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Göçmenlere ve Çiftçiye dağıtılacak yemeklik 
ve tohumluk buğday 2.250.000 liralığa çıkarıldı 

Kamutay dünkü topl~n~.sın?a turist .gemilerinden alınacak 
deniz resinılerını ındıren :ve tamamen k.aldıran 

bir k.anun da k:abul etti 

--~---------------, 
Başbeıke 

SPOR K ı\ \'GALARI 

F. R. ATAY 

Eğer Galatasaraylılard~n ~ir 
takım gençler, spor kavgası yu -
'l:ünden, bir kulübü taşlamışlarsa, 
ne bu memlekette Galatasarayh . 
farın imtiyazh bir sınıf oldukları-

h .. k tmek ne de Galatasara-na u me , . G l 
t • e etmek lazım gehr. a a-

yı eczıyb. t" k mektebidir. Kül· 
ta~aray, ır ur ~· b' k 
tür Bakanlığı herhangı ır mek -

d .. 1. nı'zam kurma ta tepte ısıp ın ve . . 
. .. t r .... ı·ş deg~ildır. Bız mem~ 

acız gos e •n . .1 . 
lekette ara sıra, tıbbıyelı ~rın ve-

a mülkiyelilerin de senehk top -
Y .... oruz Tıb-
lantılar yaptığını goruy : · 
biyeliler ve mülkiyeliler. ne unfttı • 

d • · z bır sını ır~ yazh ne e untıyazsı 
lar b" 

°Fakat dahası var: Hemen u • 
tün İstanbul evlerinde kız ve er
l" k klar ya Galatasaray, Y~ 
Ke çocu . . akta -
F enerbahçe renklerınt taşım b h 
dırlar. Halbuki bir Fener~ J.e 
mektebi yoktur. Evlerde çoc k . ,'
dismelerinin önüne geçm~ • ıçm 

f · b bre isim ve renklermı ya-
ener a 3' ~· 1 sak mı edecegız. . . . . 

Hepimiz yalnız hızı. yetı!ıren 
rnekteb için değil, birhkte U: ~ı· 
mfta okuduğumuz ar~adaşl~r ıçm 
hususi bir bağlılık hıssederız. 

.313 lüler ve 324 lüler hep. har
biyelidirler; fakat yıllarca bır sı-

f b ı runak bunlar arasında 
nı ta u u • .. d 
daha ukı bir tanışıklık vucu a g~ 
tirmiştir. Aralarındaki spor dab':a· 

. h ı· egelen kem nç· 
sı hır anane a ın ·11 f n 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Si
layın başkanlığında toplanmıştır. 

Bazı saylavlara izin verilmesi hak· 
:kında Kamutay başkanlığının tezke· 
resi okunduktan sonra sö2le ve yazı 
•te verilen emri yapmamak ve memuri
yetini izinsiz bırakmak suçundan üç 
s-ene kalebendlikle askerlikten ç.ıka-

rılmaya rnahküm edilmiş ve sonradan 
af kanunundan faydalanmış olan bin
başı Alinin tekaütlüğü hakkındaki 

başbakanlık tezkeresinin görüşülme
sine başlandı. 

Milli Müdafaa komisyonu raportö
rü General Kazım Sövüktekin ( Diya•·· 

(Sonu 5. ci ~ayıfada) 

B ... SAMUEL .. HOR 
Avanı k.amarasın ela iııgilteı .. eııiıı 

'dıs sıyasasını anlattı 
' . 

Londra, 6 (AA.) - Sir Samuel Hor, 
dün vermiş olduğu söylevde Mısır me • 
selesine temas ederek, lngiltere bükü -
metinin ana yasa vücode getirmek üze
re bütün partiler delegelerinden mü
rekkeb bir komisyon kurulması imka · 
nını düşünmekte bulunduğunu söyle • 

B .. Laval k~abine-.;i 

mi~tir. Bu hal, 
lngilterenin Mı

sır'da bir ana ya
sa vücuda geti
rilmesine muarız 

olduğu suretinde 
telakkiyi red ve 
cerh edecektir. 

lngiltere hü
kümeti, Mısır me
selesini milletine 

~ kar~ı beslemek
/ te olduğu sem· 

\ 

patiden mülhem 

olarak itibara al
maktadır. 

Habeş nu,~elesi 

Habeş mesele
sinden bahseden 
Sir Samuel Hor, B. Samuel Hor 

~ 

hükümetin görüşünü müdafaa 
etmiş ve münferid bir hareket ya• 

(Sonu 4. cü sayıfada) 

''Ulus,, un 

SESrSUS 
Şekilce bir olan ik~i kelimenin analizde 

gösteı·diği senıantik fark 
nedeıı ilerj geliyor? 

Konson de.iiişm(•/e,.; 

Pekarski'nin Yakut dili lugatin
deki bazı sözlere bakalım: 

1. - Sis, (eski Türkçede) Yıs 
- ormanlık demektir. 

2. - Sas, (eski Türkçede) Ya. 
şm =-gizlemek manastnadır. 

3. - Sas, (eski Türkçede) Ya§ 
aniammadır. 

Bu üç örnekte Y akutca "s'' har
f inin başka Türk leh~elerindeki 
"y" yerine geçtiği görüluyor. 

4. - Sas (sağs) - Yaz, jaz, ças 
= ilkbahar demektir. 

Burada da Yakutca 'çs"nin bas
ka Türk lehçelerinle ,çy, j, ç'' y~
rini tuttuğunu görüyoruz. 

5. - Sem = Yem (bildiğimiz 
yemdir). 

Burada "y = s" müsavatı göze 
çarpıyor. 

6. - So - ho: korku nidası. 

7. - Sısık =- hıhı (hihi); Sô.sah 1 
hô.ha =nida 

Bu iki örnekte de "s ~ h'' mü
sa vatmı buluyoruz. 

8. - Sesen - çeçen 
hikaye, nakil, rivayet 
Sesenneğ =anlatmak 
Sesennes = görütmek 

şecen -

Burada da ''f, s, ç" müsavatı 
vardır. 

Not: 1 - Güneş - Dil teorisini 
izaha çal.şan notlarda görülmüş
tür ki: (V. + K.) formülünün ba
şında hangi vokal bulunursa bu
lunsun ve ondan sonra gelen kon
son hangi konson olursa olsun, a
na kök mefhumunu temsilen onun 
yer.ini tutabilir. 

