiler. 

Yenice paketlerinin 
ikramiyesi 

İstanbul, 3 - Yenice paketle
rinin içindeki mükafatların bazı 
bayiler tarafından alındığı söyle
niyor. İdare paketlerin bayiler ta
rafından açılmaması için tedbir
ler aramakta ve tecrübeler yap
maktadır. 

Mühendis okulundaki 
hadise 

f stanbul, 3 - Mühendis oku
lunda talebelere, okul idaresinin 
iyi yemek vermediği ve talebemn 
bu fena yemekleri yemediği hak
kında neşriyat vardır. Okul rektö
rü şikayetler hakkında bir şey söy
lemiyeceğini ve Bayındırlık ba
kanlığının durumdan haberi oldu
ğunu söylemiştir. 

" " " 
Dün akşam şehrimizden içinde 

Bayındırlık bakanlığı başmüfet
titi ve memurin müdürünün bu
lunduğu bir heyet tahkikat için 
fstanbula gitmiştir. 

İstanlnılda büyük 
l>ir lodos f ırbna --ı 
İstanbul, 3 - Dün akşamdan

beri lstanbulda yıllardanberi eşi
ne rastlanmayan bir lodos fırtına

sı vardır. Adalar - Kadıköy ara
sında vapur seferleri tatil edilmiş
tir. Haydarpa!a - Köprü arasında 
seferler çok düzensizdir. Dalgalar 
Kadıköy rıhtım ve iskelesinde mü
him olmamakla beraber hasar yap
mıştır. Kadıköy - Haydarp&.ta ara
sındaki yolun yarısından faz
lasında dalgalar yüzünden 
gidiş geliş imkansız bir hale gel
miştir. Kadıköy iskele meydanı 
dalgaların biriktirdiği sularla bir 
göl halini almıştır. Lodos Boğaz

da ve Sarıyerde de şiddetli olmuş 
ve ufak tefek ziyan yapmıştır. 
Şimdiye kadar mühim bir kaza 
kaydedilmemiştir. Rasathane rüz
gar hızının saniyede (22) metre
yi bulduğunu ve fırtınanın bütün 
gece devam edeceğini bildirmiş
tir. 

Akf&lll fırtına ile beraber sert 
bir yağmur başlamıştır. 

-

Eaırne zS ikinci teşrın ı~rihintle ltur tuluş gününün yıl dönümü1tü ouyük 
saylavlar gurubunun da bulunduiu bu fenliklere aid yukarıda ki re8imleri 

aaylalarımıza koyuyoruz. 

LER 
l~iııans ta yiıılcri 
Beyoğlu tahsil müfettişi Avni Gü -

müşane defterdarlığına , Çubuk malmü
düı·ü Latif Şerefli Koçhisar malmüdür • 
lüğüne, Malatya tahsil enıpektörü Tah
sin Balıkesir merkez malmüdürlüğüne, 
Kaı-apınar malmüdürü Şevket Karaman 
ma\müdürlüğüne, Lüleburgaz malmüdü
rü Mehmet Ali lzmir tahsil başmemur • 
luğuna, Balıkesir merkez malmüdi.ırü 

Mehmet Ali Sağlık Bakanlığı muhase • 
besi birinci mümeyyizliğine, Finans Ba. 
kanlığı nakid iş\cı·i direktörlüğü hesab 
memurlarından Sedat Ünye ma\müdürlü
ğüne, Dirik malmüdürü Saib Manİs:l 

varidat direktörlüğüne, Çorum merkez 
malmüdürü Ragıp Karapınar malmüdür
lüğüne, Akçaabad malmüdürü Mustafa 
Refahiye malmüdürlüğüne, Kars eski 

• varidat direktörü Ekrem Niğde nridat 
direktörlüğüne, Çorum varidat direktÖ· 
rü Osman Nuri Yozgad varidat direktö· 
rlüğüne, Yozgat varidat direktörü Ah • 
med Nuri Kayseri varidat direktörlüğü
ne, Kanlıca tahakkuk başmemuru Zeh
ra Ankara tahakkuk müfettişliğine, Bey
oğlu tahsil baş memuru 1 na yet Beyoğlu 
tahsil direktör muavinliğine, Bursa ta • 
hakkuk memuru Rıza Bursa tahakk.ık 
başmemurluğuna tayin edilmişlerdir. 

Üsküdar icra amiri Necmettin, Siird 
varidat direktörü Hilmi, Beyoğlu tahsil 
başmemuru Ziya, varidat genel direktör. 
lüğü şeflerinden Ferruh, İzmir muhase
be mümeyyizi Tevfik, İzmir muhase • 
müfettiıi Suphi. Dör tyol malmüdürü 
Hüsnü birer derece terfi ettirilmişler \'e 
evvelce itlen el çektirilen Bilecik mal
müdürü lbrahim Bakanlık emrine alın
mıştır. 

Türkiye - İsviçre tecim 
ve kılirinğ anlaşması 
Türkiye - İsviçre arasında 1935 

tarihinde akdedilen tecim ve kli
ring anlaşmaları 31 ikincikinun 936 
ya kadar meriyet mevkiinde kala
caktır. Bu itilaflar bu tarihte ih
bar müddetine tabi olmadan fes
hedilebilecektir. Ancak ikinci ka
nun sonunda akidlerden biri tara
fından feshedilmedikleri takdirde 
1936 senesi nihayetine kadar uza
tılmış sayılacak ve bu halde, iki i
tilaf m meriyet şartları iki taraf 
arasında tayin edilecektir. 

İngiltere ve Almanya 
bal istiyor 

Almanya ve fngiltereden bazı 
firmalar memleketimizden bal al -
mak üzere Türkofise baş vurmuş -
lardır. Türkofis kendilerine bal işle
riyle uğraşan tecimerlerimizin adres 
lerini teshil ederek göndermiştir. 

Kütahya valiliği 
Kütahya valiliğine İzmir vali 

muavini B. Sedad tayin edilmiştir. 

Finans bakanlığr dosya 
teşkilatı 

Finans Bakanlığı, merkez daire
leri için, bir evrak ve dosya talima -
b hazırlamış ve tabettirerek ıubele
re dağıtmıştır. Bakanlık, bu talimat
name ile evrak ve doayalannı en 
son usullerle tanzim ettirmektedir. 

ve coşkun ıenliklerle kutlamıftıı·. Bir 
biraz geçikmif olmalarınca raimen 

Düşunuşlcr : 

11,iıılaııdi} a 1 üı·k:leri .. 
Z evkle basılmış mini m ini ve 

şık bir broşür. Üzerini. okuyorum :, 
''Finlandiya türkleri birliği yasa-
sı " '. 

Finlandiya! ... Bize ne kadar u
zak ve ne kadar az §ey söyliyen 
bir yer. Hattô. aydınlarımız ara
sında bile, bu §İmal memleketinin 
co'ğrali vaziyetini ezberden söy
liyecek kaç ki§i çıkar elersiniz 

işte, biı.e bu kadar uzak ve bu 
kadar yabancı bir memlekette ken
eli soyumuzdan insanların yaıadı
ğını bilmek ve bunların türklüğe 
bağlılıklarını kuvvetlendirmek i
çin bir birlik etrafında toplandık
Lannı görmek, insana hakiki bir 
zeuk Lle gurur veriyor. 

Milli his ancak ıuurla, toplu
lukla ve kültürle devam eder. An
cak milliyet bağının kudsiyet ve 
ehemiyetini idrak etmif ve bu
nun için aralarında birleımİf in
sanlardır ki daha kalabalık ya
bancı kütlelerin içinde eriyerek 
kaybolmaktan kendilerini koruya
bilirler. Sayısı pek laila olmayan 
Finlandiya türklerinin bu hakika
ti sezmek husuıuncla gösterdikleri 
uyanıklık türkün ıoyuna karıı o
lan sevgisinin ayrı bir delili sayı
labilir. 

Bu münasebetle, yabancı mem
leketlerde yaşayan türkler arcııın
da milliyet hissinin kuvvetlenme
sinde, cumuriyet Türkiyesinin, baı 
döndürücü ilerleyiı hızı ve millet
ler arası prestijiyle ne mühim bir 
rol oynadığını kaydetmeden geç
memeliyiz. Osmanlı İmparatorlu
ğunun aciz ve :zelil hali ncıııl bütün 
türklük için bir :zül icliyse, yeni 
T ürkiyenin bütün dünyanın hay
ranlık ve sempatisini kazanan lıal
kııı ela, anayurdun içinde ve "'· 
tında, türk •oyundan herkeı için 
milli bir gurur veıilesi olmuıtur. 

Türklüğün, İmparatorluğun 
yığdığı molozlar altında cuırlarca 
örtülü lralmq büyülrlüğü, eım 
kıymette bir tarihi eser gibi, ca
muriyet Türkiye•İnin çalıımalarile 
ve süprüntüleri ayıklamasiyle mey
dana çıktı. Ve milyonlarca gönül
de kuclsi milliyet ateşini bu büyük 
başarım alevledi. 

Dış ülkelerde yaşayan soydQf

larımız nasıl gözlerini ve gönülle
rini Ankaradan doğan güneıe çe
virmiıseler, biz, anayurclcla otu
ran •oyun bahtlı çocukları da, ta
liin ve te•aclülün bir cilue•ile biz. 
den ırak düımüf türkleri lralbimi-z. 
den ve hatırımızdan a•la çıkarma· 
malıyız. Sevgiler ve vazileler dai
ma karşılıklıclU". 

YAŞAR NABi 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

1 - St•t·inr 
2- , euim 
3 - crmel.· 
4-Sormak 
5- olmak 

x uncu Anket 

1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuttur? 

iV) Bu arattırma neticesinde: 
A - T ürkd\li kiikleri ve, 
B - Türk dili ekler i, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekku

lü hakkında bir kaide çı
karmak "'lilirnk'Jr> .nHd;ir ? 

Yukarclaki onuncu ail anke-
, ımize okurlarımızın verecekleri 
cevablar, gazetemiz yazı i.fleri di. 
rektörlüğüne qönderm.J""1"ini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız 
ceuablan ıırasile koyduğumuz 
ıibi bunclan böyle ele lıoyaca.fu. 
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Spor: 

ondrada bugün yapılacak Alman - İn
ıdliz milli f uthol tak:ımları maçı az kaldı 

sıyaAal lıir iş haline getiriliyordıı. 
Tredünyon kongresinin 

genel kunılu, bu maçın yapıl
maman lüzumunu ileri süre-
rek I~ bakanlığa ba§vurmu§· 
lar, ıol cenahdan birçok kim
seler de maçın yapıldığı gün 
gösterilerde bulunulması için 
amumi meydanlarda söylev
ler ıJermİ§lerdir. A§ağıdaki 
haberler ve gaz.ete makaleleri 
benzeri olmayan bu mesele 
hakkında geni§ izahlar ver
mekteclir. 

Londra, 2 (A.A.~ - Dün ak
aam. komünilt Sniben, T Tafal-

Avnıpa felıirlerinddi 

gar meydanında bir söylev vere
rek gelecek çarşamba günü To· 
tenham Hotspur top meydanında, 
İngiliz ve alman ekipleri arasında 
oynanacak futbol maçı münase
betiyle büyük bir gösteri yapılma
ımı teklif etmi,tir. 

Spiberain arkasından, birçok 
hatipler, binlerle alman ziyaretçi
nin gelmesi dolayısile naayonal 
eosyalist rejimi bakımından, bu 
karşılaşmanın, İngilizler üzerinde 
iyi bir tesir yapacağını ummakta 
olduklarını söylemiılerdir. 

Alman sporu, az vakittenberi 
devlet kont.roJu altında bulun
maktadır. 

.4lmwı Jutbolu ı:e ingiliz 
8osyaü~tl4?ri. 

29 aonteırin 1935 tarihli Deyli Meyl 
guetesinden: 

Tredünyon kongresinin genel kuru· 
lu, lngiitere ile Almanya arasını bo;ı: .. 
mak için gene bir fesad sıkardı. 

Bunlar, bu huıuıta futbol oyununu 
bile bir vasıta olarak kullanmaktan ge • 
ri dllnWUllışlar ve iç Bakanına başvura· 
nk önümüzdeki çar~ba günü yapda· 
.~ İngiliz • alman maçının geri bırakıl. 
meıııru istemiıler, bu takımla birlikte na· 
ailerdt>n bir grupun geleceğini de buna 
aebeb olarak göstermişlerdir • 

Bu suretle bunlar, politikayı ehemİ· 
yetli bir spor hadisesine kanıtırmak ve 
bu yuzden alman milleti ile f«avga vesi· 
lesi çıkarmak İstemiılerdir . 

İngiliz mizacına hiç uymıyan bu hr 
relıietin futbol heyetinde derin tesirler 
uyandırnuş olduğunu Öğreniyoruz .. 

•••• öyle görülüyor ki bu aaamlar, 
başlannda kızıl bayrak bulunmayan her 
millete kartı böyle davranmak dileğin -
dedirler. 

Bunlara habrlatmak laZlmdır ki, lja• 
yed alman konukları geldiği zaman bir 
takım gösterilere kalkıpcak olurlarsa 
bunun sonucu çok kötü olcaktır. 

Almarı habcrlllnuı bürosu 29 
sontcşrirı t<ırihiyle Lmıdra,Jmı 

bildiriyor: 
Alman .. İngiliz milli takımları maçı

•n ~apılmaınası için Tredünycnun mÜ· 
racaatını İngiliz hükümeti reddetmiıtir. 

lç işler bakanı Sir Jon Saymen Trc. 
dünyon genel sekreteri Sir Valter Sit
rin'c yazdığı bir mektubta1 istenildiği 
takdirde bir heyeti kabul edebileceğini, 
ancak daha timdiden bu işe hüküme M 

tin karııma1ına lüi(;Uın olmadığı fikrinde 
olduğunu bildirmiştir. 