Pekarski'nin "Yakut dili liiga.. 
ti"nden aldığımız yukarıki misal
ler - ki, başka Türk diyaleklerindd 
de türlüsü görülür - bilhassa, "ğ'' 
ve ondan türeyen "y, h" gibi aym 
kategoriden olan konaonlann ''•• 
c, ç" ve ''j" ile tebadülünü açıkça 
göstermektedir. 

Not: 2 - Güneş - Dil teorisinin 
kelimeler üzerinde tatbikab yapı
lırken düşülmesi muhtemel bazt 
tereddütlerin izalesi için, derhal 
yukarda işaret ettiğimiz konson 
değişmelerini göz önüne getirmek 
kafidir. 

Bu noktayı, hep bilinen bazı ke
limeleri semantik bakımmdan du
şünerek, izah edelim: 

1. Ses, il. Söz, ıöy, soy# suy; 
111. Sav; iV. Say; V. Sen;, caz. 

1. SES 

Kelimenin etimolojik ~ekli şu
duri 

(1) (2) (J) 
(eğ + es +eğ) 

(1) Eğ: ana köktür. Burada "sa.
da" anlamınadır. 

(2) Es: (. + s), ektir. Merkez 
den oldukça uzakta aada mefhu
munun varlığına İ§aret eder; yani 
"ego'' dan, ''iç" ten gelen bir mef. 
humu hariçte tebarüz ettirr. Bo 
tebarüz edenin admı koyan, onun 
anlamını tamamlıyan da 

(3) Eğ: dir. 

liler ve oksfordlular aynı mı ed ı 
. . · ynı kan an iki üniversıtesının a 

gençleri değil midirler? d kun· 
Meseleye bu tarafından ~ .. 

Dessie .. bombardıman edildi 

. (Eğ+ es+ eğ= eğeseğ 
eseğ = ıeğ): insanın düşündüğü
ğünü hariçte herkesin kul.ağma 
gidecek kadar aksettiren bir mef
humun ifadesidir. Kelimenin eski 
Türkçede orijinal şekli hudur. Ke
limenin tarihi kadimdir. Onu kul
lanan cetlerimiz de çok eskiden 
garpta Avrupada tesadüf ettikle
ri yerlere bu orijine} Türk kelime
sini şu şekillerde hediye etmişler
dir: 

M ı hakıki ta-m ak yanh§tır. ese eye ~ d . 
d ku k lazım ır. 

rafmdan o nma k. 
Memlekette spor anlayışını, es ı 

h il kavgası ve ra
fsta nbulun, ma a e ~ ma· 
ki li ~i üstüne çıkarınag-a çalış • 
ı p gSpor müsabakaları, lstan 
,.ıyız. F rbahçe 
b ld Galatasaray - ene 

u a . ı b ı takımları 
kavaaaı ıse, stan u . 
topl~mp lzmire gjttik~erı zara~ 
lzmir - İstanbul kavgası o ma 

tadır. k bir 
Ne müsabakayı kazanma 

feref ne de müsabakayı !~a~b~t~ 
mek bir şerefsizlik meselesıdır. 

Sonu 6. ınci sayfada 

Buo·üıı 
~ 

İç sayfalarımızda 
okuyunuz 

i llinci say/ada: 
ltalyan _ habeş harbma 
aid son haberler, radyo 
ile aldığımız haberler .. 

( <:iincii sayfada: 
Yarı sıyasal; Samue~ Ho
run nutku, dil anket• 

f)ördiim·;i sayfnda: 
yabancı gazetelerde 
okuduklarımrz. 

l:e"inci "avfmlu: 
.. Cen~p vilayetlerimizde 

trahomla mücadele. 
Hımcı .~(l~dada: . 

Hindistan yolunun emıtll
yet;: Habeşistan ve ci -
varının haritaıı. 

Bay LalJaf 

Paris, 6 (Radyo ile) - Fransız 

saylavlar meclisinin bugün öğleden 

sonraki toplantısı münakaşalı olmuş
tur. B. Laval kabinesinin lehinde ve 
aleyhinde hatiplerin söylediklerj söz
lerden ve en son söz alan B. Leon 
Blumdan sonra B. Laval kürsüye gel
miş ve şu sözleri söylemiştir: 

- Yarın memleketim için yapaca· 
ğım mühim sıyasal işler var. Vatanı
mı severim. Sulhu da severim. Bugün 
sizden beklediğim ve umduğum iti· 
mad bana vatanım için dah• faydalı 
hizmetler yapmak kuvvetini verecek· 
tir. 

8. Lavalin bu sözleri alkıtlar ve 
(bravo) sesleri ile karşılanmış, so· 
nunda 219 reye karşı 351 reyle parla
mento hükümete itimad kararını ver-
miştir. (Sonu 2. İnci sayfada) 
_............ ... .,...._ ....................... ......,..._ .. _._ ___ .. .. 

HALKEVlNDE KONFERANS 
Hukuk ilmini yayma kuru

mu tarafından bugün halkevin
d e bir konferans 'fJerdirilecek
tir. 

.......................... ıot-•n-u-.._.• ,_,., .............. __ _. 

imılarator az daha bombaların 
albııda k. a)acal{tı 

Londra, 6 (A.A.) - Röyter ajansı
nın muhabirinden: ltalyan uçaklarının 

bugün üç baskın esnasında Dessie'ye at

tıkları bin kadar bomba, asker, kadm ve 

çocuk 40 kişinin ölümüne ve 200 • 300 
\(isinin yaralanmasına sebeb olmu!lur. 

ilk bombardıman esnasında İmparatoı· -hayatını, tayyarelerin Dessie istikame • 

tinde uçtukları hakkında vaktinde ya . 
pılan ihbara borçludur. İmparator evve
la emin bir mahalle çıkmak istememişse 

( Sonu 2 inci say/ ada) 

tbe~ imparcatoru Haile Selıuienin tahtında auhrnl§ son resimlerinden 6iri. 

1. - Bugün Alman namı altm
da mevcudiyet gösteren insanlara. 
"sag _ zag - zagen = söylemek 
yani ses çıkarmak" şeklinde; 

2. - Fransızcaya: "cauı (koz) 
+ er'' olarak. 