Mcktubta deniyor ki: 
" Bu maç, ingiliz federasyonu tara· 

fından uıulü daireşinde teabit edİlmİ§· 

tir. Bu oyun, :zaman zaman Londra'da 
ve birçok hükümet merkezlerinde yapı· 
lan ve misafir takıinm memleketinde:ı 

gelen yurdda§lann da hazır bukınmak. 
ta olduğu milletlerarası maçlardan bin
di!'. Bunlar için ne hükümctin muvafa • 
kati istendi ve ne de istenmesine zaruret 
vardı. Doğrudan doğruya bir spor işi 

olan bir mücadeleye 11yaaal duygular 
katmak hiç arzu edilmiyen bir §eydir. 
Ben u kanaatteyim ki, bu fikre Tred.ii. 

büyük maçlardan biri 

nyon da iJ.tirak edecektir. Mektubunu~ 
bana, gelecek çarşamba günü yapılacak 
maçın hiç bir ııyaaal ehemiycti olmadı • 
ğmı ve her iki bükümetten hiç birinin 
ııyasa ve benliklerini ifade edici bir ma· 
hiyette bulunmadığını bildirmeme frr • 

sat vermektedir. 
Bu, canı istemediği takdirde, hiç kim

ıenin gidip seyrctmeğe mecbur olmadığı 
bir futbol maçıdır. 

Bu memlekette her hangi bir spor 
hadisesinin sıyasal bir ehemiyeli olabi· 
Jec;eği gibi bir düşünceyi ortadan kal • 
dırmak için, bu işle, u veya çok, aJakaaı 
olan herkesin elinden geleni yapac:ağll\1\ 
umucJum vardır. ,, 

Halkevi spor salonunun 
K'§lık .;al'*ma programı. 

Halkevi Spor Komitesinden ı 
Pazartesi: (Bayanlar eskrim) aa· 

at16. 17, (eskrim) saat 18-21 
Salı : (Çocuklara, B. H. ) saat 

15-16, (kızlara) 16-17,30, (büyük. 
lere B. H.) saat 17,45-19,45. 

Çartamba: (Memurlara, B. H.) 
saat 17,30 . 18,30 (Eskrim) 18,45-
21. 

Perşembe: (Bayanlara, B. H.) 
aaat 10,30 • 11,30 (çocuklara, B. 
H.) aaat 15 • 16 (Baylara, B. H.) 
l 7,30 - 19,30, (Bay:anlara, Eskrim) 
16- 17,15. 

Cuma: (Bayanlara, B. H.) 16 -
1 7,30, (Bayan memurlar, B. H. ) 
17,30, (Baylara, B. H.) 18,45 -
19,45 "memurlar için 18,300 • 

Cumartw: (Eskrim) 17 • 20. 
Pazar (Baylara, B. H.) 10-20 • 

Kış gezileri 
ilk kış gezilerine 1 S .. xn • 1935 

günü hava eyi olduğu takdirde Bal
kat köyüne ilk gezi yapdacaktır. 
Geziye Halkevinden saat 9 da bat
lanacaktır. Herkes bu geziye gele .. 
bilir. 

ÇAGRILAR 
Kamutay Memurlar kanunu ko

misyonu bugün Parti Grupu içti 
mamdan sonra toP,lanacaktır. 

'i' *"' 
Dahiliye ve Maliye Encümen • 

lerinden mürekkep Muhtelit Encü
men (4. xu. 1935) çarşamba günü 
saat (10) da toplanacaktır. 

c gaz r k 

AKDENİZİN STR,~t\ TEJIK DURUMU 
Son günlerde bütün gözler, Akdeniz'in durumu ve lngiltere - ltalya anlaşmaz.lığı üzerinde 

toplandı. Hatta bu anlaşmazlığın bir uzlQ§ma ile neticelenmerinden fOk, bir harba revrilme
•İ ihtimalinden bahseden yazılara sıksık rastlanıyor. 

ltalya Üe İngiltere bir harba tutuşacak olursa, Akdeniz.'in vaziyeti ne olacaktır? diye bir
çok fikirler ileri sürülüyor. 

Ya~an; Amiral Dr. H. C. Groo:; 
Jtalyanm Habeşistana karşı giriş

tiği İ§ler dolayısiyle birçok ingilız 

harb gemilerinin Akdenize akın et
mesi, bu sömürge barbını yapan or
dunun mukadderatından çok daha 
ehemiyetli olan bir meseleyi oı·ta· 

ya attı; bu mesele, İngilizlerin önder
liği altında bulunan Akdenizdeki 
stratejik deniz muvazenesinin atide
ki durumudur. 

Roma paktı yapıldıktan sonra, bu 
yılın başlangıcında Akdcnizin mu
kadderatı meselesinin de, bu denizin 

,.en kuvvetli iki devleti olan Fransa ile 
Jtalyaya artık kati surette geçtiği sa· 
nılryor ve bunun neticesinde, Akde
nizin 1arki ltalyanın, garbı Fransanın 
nüfuz mmtakası olarak tesbitiyle, 
iki devletin donanma çekememezliği 
yerine bir muvazenenin kaim olduğu 
kanaati hüküm sürüyordu. Ancak 
Britanya donanmasının Mare Nos
tt'um'a akın etmesi, bu ihtiraslı plan· 
ları da şüpheli bir şekle sokmut oldu. 

Bu akm, Jngilterenin, harbsonrası 
ınyasaamın birçok cihetten sallantıda 
olmasına, kudret vasıtalarınrn devam· 
lı surette geri kalını§ olmasına rağ
men, menfaatlerinin tehlikeye girdi
ğini gördüğü yerlerde hiç bir veçhile 
ananevi deniz sıyasasmdan vaz geç
meğe niyeti olmadığı hakikatini, ade
ta bir §İmşek gibi birdenbire aydm
la ttı. 
"Zamanımızrn pek i§e yarar bir 

faktörü" göziyle bakmak istemiyen
)erin bütün hayretlerine rağmen, ln
giltere, ıuyasasıoı deniz kuvvetine da
yamaktadır. Daha lngiliz .. İtalyan 

münasebeti gergin bir şekil almadan, 
İngiliz hükümeti bu yaz, Akdeniz do
nanmasını 1936 ilkbaharına kadar 
hemen hemen ana vatan donanması 
kadar kuvvetli bir şekle ııokmaya 

karar verdi. Bu iki donanmanm özü
nü, mevcud 15 tane büyük mubare· 
be zırhlılarından altJ§ar tane :zırhlı 

teşkil edecek ve icabında SingapUl''a 
ana vatandan daha çabuk varabilmek 
için Akdeniz donanmasında hal'b 
kruvazörleri ile •affıharb gemileri bir 
araya getirilecekti. 

Halbuki İtalyanların Habeıiatana 
kar§J harekete geçmeleri, bu plinm 
önce düşünüldüğünden çok daha hız· 
la tatbik edilmesini icab ettirdi. Bu
nun verdiği netice, bu gibi hallerde 
bu ölçüde ve böyle bir sıyaııal tesiri 
yalnız, donanmanın yapabileceği ani 
bir kuvvet aktarması oldu. 

1 ağustosta, İngilizlerin Akdeniz
de 4 büyük harb zırhlısı, 4 ağır ve 4 
hafif kruvazörleri, 30 destroyerleri 
ve 6 deniz alb gemileri bulunduğu 
halde, bu kuvvet bugüne kadar, 7 
büyük harb zırhhsma, 8 ağır ve 13 
hafif kruvazöret 65 destroyer •e 20 
denizaltı gemisine yükselmİftİr. Bq.. 
na karşı İtalyanların 2 büyük harb 
zırhlıları, 7 ağır ve 9 hafif kruvaz;Ör• 
leri ile 50 destroyerleri ve 50 de de· 
nizaltı gemileri vardır. 

Bu duruma göre, İngilizlerin bü
yiik harb zırhlıları ile ağır kruvazör
lerinin, hemen hemen yarısı, hafif 
kruvazöderi ile denizaltı gemilerinin 
üçte biri ve destroyerlerinin üçte bi· 
rinden fazlası Akdenizde bulunuyor. 

Böyle kuvvetli bir toplanı11 ancak, 
Britanya devletinin batka alanlarmı 
ihmal etmesiyle mümkün idi. Sıraaı 

gelince Akdenizdeki donanmayı da· 
ha çabuk kuvvetlendirebilmek için 
aon günlerde ıarki Asyada bulunan 
donanma kuvvetleri de Singapura 
gelmiı bulunuyorlar. 

Singapur'da toplanmıı olan deniz 
kuvvetlerinin Alıdenizdeki süel hare
ketlere göre taksimi meselesi her §eY
den önce .ınyasal dlD'umun icablarma 
bağlı bulunmaktadır. 

Ne de olsa, Malta adasının yürü· 
yüşün bir geçid istasyonu haline ao-

kulmasr, ana kuvvetlerin Cebelütta
rık ve lskenderiyeye dayanmaları 
dikkate değer bir vaziyettir. Buna 
göre, Britanya hareketinin merkez 
noktasını, bugünkü günde beş büyük 
harb zırhlısmm, bet ağır kruvazörün 
ve hususiyle iki tayyare ana gemisi· 
nin bulunduğu Alcdeniz'in şarkı teş

kil ediyor. 

İngilizlerin :.ayı baknnından Üstün
lüğü, bet tane büyük harb zırhlısı ~e 
iki tane tayyare ana gemisidir. Buna 

karşı kruvazör ve destroyerleri ital· 
yanlarankind.;n daha azdır. Hatta 
İtalyanların İngilizlerden otuz tane 
fazla denizaltı gemileri vardır • .ı' 

ltalyanJann asıl büyük üstunlük. 
leri havadadır. Çünkü İngilizlerin 640 
tayyaresine karşı, (donanmanın tay
yareleri de hesaba kablmıftır) ital· 
yanlarm 2500 tayyareleri vardır. Ay
rıca 300 tayyareleri de Habetistan· 
da bulunuyor. Efrat bakımından da 
ltalya lngiltereye üstün bir durum
dadır. Yalnız Libya'da 54,000 asker
leri vardır, ki bu mikdar, Britanya· 
nın Mısır, Sudan, Filistin ve Aden'dc 
bulunan İngiliz ve yerli askerlerinin 
topundan çoktur. 

Harb hareketleri yalnız Akdenize 
inhisar ettiği müddetçe, coğrafi ıart· 
lar ltalyanm lehinedir. Çünkü İtalya, 
Jngiltere için fevkalade ehemiyeti o
lan Cebelüttank Portaait yolunu, Tu· 
nus ile Sicilya araıı.ında 120 mil ge. 
nişliğindeki boğazı mükemmel bir du
rumda olan Sicilya, Sardonya ve 
Trablus'taki üssülhareke noktaların· 
dan hareket edecek olan deniz ve ha
va kuvvetleri ile kapayabilir. 

Malta adası, İtalyan hava şilahı· 
nın tehdidi altında bulunması yüzün .. 
den İngilizler için bir deniz ve hava 
silahı üuülhareke noktası vaziyetin· 
den çıkmış olduğuna göre, eğer 

Fransa, Avrupa ve Afrikadaki üs
süJhareke noktalarını ve hususiyle 
Tulon ve Bizerta'ya, yahut da Yuna
nistan Kefalonya ve Korfu adasını 

lneilterenin emrine vermiyec:ek olur· 
M, Britanyanm deniz ve hava kuv
vetleri İtalyanların ablokaya kartı 

harekete geçirecekleri kuvvetlerine 

taldırabilmek için, Cebelüttarık'tan 
veya lııkenderiye'den 1000 millik bir 
meufe katetmek zorundadırlar. Böy· 
le bir durumda bile, İngiliz kuvvetle· 
ri ltalyanlarm tayyare, destroyer ve 
denizaltı gemilerinin ardı arkaaı ke· 
!ılmez bir üstün kar§ılığı ile çarpı§• 

mıı oJacakllr. lngilizlerin, Akdeniz. 
in ,ar.uyle olan tecim münasebetleri
ni, ve gene bu denizin farkındaki ha· 
va ve deniz kuvvetleriyle irtibatları· 
nı temin edebilmeleri, Afrikayı do· 

. lafıp Şapdenizinden geçmeğe bağlı 

kalacak, italyanlar Libya ile ol.n İJ" .. 
tibatlarmı muhafaza edeceklerdir. 

Buna kar,ı da İngilizler, Akdeni· 
zin farkında, italyanlarm, Karade· 
nizden maden ve petrol taşımaları· 

mn önüne geçmiş olmakla kalmıya· 
caklar, Habe§İstandaki 350,000 kişi
lik ordulariyle olan bütün bağlannı 
kcaıneğe muvaffak olabilecek bir du
rumda bulunacaklardır. 

lngiliz deniz kuvvetlerinin bütün 
bu stratejik ihtimaller içinde İtalyan· 
larm ağır baaacakları biricik üstün 
cihet, bazı bakımdan önemi olan de
nizaltı gemileriyle bava silahları dır. 