Bu son sözün etimolojik şekli: 

(eğ+ es= ok+ oı: +eğ) 

olduğu düşünülürse; Almancada 
''zag" ve fransızcada - ana kökün 
(ğ) sini (k) şeklinde muhafaza 
ederek - (koze) denmiş olduğunu 
kolaylıkla anlayabiliriz. Halbuki 
hu Türk kelimesi, Türk ağzında 
tekamül ederek "Ses" şeklini al
mıştır. İşte yukarda gösterdiğimiz 
konson değişmelerinin manası bu 
son mütekamil Türk sözünde gö
rülür. Sözün Avrupada intişarmı 
temin eden Türkler, kelimenin 
mütekamil fonetik şeklini yaratan 
Türklerden çok evel Avrupay 
gitmiş Türk uluslarıdır~ 

il. SÖZ 

Kelimenin kuruluşu; "ses" kelQ~ 
mesinin kuruluşunun aynıdır. Ma
na itibariyle de ona yakındır. Fa
kat ufak bir nüansı da vardır: 

Burada bahis mevzuu sadece bir 
su.dadan ibaret değildir; bir dii
şüncenin, bir geçmiş hatıranın aeı
le ihyasıdır. Onun için "söz= ha. 

-Saylayc çewüinia-
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f ttrı - 11yad 

amu IHoare 
un nutku 

... 

• 

hıopta yan ... 
Sinopta 30 evin kül ol
masiyle biten yanğm 
5İllolt. 8 (A.A.) - Dia pee IMt ... .....,..~ .... -~ 

_.. ............. Y....- plran ........ ,...Y .... m.iato-

~ .. ,.~. 
• 

Aşkeri fabrikalarda me-
sai saatlan dışında çah

şanlarm ücretleri 
Kara, cleniz ft ha.a uk..ı fabl'i

lralarmda __ ..... lia müdaf- ..... 

lanm ~için meui saatleri 
...... pl!fAD subaylarla memur " 
............... wilerine kartı· 
bk ..... le ..-mu• ele •71'1 •71'1 mik· 
... icnt ftl'ilmekte oldaia siril· 
.tiiladea, •unlarm hepsi ele &JDI mU. 
..... ,. dW .......... - if b 
................ ~topl•Wr 
....,.. t.tkil ...... Wr aau..at
.................. tudilt edllaaek 
a... ........... ,.dae .. rilmifti. 

Babalar ~ talimat11ame7i 
pacla seçinait ..-uanea çalipda 
ıaadsi ....... p1Jthnlac:a1l ...... ,. 
larla mt.,.... we mtl.tahclemlere ,.P
bnlacak H iflerin. kanuama falunil 
ettill ........ ctimte... .. .... 
.,. ....... lhbaa• ücnti de aldddan 
p. ...... blbdarak k sibilere •7· 
nca Geni ....U.....ai ka•al edil
.... Kara. cleaiz, hawa fabrikala
...... lcaltmcla pcel.-i çal19ılacak "ft

,. lasla ...... ppllCak ..,..ı.y. " . 
rHac:ıek lcnd• haldnndald bu tali
matname tacim'f 

"l - Kara, ..... 1'awa falwikala· 
ft7le imalathaaelilri .. bU' t8fldlita 
dalail olaa merkQ. Ye c&,vairi ile •1-: 

İnebolu vapurunmı 
enfiazı 

bmir aueteleriaclea ., .... ··-
•ir lrirfai inüncle bataq ..... .. 
npmu eakfzmm kirfue P..
.büJiik ......-lara çarpaemU teia 
~ ditüaiiLlliiaa 
~ idi. Y«kili ~ ....................... 
....... batblı J!el'. .... ,. .. 
n..ur ........ ............. 
ela bir fayda )'Oktur .. 

Şirket Hayriye tarifesi 

ULUS 

B B 

•• •• 
ODU 

........ (A.A.) - ... -.,.. ·~ 
.... lniai,,......... l>lf itleri S.kenı 
8. Tewfill Ritti, IPfl-i Bakam 8. Şükrü 
KQ.. c.....n,. Me.m ••• Ge
MI Dinktörii B. SalUlattia, it Bank•• 
Geael Dinldirii B. Mue.,...... Erit ol • 
ap halde ... t 19 ela blkan eksprese 
'-ik huaaai llir .._-. Ankara'p M· 
met etmiftir. a ...... istaa~ E
lionomi Bakam 8. Celal .,... Kamu • 
ta.J ................... 8. Nmi Coaker, 
telt,rimİzde lııulunaa uylaYlar, pneral 
Fürettia, AH Said. latanbal Yaliai Mu
hidctin Oatiindai we diler~ kim • 
..... tanfmdan q.ulaaaaflardlr • 

SMlS - Erzunmı tahvil
lerinin hepsi satıldı 

Ybclilf ,edi faiali cllrt buçuk 
mll;on lirabk ~nd tertip Snu
Enuıı mn iatikraz tahvillerinin 
kayd muamelesi ayın betinde 
bitmiftir. Finans- bakanlıiına Yi
ll1etlerden plen telsraflar.lan 
alman neticeler bu tahvillerin 
.........m1et Yerici bir tekilde te
unamen 1atılmq olduiunu ılater
miftir. Bir çok yerlerde taliblere 
yetec:ek tahvil bulunınamııtır . 

Dil, tarih ve cografya 
enstitüsü ne zaman 

açılacak? 
Dil, tarih •• cepaf,a fakil. 

....... açdmuı -.1mc1a ili ha
mlıklara deftlD ~. 
Fakülteye tal.la tclilen EYkaf a-• . 

Mali kararlar ve kanun
larnı altıncı cildi 
~re kadar ı.s .. ,.... bub

,ı1an "ıDall lıe•unlar Ye ...,.lar, 
~· mcı aıamm müa•ed
delerl, Fmana helr•afiı ...,..._ 
clM, -..... matbe•uaa ı&icleril
.aaifti. Dersiam Malman W..tcaç 
cGae kaclu bitecektir. 

LE 
züm atışlan 

Bu yılki ürünlerin çoğu 
satıldı 

lzmircle ihracat mallanmii re
kolte Ye •lif nzi1etleriai ,_.. 
elan incele1ea türk ofia ........ 
bakaabia ••eliti lnalGmata ~ 
Eıe mıntakumcla IOD hafta ~iade 
üzüm piyuuı normal eeJrim ta
kibetmiı •e durumda önemli bir 
deiitildik ıörülmemittir. Bonacla 
1atılan üzüm aıikclan 446. 756 çu
val, 63 milyon 831 bin ldl~r.. 
llpna haricinde 50 Jtin çuval ~
illin eailfN'kedir. Yapılan he1ab
lar bu yıl rekoltesinin mtihim bir 
luammın ihraç Ye. i.ıiblak sareti1-
le elden çıkanldıjmı ıöatermek
tedir. Gelecek relcolte menimiae
claha ~i ay ıibi uma bir aman 
oldu ... ~ .......... 
kalan iazümlerimizin dalta müsait 
fiyatlarla 1&blacalı anlatılır • 

Fiyatlanb ildkran brtsamcla 
piyaaaya çıkmaya hmuli flnilli
yen Tarif iizüin kurumu 10D laf. 
ta ıçinde bir miktar mal 1&tni al
,mlft&r. v rumun piyasaya çdmp 
ıunclen m-.-. ~ alcltiı li-
züm mikta.rl 3.227.802 kilodur • 

Son hafta içinde inhıaar ida
resi de piyasadan iiaÜID 1&bn al
IDlfbr. idarenin aidatı üzüm ı .. 
220.774 kilodur. 