Hava silahı, hava elverişli O• 

lunca, gündüzün, Cirid ile Cezayir a· 
rasrndaki sahaya hakimdh-. Cebelüt

tarıka ise, yalnız en büyük tayyarele
ri kullanmak, bomba yükünü asgari 
bir hadde indirmek ve uçuıu keserek 
Sardonyada yere inmek şartiyle var· 
mak mümkündür. Bu mesafe 800 mil
dir. 

ltalyan tayyareleri de Akdeniz'in 
farkındaki İngiliz Ossülhaı-eke nokta
larına. ancak, On iki adadan veya 

Libya'dan kalkmak ~artiyle varabil 
ler. Harb tecrübeıı.i olmadığından, bu 
kadar uzak bir mesafeden kalltan 
tayyarelerin taarruzla elde edecekJc .. 

ri muvaffakıyet de münaka§alı bir 
mevzu halindedir. Boyle olmakla be· 
raber İtalyanlar bu taarruzlara fe • 
kali\de bir eheıniyet vcrmektedi.·ler 

Bu t. raftaki kuvvetlerini tehdit et· 
mektc olan tehlikeyi İngiliz donan· 
ması da küçük görmiyor. Son h::ırbto 
bile büyük harb 211 hlılarmı hu lan· 

mak hu6U!iUnda ç?k dikit;: th davran• 
mı,tı; çünkü Brilanya inıparatorlu· 

ğunun kudret ve emniyeti onlara da· 
yanmaktadır. Halbuki o zamandan· 
beri bu büyiik harb zırhlrlarmm sa• 

yısı a:zalmı~ ve bugün andlnşmelarl 
yalnız 15 ünite olarak k.- mrştu. Buna 
dan dolayı, bu~ünkü günde ne yapa· 
bileceği henüz belli olmıyan h;wR sİ· 

lahmın karşısına Akc1enizde. lnl:İlte
re'nin, büyük harb zırhlılarını çıka
racağı şüphelidir. Fakat ıngiliz <le
niz kuvvetlerinin arkasmda bu des
tekler olmadıkça, hiç bir verde :,.sir~ 
li bir iş göremezler. 

Bir de şunu göz önünde tuı.:mak 

gerektir ki, Britanya donanmasının 

Akdeniz"in §arkından çekilmesi, ln
gilterenin Mısırdaki durumu Üzerin .. 
de de büyük tepkiler yapabilir. Bu

nların hepsini bir yana bırakarak di· 
yebiliriz ki, İtalyayı Akdcnızde ez .. 
mek için, İngilizlerin, buyuk harb 
zırhlılarmı harekete geçirme!erin 

bile lüzum yoktur. İngiliz donanması, 
İtalyanların Denizaltı ve hava silah
larının tesir sahalarmdan uzakw ka~ 
larak, Akdeniz'in §Ark ve garbınd.aki 
geçidleri !utmak ııureliyle gayesin 
varabilir. 

Eğer Jngiltere isterse, donanması
nı nisbeten daha az tehlikeye koyaa 
rak, Şapdeni:ı.ini hükmü altına alabi· 
lir ki, İtalyanların habe9İstandaki se-. 
fer heyetinin bütün bağlarım, isled ... 
ği zaman kesebilecek bir duruma ge· 
çer. 

İngilizler böyle bir tavur takınacak 
olurlarsa, Akdeııiz'de hiç bir hareket 
yapmadan, hatta italyanlarm Libya 
•e ıarki Akdeniz nkeleleriyle olan 
irtibatlarına geçici bir zaman ıçın 

hiç dokunmadan, Malta ve Hay faya 
bile lüzum kalmadan, italyanlar Ha· 
beıistanda giriıtikleri itten vaz geç• 
mek zorunda kalırlar. Bu vaziyet 
karıısında Süveyş kanalının kapan~ 

masma bile ihtiyaç yoktur. 
ltlyanlara en öldürücü darbeyi, 

Cebelüttanlt: bogazının İtalyan vapur· 
larma kapanmaıu indirebllir. 

ltalya itbalahnın yüzde 83 ünü 
denizden yapıyor. Bunun yüzde 72 ei 
Cebelüttarık boğazından yiizde 6 ıı 

Süveyş kanalından, yüzde 10 u da 
yahm farktan geliyor. 

Hiç fÜphe edilemez ki, lngilter 
için küçük bir riziko ile bqarılmaııı 

mümkün olan böyle bir ablokadan 
sonra, İtalya, çok geçmeden teelim 
bayrağını açmak :zorunda kalmıı1 o
lur. 

Çok tükür henüz bu kadar ileri gi· 
dilmemiıtir, çünkü lngilterenin böyle 
bir tedbir alması, harb demek olar. 
Ve böyle bir harbm da mevzülettirİ· 

lebileceği çok münakata değer bi.r 
meseledir. Fakat bugiİAkii günde, 
bütün dünyayı allak bullak edecek 
olan bir harbm çıkmasında, Avrupa
da hiç bir devletin, he1e lngilterenin 
hiç menfaati yoktur. 

Denildiğine göre, sulhu korumak 
için girişilmit sıyasal bir hareketin ne 
ticesinde, büyük barbta dünyanm her 
yerinden çok ağzmın tadını almıt o
lan Avrupa, yeni bir barba yuvaı·1a
nacalc olursa, dünya tarihinde çoi.: 
kötü bir •aka kaydedilmiş olur. 

F öllıifer Rııu1btthter' den 
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... 411kmlerimiz: 
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z taz 
y·yebil"riz? 

-

Halk i ,~iıı deD-eı·li IJir yi yece~i olan ha ğı 
:s ~ kil" ~aidir u,~ıız r;atnıak basit bir. leş at ~ 

Jıtanbul'daki ar 
•ndaıumzm ı:6n • 
d rdiği ve dü11kü 

yımuda çık•a 

· r reaim bize taz• 

ve ucuz balık ye 

m.:'k ihtiyacını bi' 

daha hatırlattı. Is • 
tonbul gazetclerİn· 

d okudıa • urnuz ba. 
lık bolluğu bir haf. 

ta içinde ltalya ya 

65 bin çift tor.&k d 
Mtılacak kadar rrcnışken Ankara' a 

0 

ı.;;. d fiat u-bu bolluk ne satış faz)a.....,ı, ne ~ • 
cu:dugu şeklinde kendini hissetbrmcunş· 
tir. Turkiycdc balığın; sıhhi, yüksek krı· 
JoriH ve ucuz bir halk yiyeceği olacak 
kadar bol olduğu halde yalmz ıahil şe
hirlt>rdc bırlunan ve iç Anadolunun has· 

et• • kt•w• b" )u''ks olarak kalınası r ım çe ıgı ır . 
.. . d d deg· er bir meseled1r. 
uzerın e urmaya 

Sırurlarrmızın dörtte üçü sudur . v~ 
l d d.. nefis ve çe~&db eu anmı:ı. a unyanın en 

lbalıklnrı vardır. Türkiye bir açık pazar 
. d bir yarı-sömürge vo ekonomı baknnın an .. . . 

M·ıı· dustnyı iken bile balık satardı. 1 1 en 
.. .. 1 . k·ı·tı ndırarnk koruyan ve urun erı teş ı n a 

• • b' • · yılında dı§arıya 
cmmunyctın on ırıncı b" 
eattığınuz balrktan aldığımız para ır 
milyon lirayı bulmuıtur. 

Balığın iç Anadoluda ne kadar az ye-
·ıd· w. • • • Anknradaki rakamlardan 

ıgını en ıyı, d . . 
h . · yur un ıyı 

öğrenebiliriz. Başşe rımız, . 
t •. 1 .. yemesini bılen ıeç· 

YAJ8JD3$1DI vo uru 1 

kin bir kalabalığı barındırdığı halde, , 
• b" · hayrete d ki balık sarfiyatı bile ızı 

ra a d 123 000 nufus• 
düşürecek kadar az ır. · 
tu Ankarada günde vasati ola~ak sarfc
dilcn b lık mikdarı dört yüz kılovı.ı geç. 

d
. y . gu .. nde her ankaı-nhya 

memekte ır. anı .. .. 
üç gramdan biraz fazla balık duşuyor 

emektir. d ks 
Halbuki Ankara; İstanbul an e. 

presle 12 saat uzaktır. Bir balık şehrı sa

yılabilecek olan lzmite de daha yal-
.. d ··ç gram 

du. Bu, her yurddaşa gun e u 
• L-t' • • Anadoluda daha azaldrgın1. 
Sıx: ının iÇ • h • 

ıı..__ 1 d t tlı su L-fıklannR ın uı;ı,. 
DaZI yer er c a .,... 

• ~ • • "h _. ok yerlerde ~e ba 
etbgmı vtı nı ay.,-L Ç ,ı :ı. 

• . . b" ta ol~uı..;unu hiın haç bılınmeyen ır me 

ıörüyoruz. 

4.ııluırml.tı lmllJ.-la uj!ro~t11ılar~ .. t 
Ankarada balık satışı ile u~rıu:an or 

dükkan vartfır Avrıca 8 - 10 sen•Hr sa • 

bcı d:ı balık .atmakla aeçinirlcr • .;,ey -

yarlardan bir kwm doinıdan doğruya 
f 5tanbuldan balık getirtiyorlar, bir kıs
rnı da Suluhandalri kabzımallardan ve
ya buradaki balıkçı dükkinlanndan alı
yor. Ankara'daki dükkancılar balığı, y 

Balıkhaneden müzayede ile veya oradı\. 
ki bir rnutavauıttan almaktadırlar. Bi· 
rinci şekle göre balık Ankaraya kadar 
iiç, ikinci tekle ıörc dört mutava99ıtm 
elinden geçerek gelmektedir. Ankaracln 
mevsim dolayısiyle ıatılamıyan ve pa • 
halı olan bazı bahkları da büyük oteller 
ve lokantalar doğrudan doğruya getir· 

tiyorlar . 
Ankara dükkanları, lstanbuldaki 

adamları vasıtasiyle, lstanbulun büyük 
balrkcıları gibi doğrudan doğruya balık· 
haneden mnl ahyorlar. Ba1ıkhanede Mı· 

tılanlar miizayede ile olduğuna göre Is. 
tanbulun toptancısı ile, Ankaranın t .,. 

tanem arasında bir alış farlc yoktur de· 

mcktir. 

Ankaraya balık yüzde rıekı-.eni lstan· 
buldan v<ı bazı zaman da İzmit, lzmir 
v Sımuun'd, ii geliyor. 

Nt• hmfor masraf oluyor? 
Ankara balıkası, hiç de çok kf\r et -

mcdiğini iddi, c-derken bir kiloya binen 
masrafı ileri sürmektedir: Balıkçıya gÖ-

buz masrafiyle bernbeT bir kiloya 10 
kuruş masraf vardır. Bu da 40 kuuşa 
satılan bir kifo balığa yüzde yirmi ~ 

:ı.am yapıyor. 

. Bu iddin ııırf balıkçılık yapan ve 
balık satmak için dükkan tutan, icar ve. 
ren, vergi veren, kapital bağlıyan, ve nİ· 
h.ıyet bu İfİ kendine meslek yapan bir 
yurddaş için belki de ,,-arid olabilir. Fa
kat biz; bu iddia haklı da olsa, üzüm ve 
ine.in UCU?. ve boJ Satma(< için nasıl ÜzÜ 'tJ 
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. 
gunu yapmak dlitunüyorsak, onlar ka -
dar aranacak bir değerde olan nefis balılt. 
larıınızı taze ve ucuz yemeyi de müınküıı 
kılmalıyız. Bu İfİ, bu gayeleri gerçek · 
leştirmek için kurulan müesseseler - m 
scla bu arada Anllara memurlar koope 
rı\lifi - Üzerine alır; zaten İ§lcyen maga
zalal'ına bir çeşid ilavesi olarak ba1ığı 

bulunduı·ursa, ucuz ve taze olarak satıl· 
mak mutluluğuna kavuıtacak olan bu 
milli mahrulümüzü halkın bol bol ye • 
mes'i ve yoğaltması çok tabiidir . 

Nederı ''.z balık yiyoruz? 
A - Eveli halk taze balık bulun • 

duğuna kani değildir. Bir 7.aDlanlar kab
zımalların getirdiği ve nihayet uray ta
rafından yasak edilen bayat balıklar hnlk 
ta Ankara'da tazo balık bulunmıyncağma 
dair bir kanaat doğurmuıtur . 

B - Pahalıdır. Bu pahalılık burada
ki balıkçılaı·ın belki normalin Üı;tünde 

kazandığında da değildir. F akal esaslı 

bir gıda maddesi olabilecek vasdları ta· 
şıyan bıı maddenin sabşı organize cdit
miyo muhtaçtır. Mutavassıt azaltılmalı, 
kar normalleşmeli, hatta; büyük firma. 
lar, h::ılkı balağa altışbrmcaya kadar. bn 
lık satışından zaruri masraflardan baş· 
ka bir kar da beklememelidir. 

C - Balık, propaganda bakımından 
ihmal edilmiş bir kıymettir. Sıhat bakı • 
mından olan değeri, yaşatıcı hassalı ve 

nefis bir yiyecek olduğu halka anlatıl
malı ve balık yemenin aynı zamanda Ü· 

:züm, İncir yemek gibi milli bir vazife ol. 
duğu izah edilmelidir • 

Devlet aldığı eıas t~dbirıerle müte 
şebbislere ve müesseselere bu imkinlu• 
tamamlyle vermektedir. lstanbuldan An
karaya bir kilo balıKa yalnız bir kuruş 
nakliye ücreti alındığını unutmamalı -
yız. İyi bir zeytin yağının, iyi bir sade 
yağdan yarı yarıya ucuzluğu milli arttı
rım kurumunun propaganda itine yar -
dıma daima hazır bulunması, balığın etin 
yerini tutacak, ondan ucuz nefis bir mil
li mahsul olmaH balık hesabına mühim 
birer avantajdır. Bugün artık, ton, ııar
dalyn, nncuv~ füme (yılan, lüfer, us • 
kumru, kolyos, kılıç, liko1ines) hepsi, 
kendi fabrikalarımızda yapllması ve Av
rupadan ithalatın durması balık işine hü. 
kümctin verdiği hususi ehemiyetin bir 
neticcııidir. Ekonomi Bakanlığının ihra· 
catı teşkilatlandırma bürosu direktörü 
B. Servetin balık nuntakalarmda yaptır
dığı tetkiklerden sonra türk balıkçılığı. 
na layık olduğu mevkii vermek yol"n· 
da hazı..tadığı projeler bu iş üzerinde de 
devletin büyük ve yarabcı varlığının rol 

aldığını göstermektedir 

.1hılı·m·<ıda balık: 
Memurlar kooperatifi gibi müatcbli. 

kin parasile kurulmuş ve milli mahsul • 
terimizin ucuz ve bol sabıtrru ya,ama 
prenı.cipi olarak kabul eden müessesele • 
rimizin, yeniden kapital, memur, vasıta 
bağlamadan munzam ve "havayici zaru-

·Halice\ · de bir 
{ ıfe ·ans 

Halkevi Başkanlığmdan : 
Halkevi güzel sanilllar şubesi • 

nin hazırladığı konferanslardan bi -
rincisi S.12-35 perşenıbe günü sa • 
at 16 da Halkevi sa1onunda Kültür 
Bakanlığı enspektörü Bay Burhan 
Toprak tarafından edebiyatta ve re
simde "Fütürizm,, hakkında projek
siyonlu bir konferans verilecektir. 
Bu konferansa bütün okullar ve 
yüksek tahsil gençliği, sanat ae • 
venler ve her arzu edenler davetli • 
dirler. 

Bir kazamızın adı 
Edirne vilayetine bağlı Kavak

lı kazası adının Meriç adına çev
rilmesi Bakanlar kunılunc kabul 
olunmuştur. 

Gümrüklerdeki memur -
larrn durumu 

Gümrük ve inhisarlar bakanlı
ğı, inhisarlar ve muhafaza genel 
kumandanlığı müstesna olmak üze
re bakanlığa hağlı dayreler me
murlarmın tahıil derecelerini, va
zifeye başladıkları tarihi ve doğ
dukları yer ve tarihi de ihtiva e
den bir kıdem listesi hazırlamı, 
ve bunu bastırmışbr. Bu listeye 
göre inhisarlar ve muhaf ua genel 
kumandanbğı hariç olmak üzere 
bakanbğa bağlı memurların sayı
sı 1815 dir. 

Gümrüklerde 
tayinler 

lstanbul gümrük başdirektörü 
B. Seyfi İzmir gümrük baş direk
törlüğüne, İzmir gümrük baş di· 
rektörü B. Sami Urfa gümrük di
rektörlüğüne, Ankara gümrük di
rektörü B. Cevad da İstanbul güm
rük salon direktörlüğüne tayin e
dilmişlerdir. 

riye., den bir madde gibi az karla ve hat
ta ilk zamanlarda kanız olarak; 

Pahalı çeşidler getirildiği gibi herke
sin kesesine uygun bir "halk balığı., ola. 
bilecek derecede ucuz çeşidleri taze gc • 
tirildiği :zaman et gibi ve hatta etten 
fazla evlere giren bir anayiyecek olacak
tır. 

Dün Ankara'da kefal 50; lüfer 60 • 70 
kılıç 60 • 70; torik 60 - 70 kıarut arası 

satılıyordu. lıtanbuldan öirendiğimiz 
(perakende) fiatJar bunlardan yüzde 20 
• 40 farkbdır • 

Balığı Ank.arada ve djğer büyük vi -
layetterimizde • en ufak himmetle ve ba· 
sit bir teşkilatla • halka taze ve ucuz sa· 
tabilmemize hiç bir mani yoktur. 
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~Iillet er arası Paris 
• • 

sergısı 

1937 yılında Pariste açılacak <>• 
lan milletlerarası sergiye iştiraki • 
miz için hükümetimize müracaat e
dildiğini ve Ekonomi Bakanlığının 
kültürel mahiyette olan bu aergİy• 
iştirak etmek hususunda Kültür Ba 
kanlığının düşüncelerini eoı duğunu 
haber vermiştik. Öğrendiğimize g6o 
re, Kültür Bakanlığı, bu aergiya 
gitmenin memleketimiz için çoli 
faydalı olduğunu düşünerek i9tira mı 
kimiz için lazım gelen hazırbklan 
yapmağa karar vermiştir. 

Sergi ve panayır idaresi 
kurulması yolunda 

Muhtelif memleketlerde &ergi 
ve panayırların idare tanlan halı • 
kında uzun müddettenberi Türkoe 
f11te ine.elemeler yapılmakta oldu
ğunu 'Ve· bir nizamname hazari.an .. 
dığmı bir ka~ sayı önce y~ 
Memleketimizin fmamal, ekonomili 
ve kültürel bünyelerine n uyaumı 
gelecek şekilde bir sergi ve panaYlf 
idaresi kurulması için yapılan bu O., 
celemeler sona ermek üzeredir. Be 
suretle içeride ve dıprda ıergi ve 
panayırlara iştirak bir düzen attın. 
alınmış olacaktır. 

Tayyare pulu yapış
tırılınak için 

Bazı yerlerde istida ve N.Ve p 
bi tayyare puluna tabi eVJ'a.ka tay. 
yare pulu yerine damga pulu ya
pıştırıldığı göriilnıektedir. Finane 
bakanlığı bu gibi evraka tayyare 
plu yerine damga pulu yapııtarm -
nın cezayı mucib olduğunu ilgi)&. 
lere bilöirecektir. 

Kömürlere aid maden 
resimleri 

Yabancı gemilere ihrakiye okıi
rak verilen kömürlere aid maden 
resimlerinin ecnebi memlekete m.. 
raç edilmiş ICömürler gibi reddiy.
ta tabi tutulması hakkındaki ka· 
rarnaıne Bakanlar kurulunca ka
bul edilmiştir. 

Kutuluk kereste 
• • 

yetışmıyor. 

Bu yıl İzmirden Uzüm ve incir 
geçen aenelere ıöre daha çok ihrat 
edildiğinden, kutuluk kerale yetit
memelde ve tecimerlerimiz. epeyce 
sıkmb çekmekte ic:liler. llaiH dayre. 
ler Romanyadan kutuluk luınete it
haline izin vererek bunun önüne 
geçmek için tedbir almaktadırlar. 

d 
kilecek olan Türk Maarif Cemi ye ti eşya piyangosuna ait biletler bütün banka gişeleriyle İstanbul eczanesinde, 

6-12-1935 e çe · · dd · d k. 1 k · d lm k d T · ı ı· adı . . ntaı~rnı da ve Cemıyetın An af art~ lar ca esın e ı gene mpr ezın e satı a ta rr. anesı ır r. 
'7üni$. Inekiş ace 0 
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ULUS'un romanı: 

Kırnnza Zanbak 
~'N.ANS 

Yaz"'' Anaroı BAYDAR 
h Nasuh• 

Tıirıcçeye c;evıre . . d k" 
·· le gclıyor u ı 

Ve bundan başka. ona oy yaşanmağa de-
biı-ibinne karışıı~ca, h~.;~~ ;evkler onların 
g• er bir hale getıren bu u LZ. li bir sanat 

ı ı üzel ve g 
olacaktı· varbı~ arı g . f kte düşünecekler, 
eseri . eklini alacaktı. ~~;erdi. Bu, eşsiz bir 
anlıacak1ar ve hıssede~ 1 t . · "l mı olaca<- ı. 
hey:.:L.<.ııl ve fıkır a e 1 b"r bahçe kurardık. 

- Hayattan haz do u 
1 umluğuna inan

Te .. cz. bu hulyanın mas 

rnış h,ı•ündi.i. .. .0_. e karşı duygulu 
- Zekanızın guıell.ı~ıu_ .. ··p dinlemeği 

1 ·ı· . . Sııı ooru 
olduğumu >ı ırsmız. : 0

8 nu da size iyi-
b . "h . h ·ı·ne aetırdını. u b"" ır ı • h'aç a 1 :::. . .. venlniz \'C oy-
ce uösterdim. Dosthıguma gu · ,., .. 
le kc 1dinizi üzmeyınız. . . . attı. Ooşartr, 

BC:yle diyerek ona ~hnı:adı ve sert bir 
k~ıdıne uzanan bu elı tu 
tavı..ırla cevab verdi: . · rum 

. . 1 ö-unuzu ıstemıyo · 
- Ben sızı~ dost Uı=. y büsbütün be-

Ona benim ihtıyacım ybo~. d ~a sizi görme-
. 1 1 yahut ır a . 

nım 'l ma ısınız, . k · · bilirsiniz. Nı-
1. · B sız de pe ıyı 

~e ı_yım ... unu rnizi bana uzatıyorsunuz. 
çın h~ş sozıe:ıe e ı i olunuz, siz bana ken-
1strrrııs veya ı~tem~~ ş . · .. ldürücü tadı
din" zi Limitsizlıkle ozlettınız, o 

(l'ını"ı sı·z benim hastalı~ım, ıstıra-
nızr ver. .. 

hım, işY.encem oldunu:i:. Sonra da benden 
dost olmamı istiyorsunuz. Siz asıl şimdi şuh 
ve zalimsiniz. Beni sevmezseniz bırakınız 
gidevi.m: sizi unutmak, sizden nefret etmek 
için biimern nereye giderim. Size karşr içim· 
de km V(; hiddet duyuyorum. Ah, seviyonım 
sizi, M.zi seviyorum ben! 

1 eı ez onun dediklerine inandı, kalkıp 
gitmesinden korktu ve onsuz yaşam~nı~ 
hüımünden ve sıkıntısından ürktü. Detlı kı: 

- Hayatta ben sizi buldum; kaybetmek 
istemiyorum. İstemiyorum bunu. . 

Çekingen ve dürüşt olan Döşartr kekelı-
yor, sözleri boğazına tıkılıyordu. . . 

Aksam yavaş yavaş uzak dağlara ınıyo: 
ve güııeşin son ışıklan San Miniato tepesı 
üzer;mle sararıyordu. 

Tere.z sözüne devam etti: 
- Hayatımı bilseydiniz, sizden önce ne 

kaılaı boş olduğunu görseydiniz kendinizi_n 
benim için ne olduğunuzu anlardınız ve bır 
cfa.1, a benden ayrılmağı düşünmezdiniz. 

Fakat sesinin sakin tonu ve adnnlannm 
kaldır mlardaki düzgün hareketi ile Dô
sartr'r sinirlendiriyordu. Terez'e ıstırablan
m, yakıcı özleyişi, sabit fikrin işkentesini, 
na nl he-; yerde, her saatte, gece gündüz hep 
Oil,J gıörmekte olduğunu, onu çağırıp c;na 
eller"ui uzattığını bağıra bağıra anlattı. Şım
di .:ıilıvordu, ilahi hastalığın ne olduğunu 
öğren1111şti. 

- Fikirlerinizin güzelliğini, zarif cesa
retinizi, maneviğ gururunuzuğ biitün bunları 

etinı'tm güzel kokulan gibi teneffüs ediyo
rum. Konuştuğunuz zaman sanıyorum ki ru
hunuz dudaklarınızda dalgalanıyor ve ona 
ağzımı dokunduramadığım için ölüyorum. 
Ruhunuz benim için sadece güzelliklerin 
ıtndır. kimde ilkel erkeklerin enstenkleri 
gizli idr, -~iz onları uyandırdınız. Ve sizi vah
şi bir saflrkla sevdiğimi hissediyorum. 

Terez ona tatlı tath baktı ve hiç ce
vap vermedi. Bu sırada, artık başlamış olan 
gece karanlıkları arasında kendilerine doğ
ru bir takım ışıklarla elem verici şarkı ses
leri vaklaştı. Ve sonra, rüzgarın sürüp koğ
duğu görümsüler gibi, kara mbab rahibler 
göriindü. Önlerinde bir haç koşuyordu. Bun
lar. başlarında knkulatalar, ellerinde meşa
leler ve cludaklarmda mizmarlar, mezarlığa 
bir ölu götüren firerlerrli. İtalyan adeti üze
re tören geceleyin ve hızlı adımlarla gidiyor
du. Boş rıhtım üstünde haçlar, tabut, ve san
cak zıplıyorlardı. Jak ve Terez, bu ölüm ka
sır&~sının, papaslarm, çocukların, yüzleri 
gfüiinmiycn adamların, onlarla birlikte ko
şusın ve bu şehvetli toprakta selamlanmı
yan olümün geçip gitmesi için duvara yapı
şarak yol verdiler. 

Ter ez içini çekti: 
- Bu dünyada kendi kendimizi üzmem iz 

ney.! yarar? 
J ak bu sözleri işitmemiş gibi, sakince, 

devam etti: 
- Sizi tanımadan önce bahtsız değildim. 