Mevsim bqlenp:m4ad aıaç.
aym ortuma bclar lmnir limamo 
elan cbt ülJc ..... ~ edilen ü
ziim mikclan 17 milyon• bin ki-
1o,.. ıeçmekteclir. Banan 24 mil 
yon ktbir kilOeu Ahnanyaya ıan
derihaiftir • 

Uşakta 90 ton tohlımluk 

• • 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

:xuncuAm 
ı - "8c 
2-~ 
3-Se.,,... 
4-Sonaalı 
5-s..M 

1) Yukardald kelimeleria i• 
.... kllcleri ....... , 

il) Ba kelimeler nwl teteMriil 
9tmiflerdir? 

111) Ba kelimeleri tetkil ... . 
İçiD kike Uift ...... ekler 
Delerdir •e eklerin ._ Wft; 
nin maaa •• farldan ....._ 
mıbdan iolleri - o1 ...... , 

iV) Ba ~ nelicelÜl .. ı 
A - Türkdili ldlkleri •e, 
B - Türk dili ekim; n, 
C ·Türk aöslwiaia ... ,. •i

li bakbada Wr ..... 
karmak mDmldia midir 

y......., ......... ·-· 
tİllÜe ............... 
'*"'6lar, ....,.... ,.. •• ,.. 
reldörlifilne .w.....,.,,,,,, 
.,, ... Şinwfi;ve ..,., .ua1-
_..,.,. .... ....,.,... l 

sl6i ..... 6671• ,. '°"'° ... 

- Fiyatlar 

o 



SAYIFA.4 

B. SAMUEL HOR 
,,_. 

vam kama.ra ın da lngilterenin 
dış ıya asını anlath 

(L,ı l. inci aaylatla) 
...... Jacaimı teyid ebnİftİr. ı...aı-e 
llir tanftaa MiDetler Cemi~ti muka· 
Yeleu+ Hiae Ye kollelıtif harekete mi
aaheret etmif, 4ilw tanıftaa IMırqçd llir 
~· ......... k buaueudeki plqma • 
larma lleYlllD vlemiıtir. Hiç kimse ln
siltere ve Franaa'ma Milletler Ceıaiye
tini kile almıyarak hareket edebilecek
lerini iddia edemez. 

Zecri tedbirler ve petrol 
ambargoıu 

Zecri tedbirler, Jiyılu veçbiLe tatbik 
edilmekte ve Milletler Cemiyeti azalan 
wazifelerini ;rapmaktadırlar. Petrol üze. 
rine ambarp konulma11 meselesinde La. 
sıltere, üzerine düteeek nzife,i yapa· 

caktır Bu amberso prensibi, Milletler 
Cemiyeti taratindan kalııul edilmit bu • 
.. nmaktadır. 

Ancak bu tedlliri tairaia ~ 

• olan milletler caai)'eti ••••• •• 
-...Jaa tlnletleria vaziyeti meni ini 
.p.ialatmak iaıa etler. 

Jıatya1_a 1.önder~n peı,.uuar 
:MI' s.maeı ffor, ......... _ .... aqaaaa 

._-111111 ... yailı:idiıiia ia1.ll•cle eder* 
'91tu •aHnçlar temin etmaı oldulduı 

W•-• ,. • ..-;tir. ltaaJ'•'ra J' ...... 
,.u-o. dlftleab his Jiplaeliz U1mlfbr
.... ~ petrolua meapi iasi1iz +••tı 
pa ınauiz menfaatlerinin .aibla .W.. 
•" M»syeteler .S. deiildir. Son 09 llir •J 
urullQll inciliz • ina aoa1etni ceçen ae-

---~ - _, ... ...._... ..._ .-c pet
S'OI ihraç etmiıtir. 

..... t .... ltalıa'1.1 a.lil ....... 
ma. aqiltere 41iaıada 1Pnvetli n ia • 
...... sa büJiik lliametleı ıapmaia ilam
- ltalp sörmek itter.. 

Sir Smnuel Hor. liaine l'I ••retle 
tlevam etmittir: 

Jaal~ • inPia --.hederi 
.tııı. İdlll4tÜm7C H JtalJ9D ba • 

........_ Jqilten'aia ...._ c..m
,_.. ......._. .-. .....-Tı. .
lıir ._ mıallatlc ar'ri' ıtmtkM .W.· 
iun• ıil'laeı• ji .. mdai isia bir 
... ... lütlılt..... •• ı..ı,. •. iD • 
pm mimetllalllllcWııi W ....- ialmli· 
~ 

ltabanlar.a ~ • iJi dottla-
- adliıa ıı ı• itliı--. B. Mueolini'• 
• vuiyetini ft lqiat liatemilli wa • 
-* ta is._.,__. tWtet ilttilibdın 
... da ............... sek aifılildll' 
......... Wil~ ......... 
mncattv. Ve fin1ama IMr tanfm41a 
ittisal edecek maddea. to.,ı..a..ım. Ta· 
riJaimjzde ...._ ptia telalik.a.... ...ı 

....... plmaf ieek .... siiçlüldere .. ple

.. placajız. 

Haw pakcı w luna .ualılannın 
a:saltılman 

lasitia lriikümeti, B. Hids'le lilih. 
-.. ualblmua meaeıe.iai müzakere 
ipe yeni tıeteWN.._,. ... hı 211w. Fa-
bt italyan • Wtet hani ...... ettiii 
-.acldetçe IMa müzakerelere denmdan 
pk IMr f81 lsazamlamıyacajını teessüf

le lifl-ek mec:lla"7etinde,un. Bmnan-
la ......... yeni mizlılmnler ...... ,._ 
.... istifade e4ecejiz. Ha ...... .. 
.... eilülanam azaltılmw her zam ın 
-.. daha aiyade müatacel J.ir lüzumdıar 

Ham maddeler mnele.i 
ffameıwlelere malik olmayan lauı 

....ıeketlerin •difeleri ve ._ ....... mil· 
1 -m1et1eri hakkında, Sir Hor bunun 
..,.... Ye yÜat lıir ....... •Halesi .. 
lil. •aamnik Wr .....a. .wq..., ...._ 
•li•el.U. •hbv=+m -~ ._ ............ , ........................ . 
- liJliJenls ..... ki: 

- llı11le tellak ......... Hikwwt 
.. tldlille iftia ılra ........ F.W "8 
... jlıı .. .-. .,. ........ lıir ...... 
• ppı' •• lim plıceii hneetİDtle-
,_ lir .............. tedlillattaa 
lıis lıir ~ .... n •.aelidir. Sir Hw, 
çw-......... ~ ......... 
.... tir 

Soe ......... sin Çia .............. . 
tilmeai plim timdiden iyi tesiri• yap
Dllfbr ................... Çia ufkunda -
ki • mühim lııulut fimal Çindeki muh
tari79t1iı. J..,_ memurlaaınm fMliyet
leri .. jepoa latalunma .... ftederi hak
lmMIMİ ........-.. lııiiyik - .... hasal 
etti n Tok,.. ••ili iasi6z itsHeri ja • 
.... hiküıwetillde& japoa ..,..... .... 

kında malWnat ietedi. 
Keadiaine verilea cevabta ....... • 

yet lııueketinia tıNnm-n bir Qa .-.e
lni olduja, japoe lnilriimetillİI ti .... li 
Çİa'dekİ meafutleri ...,...yle, ODU W • 

kip etmekte cıtcluja ve lapoayaıua aake
ri llir midahalede ........... taaanunı
nun aa.,,..,... .-im olcha~ lliltlirilmit· 
tir. o.ram-.üz çok branbkbr. F .... t 
ıimliki Çin• Japon aörüpnelerinden 
....._. t.ir IUletİ teniye cloiacaiım imit 
~ lqiiiz lailriimeti her iki lllelD• 

1elretle de ~ miinuebetl• iame 
etınek U'ZUIUDdHJr. Hakikat De olana 
olsun, japon aüfu•w Çin dahili •ra
aumm ve idari itlerinin inkipfuMla mü· 
euir olduju fikrini .-.-ilecek 1aa-.. · 
... mlaur etmit ............ clolaJı lllite
eslifim.,. 

B. Çemberlayn'ın töaleri. 
LoMra, 3 ( A.A.) - B ....... ç... 

.... ,. ........ ~ d11 .. , ... 
hak=tlaki müakere Sll'UlllU söz ala
nık ~ki: 

.. - Mueolini ile it.alJQ milleti _... 
snıda bir tefrik Japmak t~ ba
rııa biç 1"r yeçhile kolayJattıracak ma • 
laiyettıe değildir. MuMlini ve italJU 
milleti llir ldildir.,, 

B. ÇmdMrJ.,.a, Jimdi1e kadar lliri • 
birlerine kup falnız HYIİ lteslemİf ve 
laiç llir zaman ciddi llir ihtiliıfta Wua -
memıt olan iqiliz Ye italyua milletleri

• lıirilliri ... .,.._. ıankt Wldim ••· 
..a.illdm _ ..... ol.ta ..... .,.. -

mit ve dmniftir ili ı 
.. Hlllııı..,_, içeftaiade kölelik hü

... ._ - •11•hllettir. HaltetilllıD 
iri .......... tleiiWir. HalNt lüikime 
ti ............. _ ............ 
d111r.r.....u.41ıiiWir. 

............. ltaırara llarta tu~ ıld • 
mizi nihayetsiz bir surette devam ...._ 

jimizi aöyleyelliJeceiİllİzİ unnetmiyo -..... 
8- IÖJ'ltİJ'OIWll, fÜakÜ IUnlm aut• 

im lncitlln°11İa ve Milletler Cemiyeti. 
• •ltlıkW iıaub lwklaau ......-. 
._ ,...... lıir .... ,.. ....w&r • 

B. Edenin .ö8ri 
1-....... 6 (AA.) - Avw Kmmra· 

_...._ ~.. L t 1 ..1- •• _ _,..,..._ı,.ı•-·~- .... rn,.-, .Milletler c.m,eti itl-i Wm • 
-. B EM'ia mi+ha'eei;rle Wmiftir: 

B E._ yer4iji eö,.tevde, Kı.ipffa•. 

- ........... ..-,.em.. ........... 
dört uadea miirekkela IMr clirektv.var 

Meclili tetki1 •Nii halduada ımte • 
ler tanfıadaa •erilen haberi te,it et • 
melde memnun olchağunu ka1detmit ve 

İqiliz hükümetinin, buaüakü direktu • 
var meclisinia tqekldiliai, iyi bir aJi. 
met olarak telakki ettiiini ilave etmiftir. 

ltalraa • halMtt muhaNbeaine ıelin
ce, B. Eden kendisiyle arbclatlan ..... 
sıada IMa husuıta tam llir ıöriit Wrliji 
olduiunu tekrar ettikten sonra ıualan 
söylemittir: 

··- ltalya'ya kartı ihncatıa 7uak 
edilmesi demek, l talya'nın yaptıiı ihn
caba dörtte iiçünüa kaybolmuı dwek
tir. 

.Aacak zecri teAıirleria tatllıiki= ·
_....,. ki ... teAialw almnutbr. Ba 
....... Milletler ~ m ol -
..,.. tlevlederia .. ellıirliii ,.......... 
liı 1 .... 8a vui1et. petrol .............. 
... aritlir. Bir iki deYlet tanfmdaa .................................. 
- Witia ...... akim -....p 
lrifidir_ 

Fl'fllUU puetelerinin ıe/nrleri 
Pn, 1 ( A.A.) - AkfUI pze&elai 

8. 8-'- A.._ Kaaraım+lri ııııutb
• 111ni1t .._. .._ ...ı il ıa•rlerin 

...... ....... ... ....... tanlia -........ 

ULUS 7 itKt.=.l.,tı~ '?S~~ C-t J •• AR'1ESJ 
• - • ... 3 

Y" 

Y ahancı gazetelerde okuduklarımı 

Nasıl bit deniz programı yapılmalıdıı·? 
• 

Italya ve petrol 
F.,.,._'Ja Jeni~ İllfG'lb maelai henüz -ilam bir UGN bai/G11m1f tleiiJJir. lngiltere "e 

11.171' wibi rrwmlehtlenle ltuaui teqahlarla ltülıiimetin teraanelerİ biribirlerinc murJGZİ olarall ,.,.,.,_#ren, Fransaıla Jonanma isin ıamarlanan harb gemileri tercihan IWlıiimetin ter.ane
lm taralınJan yapdmalrta, aTlan lnnmlar i•e /ıuaua tezgtiltlaro pay olunml.alıtatlır. Lö Tan 
gautai, ba alanJa ne ~bi Jeğiıilılilıler yapdmaı lazım gelJiiini incelemelrteJir. 