Havaı-r seviyordum. Ona tecessüslcrinıle. 

hulyalanmla bağlı idim. Şekillerin ve şekil
lerin ruhunun, Okşıyan ve insanı öğündilred 
zavahirin zevkini sürüyordum. Her şeyden 
faydafanıyor ve hiç bir şeye bağlanmıyor• 
du~ BoJ ve kolay olan isteklerime uyaralııl 
yaşayıp gidiyordum. Her şeyle ilgileni-yor, 
hiç bir· şey arzulamıyor.dum: İnsan ancali 
iradeı:;inin ıstırabını çeker. Bunu bugüa bilf.. 
yorum. Hiç de muğlak bir irade sahibi de
ğildim. Bilmeden bahtiyardım. Oh l bu 
ehemmiyetsiz bir şeydi, fakat yaşamak için 
yeterdi. Şimdi onu kaybettim. Zevklerim. 
hayatın ve sanatın görünüşlerinden duydu
ğum haz, tahayyül olunnıuş bir çehreyi kendl 
ellerimle yaratmanın verdiği canlt neşe. işte 
bütün bunları siz bana kaybettirdini~ ve 
kaybettirdiğiniz şeyleri esefle anmak imki
nııu bile bırakmadmm. Eski hürriy .. t; m~. e,,. 
ki sükiinumu aruk aramıyorum. Bana sızı 
tammarlan öııce yasamıyonnuşum gibi geU .• 
yor. Şimdi yasadığımı hissediyorum, nta.k 
ne sizden uzakta ve ne de sb:ir• yanımı.da 
ya~tyaımyorum. Ema yolu iiıerınde gördü
ğümüz dilencilerden daha sefilim. Onlann 
teneffüs edecek havaları vardt Halbuki ben 
beni.n olmıyan sizden başka!:ıını teneffüs e
demiyorum. Böyle olduğu halde size rClstla
mıs olmakla seviniyorum. Dt.:11~11 bl~ .eı nef
ret ettiğimi sanıyordum. Aldanıyoff1um Ba
na yaptığımz kötüliikteıı dol::ı~ ı size tapını
yor~ttr., ~izi kutluyorum. Siıllc:n gelen her 
şeyı sevıyorum. 

(Sonu var) 



SAYIFA 6 ULUS 

fl,ALYA VEZECRtTEDBilll,ER 

Amerika petrol şirkeleri milletler Cemiyetinin 
kararını kabul edecekler 

İ talyada halkın ianesi ve hammadde araştırmaları devam ediyor 
(Başı birinci sayfada) 

Zenginler de otomobillerini 
veriyorlar. 

Roma, 3 ( A.A.) - Stefani ajansı, 

içerde ve dışarda bulunan bütün ital • 
yanların devlete muhtelif tarzlarda yar· 

dunlaı·da bulunmakta ve bu yardımların 
gün geçtikçe artmakta olduğunu bildi -
riyor. 

Zengin vatandaşlar. otomobillerini , 
sıhhi Aervislerde ve yahut buna benzer 

diğer servislerde bullanılmak üzeı·e fa -
§İıt teşkilatına vermeğe başlamışlardır. 

Birçok kimseler, altın ve gümüş eski pa
ra kolleksiyonlarını devlete hediye et • 
mitlerdir. Roma baş hahamı, yahudi cıo:

maati adına yahudi mabedinden gümüş 
bir haç ile gümüş dört şamdan vermiştir. 

ltalyada lıall.:m biiliin yiyeceği 
yerli mallarından temin edil

meye f:alı~ılıyor 
Roma, 3 ( A.A.) - B Aşil Starace, 

bir komisyon vücude getirmiştir. Bu ko· 
misyonun gayesi, gıda meselesini yalnız 
milli mahsullerle temin etmektir. 

Bu komisyon, bir liste neşredecek ve 
bu liste, gıda itibariyle büyük bir kıy . 
meti haiz olan ve aynı zamanda pahalı 

otmıyan yemekleri gösterecektir. 

lt<llya kıralı ve saylavl<ır altm ve 
giimii~lerini hiikiinıete 

veriyorlar 
Roma, 3 ( A.A.) - Kıral Musolini· 

ya mühim miktarda altın ve gümüş kül· 

çeleri hediye etmiştir. Saylavlar da de _ 
lege madalyalarını vereceklerdir. 

l'eırol <mıbargosu i~i ııe frm1~ı-:, 

gazeteleri 
Paris, 3 (A.A.J - Gazeteler, petrol 

üzerine konulacak ambargo hakkında in
gillz kabinesinin almış olduğu kararın 

ehemiyetinden bahsetmektedirler. 
Pöti Pariziyen diyor ki: 
'' 12 iikkanuna kadar geçecek olan 

günlerin şimdiden girişilmiş olan müza
kerelerin ileri götürülmesine en faal biı· 
surette hasr ve tahsis edilmesi, mümkü , 
olduğu takdirde barı! yoliyle bir uzlaş
ma temellerinin atılması ve bu suretle 
petrol üzerine konulacak ambargonun 
zaruri olarak doğuracağı milletlerarası 

gerginliğin önüne geçilmesi lazımdır. 

Çünkü ltalya, bu zecri tedbiri "dostlu

ğa uygunsuz,, bir hareket addetmekte 
olduğunu ilan etmiştir. Ancak Sir Sa • 
muel Hor'un İtalyan • İngiliz meselesini 
doğrudan doğruya B. Laval ile tetkik ct

meğe karar vermesi oldukça manalıdıı 

ve umudvericidir.,, 

Maten gazetesi diyor ki: 
" 18 ler komitesi, dünyada bir har::ı 

çıkmasına sebebiyet vermek tehlikesini 
arzetmektedir. Bu hususta milletleri tem· 
sil etmekte olan hükümetleı·le '11Utabık 

kalarak bir karar vermek milletler cemi 
yeti konseyine aiddir. Milletler cemiye

ti üyelerinden olmıyan devletlerin ve 
hepsinden evvel birleşik Amerika'nın 

açık, vazıh ve sarih düşüncesini aldık -
tan sonra bu hususta bir karar vermek 

de milletler cemiyeti konseyine aidtir .. , 
Övr gazetesinden: 

« Şimdi Londra ve Paris kabineleri
nin petrol üzerine konulacak ambargo 
kararı yürürlüğe girmeden evvel sulh 

müzakerelerini tamamlamanın muvafık 

olacağı hususunda tamamiyle mutabık 

kalmış oldukları zannedilmektedir. 

En büyük güçlük alakalı olan üç ta· 
raf için şerefli bir uzlaşma zemini bul· 
maktır. Filhakika ağu$tos ayından ya • 
ni Paris'te aktedilmiş olan üçler kon • 
feransından beri Habeşistan, Milletler 
cemiyetine karşı beslemekte olduğu hür

met ve itibar hissini kaybetmiştir, çünkü 
milletler cemiyeti, ne tamamiyle haksız 
olan bir muharebenin önüne geçmiş, ne 

de Habeşistan'a istilacıya karşı mukav~. 

met etmesine yarayacak yardımda bu -

lunmuştur .,, 

Diğer taraftan B. Dö Şambrön, B. 
Musolini'nin kendisine verilecek her haıı· 

gi bir proje üzerinde uzlaşmak arzusun
da bulunduğuna delalet edecek bir ha • 
ı·eket ve işarette bulunmamış olduğunu 
Fransa dış işleri bakanlığına bildirmiş

tir. 

lngilterenin ita/yaya kariiı 
sı~·asası deji~iyor mu'! 

Dondra, 3 (A.A.) - Röyter ajansı -
nın bi:dirdiğine göre. dünkü toplantı -
sında kahine, İngilterenin petrol ambar
gosu hakkındaki sıyasasını tetkik ederek 

tamamiyle tasdik etmiştir . 

İngiliz sıyasasında hiç bir değişiklik 

İzmire çıkan yolculara 
kolaylık 

İzmir, 3 ( A.A.) - Şimdiye kadar lı· 
manımıza gelen yolcular kayıkla vapı.r· 
dan ç.kıyoı· ve kayıkla vapuı·a gidiym·

lardı. Y okular için zorluklaı·ı olan bu ha
lin kaldırılması hususunda vilayetçe yapı 
lan teşebbüs iyi bir netice vermiştir. Bun 

dan böyle türk limanları arasında sefeı· 
yapan vapurlarımız lzmir limanında doğ· 

rudan doğruya rıhtıma yanaşmak sure -
tiyle yolcularım çıkaracaklardır. Yaban· 

cı memleketlerden gelecek vapurlar açık
ta demirliyeceklerdir. İstanbul • İsken· 

deriye seferini yapan vapurlanmız da 

lstanoul'dan geldikleri zaman rıhtım" 

yanaşacaklardır. 

olmıyacaktu·. lngiltere, on sekizler ko -

mitesinin bu ayın on ikisinde petrol am

bargosu hakkında alacağı her hangi bi1· 

kollektif karara iştirak etmeye karar 

vermiştiı-. Kabine hundan başka B. La -

val'in sulh için yaptığı çalışmaları da gÖ· 

rüşmüştür. Kabine B. Musolininin mil -

letler cemiyetinin tavassutu ile buluna· 

cak her hangi bir hal çaresi teklifini tet

kik etmeye hun· bulunmaktadır . 

lt!cr'i tedbirlere mukavemet irin. 

Roma, 3 ( A.A.) - Bakanlaı· meclisi, 

memleketin zecri tedbirlere karşı ekono· 

mik mukavemetinin çareleı·ini kuvvet -

lendirmeğe matuf bir takım tedbil"ier 

alınmıştır. Kabine, bir İtalyan maden ofi

si ihdasına karar vermiştir. 

Bu ofisin vazifesi, ltalya'daki ma -

den damarlarını araştırmak ve işlet _ 

mektiı-. Döviz tacirlerine, muhtekirleı·e 

ve fiatları yükseltmek için stok birikti • 

ı-enelre karşı çok şiddetli cezalar derpi~ 

edilmiştir. 
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Fransız hükumetinin 
bir kakan 

Aldığımız mah"ımata göre, Fransa 
hükümeti 8 haziran 935 tarihli kanunla 
halkın koı·unması için kendisine verilen 
fevkalade salahiyetten istifade ederek 
matbuat kanununun ecnebi devlet reiste. 
ri hakkında hükümlerini biı· kararname 
ile ecnebi hükümetleri reisleri ve harici
ye vekilleri aleyhine yapılacak neşriyata 
da teşmil etmiştir. 

Bu kararnameye göre, ecnebi bir bü
kümetin reis. kabine reisi veya hariciye 
vekiline matbuat vasıtasiyle tahkirde bu. 
lunanlar. üç aydan biı· seneye kadar ha
pis ve 100 frankt,:m 3.000 franga kadar 
para cezasına ve yahut bu iki cezadan 
yalnız birisine mahkum olacaklat·dır. 

(A.A..) 

İzmirde un meselesi 
İzmir, 3 ( A.A.) - Şehrimiz urayı 

bugünün en önemli işi olan un itine ke
sin bir sonuç vermeyi karar altına almıı· 

tır. Yapılan incelemelere göre lzmir'in 
gündelik un ihtiyacı 1400 çuvaldır. Uray 
kredi karşılığı ziraat bankasından alaca· 
ğı buğdayları kendi un fabrikasında öğü. 

tecek ve fırınlara yapacağı daha ucuz 

satışlada ekmek fiatlarının sebebsiz ola· 
rak arttırılmasının önüne geçmiş ola • 
caktır. Şarbaylık hazırladığı ekmek for
mülü ile istenilen izahatı Tarım Bakan· 
lığına göndermİ§tir. Bu esaı kabul edil. 
diği takdirde derhal işe başlanacaktır. 

İ tal yadan alacağı olan 
tüccarlara 

lktısad Vekaletinden: 
"ltalya'ya mal ihra-: etmiş olup ta be.. 

delini henüz almamış olanların peşin ve
ya vadeli alacaklı oldukları mikdarı en 
yakın T. C. Merkez Bankası şubesine 16 
ilkkanun 1935 pazartesi akşamı saat be
şe kadar bildirmiş olmaları lazımdır,, 

Kiralık Ev 

Aktif 
Cümhuriyet l\1erkez Banl<.asının 

30 İkinci teşrin 1935 vaziyeti Pasif 
1 

l 
Yenişehirde Akaretler soka

ğında yedi odalı bir hane kira. 
ya verilecektir. İste1dilerin Di. 
vanı Muhasebatta Murakıp Arifi 

Kasa: 
Altın: safi kilogram 16.539.641 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 

' 
Lira Lira 

23.264.377 ,24 
6.439.887.--

644.386.- 30.348.650,24 

Türk lirası 567.348,29 567.348,29 

Hariçteki muhabirler: 

Altın: safi kilog.ram 4.401-263 6.l90.742,l6 
Altma tahvili kabil serbest 
dövizler 6.492.149.74 12.682.891,90 

Hazine tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşrlığr 158.748.563,-
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tedivat 10.80!.578.- lH.946.985.-

Senedat cüzdanı: 

Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdam 

lD<>ruhte edilc
0

n evrakı nak
A - iyenin karşılığı esham ve 

ahviJat (iti bari kıymetle) 
B - Srebest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedl\rlar: 
Muhtelif: 

1.820,000,-
22.468.610.91 24.288.610,91 

31.721.706,7 3 

4.429.062,85 36.150.769,58 

33.104,53 
5.001 .053,96 5.034. 158,49 

4.500.000.-
14.351.3 71,60 

Yekun 2 7 5.870. 786.0l 
-- __._ - -

Sermaye: 

fhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar 

Der';.lhte edilen e\·arkı naktiyc 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki. tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakti ve 
bakiyesi 
Karşdığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Türk lirası mevduatı: 

Vadesi.ı 
Vadeli 

'.löviz mevduatı: 

Vadesiz 
Vadeli 

Muhtelif: 

~ 

. 

Lira 

1 

158.748.563,-

10.801.578,-

L 4 7. 946. 985,-

14.000.000,-

16.539.831,42 
--.-

112.363.599,45 
182.770,ll 

Yekun 

Lira 
i 15.000.000.-

1.026.756,6i 

r 

161.9 'G 935. 

1 

16.539.331,42 

1 
12.546.369,661 

68.810.843,26 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
275.870.i86,0lı 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Altın üzerine avans% 41; 1 

Cumuriyet Halk Partisi 
Genel Sel{reterliğinden: 

Ulus Basımevi arsası içinde bulunan Partiye ait büyük garaJ"' 
bazı yerleri pazarlıkla tamir ettirilecektir. Pazarlık 9. 12. 935 pa -
zartesi günü saat on birde Parti muhasebesinde yapılacaktır. Bu 
işe istek gösterenler yap:lacak işleri anlamak üzere hergün Parti 
muhasebesine başvurabilirler. 1-5465 

Bayanlara l\lüjde: 
Saçların çatlamak ve~ dökülmek tehlikesine karşı Avrupa

dan son sistem buharlı daimi Undclesiyon makinesini getirt-
tim. Bu makina ile kıvrılan saçların en mü§kü1 pesent bayan. 
tarı memnun eder. 

Bankalar caddesi 42 N. 
berber Yusuf T: 3953 

- -- - ,,... -

İmar Nlüdürlüğünden: 
Kimden istimlak Muhammen bedel 

edildiği ı Mahallesi Sokağı Ada No. Parsel No. Lira 
Bay Nazif Musa bey Mektep çıkmazı 253 10 15 

,, İbrahim ,, Çarşı yokuşu 253 15 25 
Yukarda kaydı çıkarılan hane enkazlarına talip çıkmamı~ oldu. 

ğundan 6. 2inci kanun 935 tarihinde saat on besde ihale edilmek 
üzere bir hafta müddetle temdid edilmiştir. Taliplerin İmar Mü· 
dürlüğiindeki komisyona müracaatları. (3553) 1-5450 

Seliiziııci f ırk~a l{umandaıılığındaıı: 
Eskisehir satın alma komisyonunca (3000) liralık askeri yeme· 

ni satın alınacaktır. Pazarlık 5/1. Kanun/ 1935 perşem'be günü saat 
15 de yapılacaktır. Muvakkat temi nat mikdarı (225) liradır. Talip· 
lerin şartnamesini görmek üzere Ankara Tümen Levazımuıa ve pa.. 
zarlığa iştirak edeceklerin muayyen günde Eskişehirde ICor, Satın 
Alma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3559) 1-5463 

BİLİT 
(i) Baş nakliye ve payton 

!toşumu beygir pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 5-12-935 
per'iembe günü sa~t 10 dadır. !s
tekliler belli gün ve saatında 
hayvanlarile birlikte M. M. V. 
satınalma komisyonuna gelme-
leri. ( 3531) 1-5409 

BİLİT 

l - Hepsine biçilen eder 
7020 lira olan ve müteahhit nam 
ve hesabına bir milyon yüz bin 
tan-. büyük ve iki yüz bin tane 
küçük mat düğme kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhak!si 23/ xu/ 935 pazar
tesi günü saat 15 dedir. 

3 - İlk inanç parası 526 lira 
50 kuruştur. 

4 - Şartname her gün para. 
sız olarak M. M. V. Sa.. Al. Ko. 
dan almır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminatlariyle 2490 sayıh 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatmdan 
bir saat evvel M. M. V. satın al
ma Ko. na vermeleri. (3562) 

1-5461 

BİLİT 

Keremit aktarması: Sarı kışla 
civarında beyaz kışladaki süvari 
ahırı ile subay ve mutbak bina. 
sının kiremit aktarması ve catı 
takvivesi isi acık eksiltme ·ile 
yapt;rılacaktır~ Kesif bedeli: 
1846 lira 20 kuruştu~. Keşif ve 
sartnamesi bedeline karsı insa
~t şubesinden alınacaktır. İhaie
si 19.12.935 perşembe günü sa
at on birdedir. İlk teminat 138 
lira 47 kuruştur. Eksiltmeye gi. 
receıkler 2490 sayılı kanununa 
2, 3. cü maddelerinde istenen bel
geleri ile birlikte ihale gün ve 
vaktmda M. M. V. satın alma ko
misyonıma gelsinler. (3563) 

1-5460 

. Satılıli 
Gayet ucuz ve yeni 

manto 
A3trakan ve Pötigri, Orduevi 

karşısında 11 numaralz terzi Ka
malin dükkanında görüle'bilir. 

1-5396 

görmeleri. 1-5458 

ANKARA 3 ONCO SULH 
HUKUK HAKlMLIC.lNDEN: 

27 ağustos 935 tarihinde Er. 
ıurum mahallesinde vefat eden 
Fatma halanın terekesine mahke. 
mece vaziyed edilmiş olduğun. 
dan alacaklı ve borcluların bir 
ay zarfmda müracatla alacak ve 
borçlarını kaydettirmeleri lüzu. 
mu ilan olunur. 1-5456 

ZAYİ 
Anbarımızın nakliye arabasının 

belediye tarafından verilen (5) 

No: kaybolduğundan yenisi alı· 
nacağmdan eskisinin hükmü 
yoktur. Antalya Anbarı 

ZAY[ 
Tatbik mühürlerimizi kaybet

tik. yenilerini yaptıracağımızdan 
eskilerinin hükmü yoktur. 

Seniha. İsa Gazanfer. İsa 

"2 

4 
6 
8 

300 
150 
80 

3 
5 
'i 

30 kuruştur. 

200 
100 

40 

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

2 - Zayi ilan bedelleri mak. ., 
tu yüz otuz kuru~tur. •l 

3 - Tebrik. teşekkür, evlen. :. 
me, vefat ve katı alaka ilanla· ~~ 
rından maktuan be~ lira alınır ~~ 

~ 
~ 

ABO~E Ş.\RTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Senrliği 17 Lira 30 
6 Aylığı 9 ,, 16 ., 
3 Aylığı 5 ., 9 ., 

., 
~ 

J. 

Posta ücreti gönderilmiyen 11 
., mektublara cevab verilmez. ~· 

~·~~ .. :4 

Taş ve k:u.m 
Önümüzdeki yaz mevsiminde 

inşaat yaptıracaklara büromuzca 
şimdiden ucuz fiyatla taş ve kum 
temin olunur. Büromuz her nt?vi 
nakliye işlerini sürat ve intizam
la ifa eder. 

İş Bürosu: Kerim 
Telefon No. 2037 
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A1 ıl<ara Levazın1 Amırliği Satın 
Alma Komi~vonu ilanları 

lLAN 
• . . • r\iz inni beşer tonluk ve üçer 

ı -· K ırklarelinde her bırı ıkı k} fan unların kapalı zarfla i-
'"" ıtli 4 artname ile eksiluneye onul ktır · .. ü yapı aca · 
tu. . ler• 1!3.12.1935 paı:?rtesı ~u? j 'hale g\inü teklif mektupla. 

ı - gksiltmeye gırmek ısuy;.1•1 ~r ~adar komisyon reisine ver. 
rt 1 ~ 1<.ııv ıni belgelerini saat on or e 1 

d k · onda bulunma 1• • İlk ın• lı u: o;aat ıs e omısy . r t 16 kuru 62 santimdır. 
3 - rahmin edilen hır kılo un ıa 1 

t~min:ııt 2805 liradır. . trn alın:ı komisyonunda lıergi.in 
4 -- Şartnameleri Kırklareli sa , 1-5400 

ı" i'rlıilir . (J'iZJ) 
tLAN . · 
k' k taattnın 80400 kılo makarna ıh· 

ı - - Lmur ·nıi tUık~n~ nıe~ ~l 1 
eye konulmuştur. 

, 1 , ..... 1 !<_.~palı ~arf u~u}u ,.ıle ~ e 51 ~ı;35 carşaınba ~ünü saat 15.30 da 
-~ - lhııle'3ı 18. bırm ... ı kanun k' srıtm :ılma komisyonunda ya. 

J Loı; rde ıu.,l.ıda nıiist:ıhkem rnev ı • 

l' laı:aktır. . .1 1 
mecnıu uıtarı 12492 lira dır. 

i _ ııakaınanın talımtn e.tı: eı23 'rnruŞ fiat tahmin edilmistir. 
• - Beher kilo makarna 11ın 1'3 0 lira 90 kuruştur. 
5 - Teminatı muvak',;ate ":ça~nda göriilebilir. 
6 _ Şartname her gün kodmısy d kayıtlı olduklarına dair vesi-
7 -- l :ıteklilcrin ticaret o ~sın a 

lıa gö tennek nıecbu~iy_eti:ıdctr!~·cr 2400 sayılı rtırma ve eksilt-
8 -- Eksiltmere ışu~~ k.~ ;~ddelerindcki ve artnamesinde ya-

me kanununun 2. ve 3. uncu kk makbuzl:nnı ve rnühlirlü tek. 
. . tı muva ate . b 1 k zı h vesıkalarla temına 1 k rnisvona vennış u unaca -

. l>ir s,"lat eve o • 
lıf mektuplarını en :ız l-539<> 
lardır. ( 3'i22) 

lJ,AN .. 
ihti vacı ısın çogu 85,000 d?.• 

k" tüm kıtaııtının • 1 ı - Sarıkamı;ıta ı fi münakasaya konu mu tur. 
60 000 kilo bulgur kapalı .zh~r n üsadif perşemlıe günü sa.ıt 11 de 

• t 1 . 5 12 935 tarı ıne m k 2 - ha esı - • k isyonunda yapılaca tır. 
Sarıkamış a kert sa~ın alına ro~OOO lira olup muvakknt teminatı 

3 - Tahmin edılen bede ı 
1275 liradır. . !arak Sarıkamış tiım komisyonunda 

4 - Sartname:sı pn.nı.sız 0 

gôrülebilir. ah kanunun 34. üncti maddesindeki 
5 _ isteklilerin 249~ nu~ar )arını ve teminatı muvakkateleri. 

evsaflar dahilinde tekhf nı[ıi ~uJılen giin ve saattan bir saat evveli. 
ni havi kapalı zarflarını b~e .. meleri. (3423) 1-5268 
ne kadar komisyonumuza · 

İLAN 
. e mUessesat l.üyv.ınatının ihtiyacına sar-

ı - Garnızon kıtaat Y
1 

saman a~ık eksiltmeye konulmuştur. 
fedilmek üz~re 10~,000 2k~;35 tarihine müsadif pazartesi gUnü saat 

2 - Eksıltnıe•>ı 16.1 . 
11 dedir. . . ondan bc:rgün parasız görülür. 

3 - Şart.naınesAı kkom~s~evazım amirliği satın alma komisyo· 
4 - Eksıltme n ar 

ııunda yapılacaktı.;· e konulan samanın mecmu tutarı 3500 lira 
5 - Açık eksı tıneytesi 262 lira 50 kuruştur. İsteklilerin belli 

olup teminatı ınuv~kıka muvakkate makbuzlan ile birlikte komis-
gfin ve saatte temıı_ıa(s514) ı-5390 
)Onumuza gelınelcn. 

lLAN . . 
Uessesat bayvan.atmın ıhtıyacına sar. 

1 _ Garnizon kıtaatı _ve m an a ık eksiltmeye konulmuştur. 
fcdilmek iizere ıoo,ooo kılo ;aın "hin~ müsadif pazartesi günü saat 

2 _ Eksiltmesi 16.12.l93ıı ~rl~ ~. satın alma komi yonuncla ya· 
k Levazım Cimır ıgı 

on beşte An ara 
pılacaktır. . zdan hergün parasız görülür. 

3 _ Şartnamesi ko:nısyon:nın mecmu tutarı 3500 lira olup 
4 _ Eksiltmeye konulan İsteklilerin mezkQr gün ve saat

ilk ttıminatı 262 lira SO kur~şt~r. ile birlikte Ankara levazım a· 
te teminatı muvakkate ;nak uz a~eımclt'rİ. (3512) 1-5388 
mirliği satın alma komısyonuna 

1 
lLA: ihtiyacı için 120,000 kilo un 

ı -- S frnnbolu piyade a ayını r 
fı k ·1~ye konulmuştu . . .. .. t l 1 d S T ka?ah zar a e sı ..... w 935 cumartesı gunu saa e aı. 

2 _Eksiltmesi 14/1: kanudn tın alına komisyonunda yapıla· 
. d lcyı bınasın a sa ranbolu pıya e a 

cakttr. 21 000 lira olup muvakkat teminatı 
3 - Unun mecmu tutarı ' 

1575 liradır. . belli gün ve saatten bir saat evet 
4 _ Eksiluneye girece~l~:~e teklif mektuplarını verm leri. 

kanunda yazılı vesikalarla bır 1 (3467) 1-5320 

1 LAN 
b" J'kleri için 550 ton yulaf veya ka.. 

1 _ İstanbul komutanlıgıf ır 1
a a.rpadaıı hangisi ucuz teklif edi. 

1 ktır Yula vey h tutar 35750 pah zarfla a ınaca · k Arpanın mu ammen ı 
lirse ucuzu tercihan alınaca tı:4375 liradır. Yulafın ilk teminatı 
ve yulafın muhammen ~utar~682 liradır. Eksiltmesi 6.12.935 cuma 
2578 ve arpanın ilk temınatt · 250 kuruş mukabilinde komis. 