Fransa ve 9Ömürseterinia denizden iı ıibi. ihbaaa bak111unct:n ayırmııtır. I ıal~·a ve pt•lrol 
müdafaasının umwnı bir ıdlılde aerç~- ŞerlMarı denizalb ıemileri. Loryan de -
lettirtlmesi meaeıeaı sozden ıeçanıchsı nizüstü ıemileri ve Brest büyWı tonaJ· 
zaman, bu meaeıenin çok çaprqık ohıtu ela ıemiler yapmakla ihtısas sahihi • 
"-!ı11ncla bilhassa hayret duyulur. dirler. 

Her te1den önce, aon harbtan beri Parlamento semi yapmağı lıararalttı· 

yeai ve mibim olan llir mesele dikk.rti np lizunaelen tahsisatı verdiği zaman 
çekiyor: Hub bqlacbjı takdirde baro semileri yapma iti her teyden önce ter . 
doaanmaaıyle ticaret tuoau çok ebemi - aanelere verilir ve siparitlcr bunlar ara· 
yetli bir rol oynıyacaklardır. Uzun za • unda ihtıaulanna söre taksim olunur 
manJar. mudaiaanın DU binbınnı ta • Yani 4-iz hekanlıjı tersanelerin devam· 
mambyan iki unaurunun ayrumHı mec- h ve randJmanb llir arette çalıtmal:vı 
buriyetı duyulmuıtu. t "akat, framız .o- Dl temin için,,..,..._ - semi parti-' 
miır.-. imparatortugunua her kıtaya ainclen bir lnamuun İDfUIDI tenaneleR 
ya)'lbluf oWuju ve aaayurdla denızaıı- verir. Bundan artan kısam için de huH· 

n toprakların biribirlerine 1111111la bai· si tezıihlara baıvurur. 
b olduldan busuade, ekonomik alanda Bu metodun verdiği sonuç yalnız en-
olduiu kadar aüel alanda da. harb tlo. düatriyel zaviyeden sozden ıeçirilirse 

MNMaiJie ticaret fi1oeu ayrdmaz Wr cloMmaanm yaptıiı feY iyidir; fakat 
bitüain -urlara elmutlanlır. itte. bel daha umumi olan, Fnmaıua deniz mü-

ki .le talla Ul!NlDllUa aülaiau dolaJ'ılQ· ....... aan1esin.._ tetkik edilirse, ••· 
... hakiki karakterini kaybedecek ıilti ayet aynı clejildir Çünkü, ter ........ 
aöriaea. bu ................ tam ruchmaala çalııutarkea, ticaret fi-

M ........ llu cepheai. demiz iDfuta &oeu ae fap1Jor7 Bu filoaua huua• 
alanmda, dalla ketkin llir tekiltle ortaya teqib.lara yaptıiı aİpanfler, bir ve,. ika 
çıkmaktadır. Filhakika, senel olarak ma· teqiba qmarladıiı birluıç posta vapu 
talea ediliace, bu •dü•triain iki miifte- rudur, ki bunlanıı inpab devlet tara • 
risi ••dır: Milli cloaaama ve ticaret fi. hnclan fiDADH ediJmaıtir. Olelü tacü-
lot11. lar ıae amatörl.-ia verdikleri seyrek•· 

Donamna bqüae udar çok iyi çabf. pariıl•I• aldifa ıneclturiyet.indedirı.... 

mıttır: T..........., hatta dehe iyisi, Hususi demaz İnfMb eaclüatrisiade be • 
............ İJİ Wr 18D9,icİllİD Japaca- pimizin ltildijimia k~ itt.e .... YUI• 

nfw•• mtdu eli sdr.acajı amidini iz ... ....._. ...... 
Tan ıueteei, 8 Hor0un nutlrunan 

,........ llF ... - ..... ,. haiz ol 
.tutu- lliltliı•• .,... kiı 

.. Şimdi ~ - -- 1..Utereain 
laitai ni,.mulea tipile .......... Mu. 
eoliai .. w. ........... Unıllıatea, • 
m ....Wmilillle mulal\el• e4eı:elı:tir.,, 

Sir llor'un nutku. ve '4lınanya 
..... • (A.A.j - Aı...a ......... -

ma biroMa, 5ir S-ıl Hor'- laaft ai
w.ıa,....... ai4 ........... r.mdea 
.u·ı" -.ai •11al11ia~ı Almaap'nm ta
ki ... t .. kte ..... ...... ......... bir 
aatlnı•• lifh•it ..._.. aözl .... 
........... AlmanJa'IUll Wr .......... 
....................... olthljanu lal" · 
uz defalar lte,an elmİf olduiuau ilata 
etmektedir. 

B. Hitler, 21 mayıa tarihli autkunda 
Aiman)'WD ailAlana tahdidi ........ • 
.indeki priifiai mhetnaittir Jla Ht• 

kua yedinci -cldefiade bir hava ana • 
kavelenamesi akdi tuviluıtliheekte •• 
aekizinci maddesinde alman hükümeti
aiıa cfiier clevletlwin yapacaklan ıilih 
tahdililerine ıöre siliıhlannı tahdide her 
zaman amade olftiu ifade otanmakta • 
dır. 

Bu heyanaba hükmii daima baki kal

IDlfbr. 

ltalyan gaeteleri Samııel Horun 
nutkanu ncual karııladılar? 
Roma, 6 (A.A.) - Gazteler Ye 11-

yual mahfiller, dün avam kamara• 
amda Sir Samuel Hoar tarafmdan 
J•pılan beyanab pek toiak karpla· 
mqlarcbr, Roma ıueteleri bu beya· 
nal hek'kmda tefairatta bulunm•mak· 
tacbrlu. lnsilterenin ne Mauolininia 
dm m• u7iflatmaJI ae de fatiat 
rejimini Mltalama11 düfiin11Mdiii 
lıaklunclaki fıkra tamamen biı' boflg.. 
ı• teaadüf •tmit l(ibidir. Ba mahfil· 
lere ıöre Sir Sunuel tarafmclan ltal· 
:raya yapdaa laitap birçok devletlere 
de 1apılabilir. Diplomatik bir sureti 
tem:re ltulmak herhalde çok güçtür. 
Ve hu zorluk naan itibara almac:ak 
menfaatlerin çolıluju niabetincle art· 
maktacbr. Eier lıalu"katen bir ameli 
teavi:re:re varılmak iatenili:roraa pet· 
rol ......... oeundan vuseçmek il-
...... Bu ............ tehdffl0 altm-

elen çıkmaktacbr • 

8'aadu çakan&aa IODUÇ, aaleD YUİ• 
,, __ ........................ ö • 

lum tehilidi liarııamda oldaklarsdır. Ha: . 
buki harb umanmda, posta vapuru ol • 
ND, ~ ıemisi olaun, tiaıret .....-• 
barb semiai kaür itiaa ıirmai ..... -
kea bir ....... 1:idtama baliae .... . 
Çünkü oeua da karfdattıjı basar tebli
kel.t, llir barla pmiainiakinin ayauhr. 
aömiirqleiimiü büyüldiiiü ve ilati

ratlan. - ..... .... ..... ticaret 
...... obua, bitill pmilerimiR SÜ • 
nı.....ıc mecburi:retinde bıralayor. 