O d d Şartnamesı . . • kb giinil saat 15 3 a ır. . gireceklenn ılk temınat ma uz 
yonumuzdan vcri1ir. Eksıltı~:~ nıunaralı kanunun 2. 3 Uncü mad
veya mektupları ile be:a~er t klif mektuplarını belli gün ve iha. 
delerindeki vesaikle bırlık~e ~ dar Fındıklıda satın alma komis
leden en az J>ir saat evvelıne a l 5265 

. (3420) -yonuna vennelerı. !LAN 

1 zarftan açık eksiltme ile alınacağı 
ı _ 28/2. te~ 0 35 te :p~ ı aat malır:eınesine istekli çıkmadığın

duyurulan lzmıt ve Gek:e ınş935 cumartesi günü aat 10 da pazar. 
.. ti lan 7 l anun dan son gun o · 

lığı yapılacaktır. . d 
2 -- Tutarı 26 bin ~ıra ı;.95() liradır. 
3 - Muvakkat temın~tı t n alma komi yonunda görükbilir. 

4 _ Şartnamesi her ~n .'!'" 1 
e saatında kanunun istediği belge. 

5 - İsteklilerin bellı g~n: komisyonuna gelmeleri. (SSSO) 
lerle hmit'te tümen &atm a m ı-5451 

tLAN k"l sk . enin ihtiyacı olan 108,000 ı o un 
Kırkagaçtaki kıtaatı .a 1e:ı!ünaka5aya aronmuştur. ihalesi 26 

ihtiyacı kapalı 2:ıırf u9u1!. ~ at 16 da K.ırkağaçta askeri satınalma 
ı. klinun 935 perşembe gun : 
llomisyon binasında .Yapdıl~lc :;c.mu tutarı 16200 liradır. 

2 - Unun tahmın e ı en . d'l . . . . . 15 kuruş fiat tahmin e ı mıştır. 
3 - Beher kılo ıçın k esi 1215 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate a S · d .. ülebilir . her gün komısyon a gor . 
5 - Şartnaıne~ı . t Od smda kayıtlı olduklarına dair vesi-
6 _ hteklilenn tıcar~ ~ 

.. k mecburiyetındedırler. 
Ka gostcrm~ . . ak edecekler 2490 numaralı artırma ek· 

7 - Eksiltmeye ışur 
3 

il ü ınaddelerinde ve şartnamesinde 
!.iltme kanununun z. _ve · ne k1'ate makbuzlarını ve mühürlü tek· 
yaıolı vesikaları~ tcmınatı ~uva az hir saat evvel komit.yona ver· 
lif mektuplarını ıhale 6d• tm an en 3549) 1-5457 
m; ._ ı uhmacaklnrdır. ( 

ULUS 

KARMENI 
Sayın müşterilerimizin arz.usu üzerine rakıları ı~e ile v rc-
ceğimizi bildiririz. Fiatlar ucuzdm 1-5441 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
ı - Yenişehirde belediyeye ait bina tamir ettirilecektir. Krşif 

lıedeli 1077.77 liradır. 
2 - Keşfini ve artnamesini ôrmek için fen direktörluı.~ine 

gelinecektir. 
3 -- İhale 16.12-935 tarihine rastlıyan pa,;ırte i günü saat ı ı de 

fen Jirektörlüğti odasında açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 81 liradır. (3536) l-5'420 

İLAN 
Başı boş bulunup İsviçre hanına teslim edilen bir nıer ep ve 

bir öküzün on beş gün zarfında sahipleri çıkmadığı takdirde satı. 
lacaktır. İsteklilerin 16-12.:935 pazartesi guniı saat aekizdc nıezba. 
ha civarında lıayv.ın satış yerindeki memura mur caatları. 

(3541) 1--5414 

İLAN 
ı - Saınan pa,.ırı meydanında Belediyece yaımnlmış olan 12 

dü!-0!dlndan ı ve 2 harita numaralı iki dükkan 31-5·937 gününe ka
dar açık artırma ile kiraya verilecektir. 

2 - Senelik Muhammen lfira bcdellen Muvakkat teminatları 
Lira K. Lira K. 
500 56 25 

3 -- İstekli olanlar şartnamesini görmek ıstiycnler her ilin mu
hasebeye gelebilirler. 

4 - İhale 16.12.935 pazartesi günü on beşde aı urma ve 'lu;ilt. 
ınc komi~yonunda ~·apılacaktır. (3543) \--5415 

İLAN 
ı - itfaiye müstahdemini 

için alınacak 25 adet muşamba 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (37.5) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (28,5) 
liradır. 

4 - İhale 14.12-935 cumölrte-

si gilnü saat onda Belediye le· 
vazım Direktörlüğü odasında ya
pılacaktır. 

5 - Şartname ve numuneyi 
.örmek istiyenlerin her gfin it. 
faiye direktörlUğUnc müracaat-
ları. (3506) 1-5370 

üevlet Uerturyollan ve L manian UmlUTl 
Müdiirlil§-1i ilanları 

1LAN 
Muhammen bedeli 27 564 füa olan } ilk ve yolcu vagonları yedek 

aksaını 16 ikinci Minun 1936 perşembe gilnU saat 15,30 da Ankara 
da idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girnıek istiyenlerin 2067,30 liuılık muvakkat tenunat ıle 
kanunun tayin etligi vesikaları ve tekliflerini aynı gün ~at 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 135 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez. 
n lerinde satılnıaktadır. (3485) 1--5431 

ANKARA iCRA DAiRESi GA YRt MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

halci tilyudan dolayı satılmasına karar vcrılen Ankaranın 
Kurtuluş M. Aynalı çeşme S. kain ve tapunun esas 135, Patta 56. 
ada 350, parsel 21 Nu. sında ka)•ıtlı ev aşağıdaki şartlar dairesinde 
nçrk rtınnaya konmuştur. 

2 - Evsaf ve mü temilat: Bırinci taşlıkta ıçınde bır hır bir sa. 
manlık ve yu1carda bir sofa Uzerine de iki oda vardır. asma katta 
bir oda, diğer iki ev birer sofa. ikişer oda ve birer mutfak vardır. 
hepsinin kıymeti 4200 liradır. 

3 - Satış peşin para ile olmak Uzcre 7.1.936 tarıhine musadif 
salı günü saat 14--16 ya kadar icra dairesi gayri menkul aus me
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıy· 
metin yilzde 7,S ğu nisbetin<le pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubu ile kanunen teminat olarnk kabul edilen ba?.ine 
tahvilleri getireceklerdir. 

s - Satış gUnU artırma bedeli takdir edilen kıymetin yilzde 
75 ini bulduktan ve Qç defa nida ettirildikten sonra mezkur günUn 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - 4bu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 22.1.936. tarihine müsadif 
salı glinU saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok ar
tıran talibine ibate olunacaktır. (Keza muhammen kıymetin yüzde 
'15 ini bulmak şartiyle en çok artıran talibine lhale olunacak ve bu 
nisbcti bulduğu takdirde ise 2280 numaralı nun ahkamına tevfi
kan bo~ beş sene milddetle tecile tabi tutulacaktır:) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi miitea
kip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi Uzerine iha. 
le tarihinden itibaren kenılisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle· 
mesi için yedi gtin kadar mehil verilect-ktir. İşbu mUddet zarfın. 
da da ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ih .. le bozulacak ve bu 
tarihten evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile al· 
mağa razı olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhilc a.lmağa 
razı ise ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek lizere bu talibe 
ihale edilecektir. Teklifi veçhile almağa razı olm zsa gayri men. 
kul yeniden on beş günlUk ikinci artırmaya çıkarılarak en çok 
artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildik
te tapu harcile dellaliye resmi milşterlve ve ihale tarihine kadar 
olan mUteraklm vergi ve resim ise borçluya aittir. 

g - Borçlu ve nlacnklılarla diğer allkadarlann bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle fab: ve masrafa dair <>lan id. 
dialannt evrakı mUsbitclerile 20 gtln içinde dairemize bildirmeleri 
lbımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça sa.. 
trş bedelinin paylaıtmlm:ısmdan hariç tutulacaklardır. 

ıo - Artırmaya i~tirak tdeceklcr tarihinde numa. 
ra ile dairedeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemb:i 
dlruyabi1irler. 1-5455 

Ankara Belecliy • i uişl ri 
direktörl~Oünd n : 

Ankara belediyesi su işleri direktörlUğU için açri eksiltme ile 
mefruşat satın alınacaktır. Mefruşatın cinsi ve mikdarrile vasıf. 
ları su işleri idaresinden öğrenilebilir. Bunların oranlanmış tUro 
tutarı 1365 llra 20 kuruş ve muvakkat te'llinatı 102 lira 39 kuruŞ
tur. Eksiltme 17.12.1935 cuma gfinli saat ıs de itfaiye meydanında 

1 su jşleri direktörlUğü eksiltme ve artırma komisyonunda olacak-
trr. (3510) 1--5386 

SA) il A 7 

nl,ara IJ~lt.~di)~:-i .,ui .. lf~ri j .. 

r«·1 lc.irliiğünd n: 
Ankara Belediyesi Su İşleri için alınzcnk olan 3 takım Voltn:ıno 

Kombine su sayıcısı, Vana ve boruları eksiltmeye Sı:onınu tur. Bun.. 
ı. r ın oranlanmı değerleri tUm tutarı 786 lira 82 kur·ıs w· tgrett 
temınat 59 lira 79 kuru tur. istekliler şartnamesini Bc.lcdiy,• Sq 
İşleri Direktörluğuncle görebilirler. Eksiltme Ankara .Belediye Su 
İşleri Direktörlüğü Artırma • Eksiltme ve ihale komisyonuf'd• 
2-12-935 günlcmeci pazartesi finli saat 15 de yapılacaktır. 

(3505) J--5369 

Aııkaı·a Evkaf f. iiclürliiğündt~n : 
Muvakkat temin t 
üzerinden alınacak 
Muhammen bedel 
Lira Kr. Muhammen bedel No: sı 
ıı2 2s lsoo s1 
45 600 117 
52 50 700 us 
S2 50 700 128 
22 50 300 93 
22 50 300 90 
22 50 300 91 

tevkii 
At pazarı 
Zahire P. 
Sar.açlar 

•• 
Dede bey .. 

22 so 300 92 " 
37 50 500 000 Cami sok k 
22 50 900 94 ])ede bey 
65 50 950 127 Saraçlar 
45 CiOO 115 Zahire P. 
90 1200 tı9 Saraçlar 
22 50 300 95 Dede bey 

Ci 
DUkk~ .. .. .. .. .. 

.. 
Arı 

llttltldilı 

.. 

Yukarda cins ve mevkilerile muhammen bedeli v~ rnuv<tltlt.at teı.. 
minatlan yazılı a.karatm mUlkiycti açık artmna usuliylc ve pcfi• 
para ile artırmaya konulmu§tUr. İhale hlnunuevcl (11) Ç.,)nm•-ıcıo. 
gUnU saat on beşde Ankara evkaf mUdürlUğünde yapılacaktır İlla. 
hat almak isriyenlerin her gt\n Ankara ukaf müdllrlilğ\ine milr • 
c.aatları. (3430) ı-5329 

Jaııdarıııa geıı 1 
Aııkara ~at nıaln1a 

kouıutaıılıü·ı 

konı isyon 11 ndan 
l - Eldekı evsaf ve 6rne~inc uygun o1arak (7JOO) meı e ka. 

putluk, 11e (21411) mette kı lık cllıi e kuın:ı::;t kap lı 7.arf <>ıılu ile 
eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Bir metre kaputluk kum.ı:.a (Zb5) uruş bedel t hmin c<lil. 
mış, ılk teminatı (1411) lira (13) kuruştan "barettir. Ş tname i 
parasızdır. 

3 - Bir metre kı hk clbıse kumailın (l'4.S) kuru tıat bıçilmıç 
ılk teminatı (3872) lira }85) kuru ve ~rtname beJ ti ('63) 'm. 
ruştur. 

4 - Kaputluğa ait kapalı zarf eksiltm si ~ll-QJS pC'rsc >e gb. 
nü saat (IS) te elbiseliğe ait eksiltme 6·1L93'i nmıa gunU at 
(15) te Komutanlık kurağındaki komisyonda ~apılac ktır 

5 - istekliler şartnameyi her gün komi yon 1 n al bılirlcr E.k. 
siltmcye girmek için kanun ve şartnamed \ ılı lıc-lt;eleı iç ' nde 
bulunacak teklif mektuplarını ekısiltme ~.ı ;tinu-. n ., .ı 1 ıir a t 
evvel komisyona vermiş olmaları. (3382) l - Cj' 'i 

--------------------------------------------.-.-----
1"okat 1\1eınlt•kt•l ha~t:uu~si •Iİrc·k

törlü;mııdt•n: 
Toknt mcmh:ket hastahane ınin mııtf .. k levazım tı .,, m ır-

hane tesisatı, vilayet sıhhat miidkrlugünde mevcut k itr •mc mu. 
cibince açrk eksiltmeye kon:ırak 27.11.\935 çarsamba güııü aat U 
de en muvafık fiat ve şart dermeyan edenl r"' ıhalc olunac ~ nrlan il 
daha fazla malômat almak istiyenlerin v~ ke ifnam~yi g • mek is. 

1
1 

tiyenlcrin Ankara, rstahbul sıhhat ve içtimai muavenet m ırhirlilk· 

1 
lerine ve Tokat memleket ha tanesi ba tab betine m · r c t rt- i 
meleri ilan olunur. (3445) 1--5291 t 

f)li)I, rkrari1lı ve (1:0ğ ... af. a Fnkiilı.~~i 1. 

c -aıı ığ1nc an : 
l - Dil, Tarih ve Coğrafya Fakultesının 40 y tılı t lehe ine 

verilecek yemek knpah zarf usuliyle Mn, ı 1936 onun k daı Tl'Ü• 
teahhide verilecektir. 