HarWana ima ıiirdijii uki M'N• 

Janla, her dnJet Mhilt oidup VUIUla• 
n tam ran._.,la .......,_ve ......... 
1.Ulemeji ditünmi,_. Har+'ırm 

uzun aiirdüii Ye ımJzea-.Ji banb ettiii 

bqün iae h• terden öaoe basan uir• 
JaD IMr ıemiJi p,et acele olarak tamir 
etmek ıerektir. BUPnki tezıihlar en 
fazla yeni semi pptddan için, u aa • 
...... tamirata ~ .... hale ,.&ecek· 
lenlir. 

Solla ...... -. llile, t.......ıerin bu 
4ıııılııb--. u,..ü pbftıtian mahalrlmlc • 
-1- lhMlli tasWara ,....., wb 
._ .... hikiimetia llAlhtaf oltlaiu 
cemileri çok pbak ppmak MINIİ,.le ••· 
ayeti kurtanaaia epeyi yardan etmit 
olan IRa tez,...._, IRaıüa köti bir chı • 
namda olduklarına söre, yeni llir h ..... 
çakarsa ne yapallilec:ekler ? 

Halbuki -.- tok ihmal Hilen 
hUMUi teziahlar harlt zamanında çok 
mühim ltir rol O)'Dayacaklardır. Tez
ıllalarm, barit zamanında hütin ••· 
utalariyle ve en e)'İ ltir .-andımanla 
çabtabilmeleri içia, aalh zamaamda 
da kafi mıktarda ça1..-a1arı ıerek· 
tir. 
~ Kıaca, milli müdaf- ihtiyaçlara 

dola)'iable Franaada canlı ve müref· 
felıı bir clenia U...ab endüatirUinia 
mevcud olmuı lazımdır, ki ~u endüs
tri harla za•aamda millete tam, ha· 
kiki ve tesirli bir tarzda yardım e
deltillia • 

Bu clüfiince yeni deiildir. lnailtse 
ve lta)yada da a)'Di feY tatbik olun
maktacbr. Bu iki memlekette devlet 
tenaneleri her aaman için g..U yap
maia veya tamir etmeie hazır ol
duldarma ıöre, semi aiparifl ... i a.
fe~ önce lauuai tezilhlara veril
,..11:tedir. Bu liltelpcle bizim için de 
fiiphetiz ltir tlera vardır. 

l hirincj1tanun tarihli s-Jay Ti-
me• 111Uıde.inden: 

• 
Geçen hafta yazdığımız bir betk .. 

de ltaJyaya kartı Milletler Cemi791i 
taraıandan konuımuı olan zecri ted
birler listesine Habqistancla girifti. 
ği s .. vaıta önemli bir rolu olan petro

lun da kablmau zamanı yaklafbima 
itarel etmittik. 

O zaman batlangıç habnde bahı· 
nan bu taaarlama bugÜn artık vaz• 
bir hal almqllr. 

B. Laval"in itin ceciktirilmeai İçİll 
J•l'hP müracaat ~zerine on aekisı. 
komitelİ, me•t.yİ 12 llirinci kinaaft 
konu.pcaktır . 

Komite toplanır toplanmaz, petrel 
üzerine ambargo konulacaiı v...W 
ıöriilatektedir. 

12biriaciünundaveyuutdalaa 
...... IMa zecri tedbiri. li....U.. a.,. 
ka maddelerin de ilave edilmeli 
mümlriiJMlür. 

Dıprdaa ıörüleai fUClar: 
Milletler Cemiyetiae bajlı .... 

devletler, zecri tedbirler İfİllİ i ...... 
ıötiirmek kararım vermif lııulxp .... 
tacbrlar. 

Petrolua listeye kontulmeun• ore 
tabi• _... bir tair JapacaP, ~ ..... 
Duçe iiaerillde ne siW cleiiti'rl.._ 
J•pacail bir takım imilt.re ......... • - .. v..-..- taQild .. 
Amerikan pell"ol lmmpany......_.. 
V ... siella'nua zecri tedlNrl.. ~ 
imada - cevab v....r.t.i w..,.. ...... 

Fakat petrela ........ n,_ 
-1nu1ar miihim - .. , ............ ... 
..... - birkaç ......... • .... 
mekle olan telattaa aal .... k ...._ 

kinı••· 
a. tirli Jaalulana Wr .. lha ,.t 

......... y ............. a;, ... 
lasil••ri•-- ..... . ....... c.m,...-. •Nefi ... ... 
pllWr ..... _ Wr llilia"t ..... .. 
Nil lllı••ai, ,_.1r HMııiı._ tar.-
,_ ... ..,.ni .... _ ......... ...... 

emleltilecek ......... claJallinde - .... 
wlza'-rnille airifmektir. 

......... eelrisı.. llomiteaitlİa top. 

la•-.ı ... on bet IÜD vardır. Ei• 
.. micldet İçİa4le ..... dotna bir , .. 
km.lqma hareketi 1telirir.e o zamaa 
8a7 l.a•al'in iatemif okluju teahhw
daa da bir fayda çılnaq olacalr.br. 

Bereket venin, aon cinlerde ort .. 
Ja çmkan bir tak• ta)'İalann yalaa 
olatn sörülmüttür. 

ltalyanın Fran• ...,..... aak• 
söaci-diiW-. TraWusarb'taki • ._. 
lerini kuY'Yetlendinliti hakk..t. p 
kan haberlerin ariihaJatab olduju ... 
laplmıftır. 

ihtimal lr.i 8ay M....aini, petrel 
amlaorcosuna 1ı.,... teAir almak •• 
bu türlü tehclidlerle Milletler C.-. 
yetinin moralini sanmak iaten1iftir. 