2 - Muhammen bedeli (5040) be bin kırk Hradır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenler e-.: kaf partım nınıl f.a. 

külte id resine müracat ederler. 
4 - Teminat (760) liradır. 
5 - İhale 9-12.935 paurtesi günü saat 16 da Kultür Bakanlı. 

ğındaki OUullar Sağışmanhğında yapılacaktır. 
~ -- Teminat O utlar Sağı manlığt veznesine saat 3 ten evvel 1 

te lim edilmelidir saat Uçten sonra gelen teklif mektupları kabul 
edilmivecektir. (3469) 1-5321 

İınar 1\f üdiirlü!!iindeıı : 
Kimden istimlak fohammen t)edeft 
edildiği Mahallesi Sokağı Ada No. Parsel No. Lira 

Ali Seyit Hatuniye Bağçe 184 30 150 
Yukarda kaydı çıkarılan evin enkazı 6. ı inci kfinun. '935 cuma 

~ün~~ saat on beşdc bilmüzayede satılacağından taliplerin tmu 
MUdiırlilğündeki komisyona mfirac.aatlan. (3468) 1-5322 

Açık eksiltme ilanı 

taliye Vekaletind n 
ı - F...ksiltmeye konulan iş (Adliye Vekaleti bina ının çatı .. 

mirau) 
Keşif b ... l C>1 lira 88 kuru§tur. 

2 - Bu işe .ut ışartnameler ve evrat< şunlardır. 
a) Eksiltme şartnameısi 
b) Fenni ıartname 

.... 
c) Mukavele projesi 
d) Husu.st ıart~ 
f) Keşif cedveli 
g) Plan 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 40 kuı u~ lı! lel m 11'.ıbilin• 

de Maliye V.cıkalcti Milli Emlak Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 16 birinci ld.nun 1935 pazartc i günU sa t oıı 

te Maliye VekUleti Millt Emlak MGHlrlüğünde yapılac:aktn. 
4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 582 liı.. H kuru 

muvakkat teminat yatırmış olması ve bundan başk.ı Atı.kara N:•hr. 
Başnılihendisliğinden verilmiş ehliyet vesikasını hamil b •'unm."t ı: 
Hizımdır. (3496) J-'i377 



SAYIFA 8 ULUS 

Parasız Vapur 
enkazı veriliyor 

l\ludanya Belediyesiııden: 
1 - Mudanya limanında yarısı deniz içinde ve yarısı dışında 

aahile 50 metre mesafede bulunan batık Biga vapuru liman temiz
lenmek ve çıkarılacak enkaz tamamile çı'karana ait olmak şartile is-

• tekli ine parasız verilecektir. 
2 - Çıkacak enkaz gümrük resmıne tabi tutulmryacaktır. 
3 - İstekliler 22.12.1935 pazar günü saat 15 de belediye encu

menine, şartnamesini görmek istiyenlerin de her belediyeye baş. 
vunnalarını veyahut mektupla istenildiği takdirde adreslerine pos. 
ta ile yollanılacağı ilan olunur. (3560) 1-5462 

Aııliara ilbaylığıııdaıı • • 
1 - İkinci Orta Okulda sartname ve planlarına göre masa, do· 

lap, kütüphane, ve saire yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3 - Şartname ve planlarını görmek istiyenler okul Direktörlü

ne müracaat edebilirler. 
4 - Teminat 1195 liradır. 
5 - Açık eksiltme suretiyle ihalesi 9.12.935 pazartesi günil sa. 

at 1 ı; 30 da mektepler muha~ebeci liğin ic yapılacaktır. (3464) 1 -532~ 

Biga şarba Tlığı odan: 
Belediyemiz ahm ve satım komisyonluğunca 1800 lira bedeli 

muhanuncne ve kapalı zarf usulü ile 15 beygir kuvvetinde bir adet 
MOTOPOMP alınması keyfiyeti 15-11.935 tarihinden itibaren 25 
gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin % 'i,5 teminat, 
ikametgah ve ticaret odasına mukayyet bulunarak hali faaliyette 
olduklarına dair vesaikini havi teklifnamelerinin ibate gün 10.12. 
935 salı günü saat 14 e kadar ismi geçen komisyona göndermiş bu
veya İstanbul yeni Aydın Oteli Müdürü Bay Osmana müracatla 
istenmesi ve ihalenin Biga belediyesi alım satım komisyonu huzu. 
lurunaları ve bedelsiz verilecek şartnamelerin komisyonumuzdan 
ru ile yapılacağı ilan olunur. (3338) 1-5144 ------

İstanbul üııiversitesiTıll tarilıi 
eııstitüsünden: 

Enstitümüz Türk Tıb tarihine aid mühim bir kütüphane \-.C 

müze ıkumiaktadır. Buraya adreslerini bilemediğimiz eski ve yeni 
hekimlerimizle ailelerinin evlerinde kalmış hatıra, resim, diploma, 
aletler ve eserleri ve muhtelif fotoğrafları teşhir olunacağından bu. 
nun gibi yadigarı olup da vermek istiyenlerin birer mektupla bunu 
bildirmelerini veyahut göndermelerini rica ederiz. (7424) 1-5354 

Aııl{ara ticaret odası intilıal> lıe· 

yeti riyasetinden: 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası meclisi için yeniden otuz aza 

eçilecektir. Bunun için altmış müntehibi sani seçimi yapılacağın
dan Koyunpazarı ve belediye civarında asılı defterlerde isimleri 
yazılı olan tüccar ve sanatkarların 25 birinci kanun 1935 çarşamba 
günü saat 9 dan akşam saat 17 ye kadar Kınacı zadeler hanının 
birinci katında 11 numarada Ticaret ve sanayi odasına gelerek 
reylerini istimal etmeleri ilan olunur. 1-5348 

Ankara Gazi 
Lisesi Direl{törl üğüııden : 

1 - Gazi Lisesi için satın alınacak bir adet Uta marka Su tu· 
ltlmbası. 

2 - M uhammcn bedeli 900 liradır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenler Mektepler Muhasebecili· 

ğine müracaat edebilirler. 
4 - Teminatı 135 liradır. 
5 - Açık eksiltme suretiyle ihalesi 9.12-935 pazartesi günü sa-

Doktor 

GöZ 
MÜTEHASSISI 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 

Zayis gözlükleri perivist çer· 
çevelerinin Ankara acentesi mu. 
tedil fiatla reçeteye uygun her 
gözliık yapılır. Rıza Tevfik Ban-
kalar caddesi. 1-5352 

Saçları 

ı.lökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

SacEksiri 
.;» 

Saçların dökülmesine ve ke. 
peklerumsine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen.. 
dirir ve besler. Komojen saçla· 
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, llitif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

smuuııııııııı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111;; L~~~ii'i~i~~N~Ar:f AUfı = ! Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı ~ ,.""' DEVASIDIR. ,.., ~ 

at 15 te M~ktepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 1-5326 

= = ~ 

-=
E_- su· mer Bank -_5_ Topha!llede 1 tanbu) Le·~~ 

,·azım AmirJi~i Satm ~~ 

1 K • ~ §§ _ ma om1 yonu ~~ 

~ Gcııcl Diı~ek~törlüğüııdeıı: ~ • İstanbul :;~m amirliğine" 
'§ 1 - Nazilli basma fabrikası esas !binaları inşaatr vahidi ;;;; bağlı kıtaat için 65 ton sade ya= fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işlerin tahmin edilen := ğı 18.12.1935 çarşamba günü saat 
§ bedeli 1.711.992 lira 35 kuruştur. = 15 de Tophanede satın alma ko. 
5 2. - Bu işe ait evrak şunlardrr: = misyonunda kapalı zarfla eksilt-
E a) Eksiltme şartnamesi = mesi yapılacaktır. Tahmin bede-= b) Mukavele projesi = li 58500 liradır. İlk teminatı 4175 
e c) Fenni şartname := liradrr. Şartnamesi 293 kuruş 
~ d) Hususi şartname := mukabilinde komisyondan alınır. = e) Metraj ve keşif hum.sa cetveli _ İsteklilerin kanuni vesikalarile 
~ f) Projeler = birlikte ihale saatinden bir saat 
5 İstiyenler bu evrakı 50 lira mukabilinde Sümer Bank An· := evet tekliflerini komisyona ver-
5 kara Şubesinden alabilirler. = me'leri. (7544) 1-5398 
5: 3. - Eksiltme 25 birinci kanun 1935 çarşamba günü saat := 
;;; 15,30 da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank z: 
E merkezindeki komisyonda yapılacaktır. := 
E 4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktrr. := 
!i: 5. - a) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 62.109 ti. := - = 5 ra 77 kuruş muvakkat teminat vermesi, = 
i; b) Ehliyeti fenniye vesikası ibraz: etmesi, 5§ 
5 c) 2490 numaralı kanun mucibince teminat mektubu ver· := 
C: meye salahiyetli bir banka tarafından verilmiş 1,711,992 := 
E lira 35 kuruşluk bir işi halen yapabilecek mali bir ikti· ;; 

Kiralıli Daire 
Yenişehirde üç oda banyo ve 

ufak bir mutfaklı daire mobilya
lı olarak kiraya verilecektir. Is. 
tiyenlerin görmek ve görüşmek 
iç.in 1888 No. ya telefon etme. 
leri. 1-5457 

5 darda olduğunu mübeyyin bir şehadetname ibraz etme. = r- - l 
5§ si. = lmtiyaı sahibi ve Baş.mu 
E; (b) maddesinde anılan ehliyeti fenniye vesikası Banka ta- = ı 
E rafından teşkil edilecek bir heyet tarafından verilecektir. İs· _ ~ hamri Falih Rıfkı ATAY 

tekliler bu gibi büyük işleri muvaffakiyetle bitirmi olduk- = Umumi neşriyatı idare eden 

1 
larına dair vesaiki en geç eksiltme tarihinden Uç gün evel bu Vazı İşleri MUdUrU Nasuhi 

heyete ibraz etmeye mecbudrdurlar. = BAYDAR 
1 

6. - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir = ı Ç~nkm caddesi civarında 
saat eveline kadar münakasa komisyonuna verilmiş bulunma. E: 
lıdır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatin- E: I Ulus Blıstmevind• basılmış· 
den bir saat evetine kadar gelmiş ve zarfın kanuni ş.ekilde ka- - L:_"'· 

:-:nı~;;;~;;l~l~;~;ll
1
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BU AKŞ M:ÇARŞAMB 
1 

P .. A 'TIYONDA 

SUV ARE DO GALA 

Harita genel direktörl~Oünden: .\skeri }'abrikalar Umum ~ 
l\lüdürlüğü Satmalma 

.. ~ Komisyonu hinlan 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel Direktörlü

ğü kıta erleri için aşağıda ihale tariblel'ile gün ve saatlan yazılı 
melbusat ve teohizat açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - hteikliler şartnameleri görmek Uzerc her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin de teminat makbuzlariyle vaktında Cebecide Harita 
Genel Dircktörlüğil satınalma komisyonuna gelmeleri. (3455) 

250 METRE MlKABI CEVİZ 
TOMRUQU 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Tahmin edilen -bedeli (13750) 

lira olan yukardnniktarı ve cin. 
si yazılı malzeme askeri fabrl. 
kalar Umum .MüdlirlUğU satın· 

alma k<:>misyonunca 18/1. Kanun 
935 tarihinde çarşamba günü sa
at 15 te kapalı zarf ile ihale edi· 
Jecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1031) ti. 
ra (25) Oturuşu havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinde 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezıkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3532) 

Lira 
4000 

• • 
CİNSİ. Miktarı. Lira Kr. İhale tarihi günü saat 

Postal 800 Çift 300 40 9.12.935 pazartesi 10 

80 Adet 
4300 

Kaput 
Kışlık elbise 150 takım 322 50 9.12.1935 pazartesi 14 

1332 

590 

160 

242 

1125 
1-5422 

Yazlık elbise 
Çamaşır 
Çorap 
Minder kılıfı 
Yastrk kılıfı 
Kilim 
Alominyom 
Matara 
Bakır karavana 
Bakır ba.kraç 
Yün battaniye 

400 takmı 
900 takım 

1200 takım 
100 adet 
100 adet 
100 adet 
100 adet 

40 adet 
25 adet 

150 adet 

99 90 9.12.935 pazartesi 

44 25 10.12.1935 salı 

12 00 10.12.1935 salı 

18 ıs 10.12.1935 salı 

84 38 10.12.1935 salı 
1-5317 

HER SE..~E BiR ÇOK Kll\ISELE RE ZENGİN fKRAlU1YELER DA CITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

Büyük· eşya piyangosıi 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
BİR BiLET BiR URADlR. BUT UN PİYANGO SATICILARINUA 

SİN·EMALAR 

15 

10 

11 

14 

15 

BUGUN BU GECE 
Üç büyük yıldızın büyük eseri 

ARADIGIM KADIN 

BU GECE 

1 
[KULÜP) 

Genel arzu üzerine aradığım kadın 
filminin devamınca yalnız 4,45 se

anstannda KASTA DlVA 
gösterilecektir. 

Eugene Sue'nin romanından ıktibas 
edilen 

PARiS ESRARI 
Madeleine Ozeray - Conıtant Reıny 

Hanry Ro11an 