Franaa, lnciltereye karp 1apsl .. 
cak herhansi bir tecavüaüa ,__.. 
lar tarafmdan mukabele .--..W 
.R.ma:ra etrafiyle aalatıalfbr. 
Buıüakü ıüacle O- ve ..... ._. 

ma:rı, ıiriftilderi ,k-.. ~
son~ ad dlı fip........_ 
ie '-tlamıtlardir. 

Şark Afrika • ha il• iyeli 
onlann~tirul ...... ~ardam ....... 
Ceaurede Pariı'le Lonclra'Dld ....
açmak taaaYYWlan: ~leffııaeM 
biı.kiı Milletler Cemi,etinin dm~• 
kUYYetlenmiftir. 

Ortada Jtalya,a ve ~ahat it.aban· 
ı .... kartı ·~ .... - ...... :JOktw. 

lıleria dala& i~ ve muud 
ltir devrere ıireltilmeai için Milletin 
Cemiyetiaill udla,...71 ~aphfl sa• 

- ........ -. .... kalalll 
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Londra, 6 (A.~emmel ve 
Temple ingiliz..avvur etmedi
yetinio. töle--d Templeye göre 

.,.n mjUtbol teması, iki mil
':ak;·• duygularında bir dö
,J .. ı teşkil etmektedir. Bu mü· 

... e İngiliz milletinin, Almanya
.:veccühü oldugu anlaşılmıştır. 

Lord Mount, bundan sonra, İngiliz 
ııılınan futbol maçına mani olmak 

İıtiyen sendikaların bu hareketini şid
detle tenkid etmiştir. 

Yalanlanan haberler 
Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B, ajansı 

bi(diriyot·: Pari Suar gazetesi, cuma 
cünkü nüshasında Almanya'nın silahsız
t.ınma meselesi hakkındaki vaziyetine 
dair bit· makale neşretmiştir. 

Pari Suar gazetesi bu makalesinde, 
ve itiyadı veçbile bir sürü yalan hava -
dis vermektedir. Gazeteye göre Fransa· 

nın Bedin elçisi B. Fransoa Ponse 21 
iikteşt·inde B. Hitler'e bir fransız - al • 
rnan beyanname projesi vermiştir. B. 
Hitler'in bir fransız endüstri adamını 

llobul ederek ona bazı kesin sözler söy -
ledigi de haber verilmektedir. 

' J: 

Londra, 6 ( A.A.) - Çin, dokuz 

devlet muahedenamesi ahkamının J a• 

ponya tarafından ihlal edilmiş oldu

ğunu kabul ve teslim etmesin\ talebet

mek Üzere Milletler Cemiyetine mü

racaat etmiştir. Ancak Çin, 1931 se

nesindeki fiyaskonun tekerrür etme

mesi için mümkün olduğu kadar her 

şeyden evvel vaziyetinin temin edil
mesini istemektedir . 

Japon u('aklarınm fa<.ıliyeti 

Pekin, 6 (A.A.) - Ahali, japon, 

keşif uçaklarının faaliyetinden do

layi endişe içindedir. Japon süel ku

mandanlığı namrna soz söylemeÇe 

salahiyettar olan bir zat, bu tayya • 

relerin general Chanyehan kıt'aları

nm askerlikten tecrid edilmiş mınta

kaya yaklaşmaları haberleri Üzerine 

istikşaf yapmakta olduklarım söy
lemiştir. 

Süveyşin kapatılmasını 

istiyen ingilizler 

-c 

\ 

İ W'ıG'llll~t•l' 

Ru iki yalan haberin doğurıduğu tah
minler de hiç bir esasa dayanmamakta -
dır. 

Londra, 6 (A.A.) - Milletler 

cemiyetine taraftar birliğin umu
mi konseyi, İtalyaya karşı tatbik 

edilmekte olan ekonomik tedbir
ler ., müessir olmadığı takdirde, 

Süveyş kanalının kapatılmasını

isteyen bir karar sureti kabul et-
...._ ... ...... -- .. ·r-~ -~·-- ,.........,___ ..... 

B. Hitler'e hiç bir fransız teklifi ya
pılma~ruş ve hiç bir fransız endüstri ada
mı da Hitler tarafından kabul edilme -
miştir. Gerek bu haberler, gerekse Al -

manyanm durumu hakkında yabancı 

memleketlerde çıkarılan gülünç yayın -

ltbr Avrupa'nın sıyasal havasını daimi 
biı· ~ekilde zehirlemek ınaksadrnı takib 
edtyor görünmetkedir. 

11e 2466 ve 2643 numaralı kanunlarla 
hükiimete verilen salahiyetin ve bu· 

nunla temin edilen stokun kuraklık
tan mütevellid vaziyet kar~ısında ek
m~h fiatınm tanzimine de medar ola
ctılı şekilde kullanılmakta ve ekmek 
p<ıhalılrğına karşı hükümetçe icab e

df!n tedbirlere de tevessül edilmekte 
olduğu anlafılmıştır.,, 

İstanbul üniversitesinde 
neler yapılacak 

lstanhul üniversitesinde yeni ensti -
tijle.rin inıaat, tamirat ve tesisat masraf
ları-için en çok bir sene vade ile veril -

ımesi dün Kamutayda bir aknunla kabul 
edilen 213452 lira ile radyoloji ve biyo
loji binaları yapılacak, ısmarlanan alet

lerin geri kalan paraları ile gümrük ver· 
gıleı i verilecek, ısmarlanmış olan obser
Vl\lu~ ô\r kubbesi \'e mobilyesi temin edi
l ecek, radyoolji enstitüsü:ıün alet ve 
t esisa-t noksanı tamamlanacak, cenaı:e 

otomobili alınacak acele küçük tamiri 
yapılacaktır. 

• 52233·1 lira tutan bu masraflar ir,in 
veriten 213452 liradan rnütebakisi büd 
cerl"' vardır . 

miştir. , 

Manalı iki seyahat 
Roma, 6 (A.A.) - Finans alemi 

mensuplarından B. Rickett, Atinaya 

gitmek üzere bu sabah Romadan ha

reket etmiştir. Seyahatinin gayesi ve 

nereye gideceği hakkmda beyanatta 

bulunmaktan çekinmiştir. 

Roma, 6 (A.A.) - Çarşamba gü

nü Paristen buraya gelen ve Anglo -

sakson petrol kumpanyalarınm men

faatlerini temsil eden B. Rickett, hu . 

susi bir tayyare ile yakın şarka hare· 

ket ~tmiştir. 

Evvela Atinaya, sonra Bağdad ve 

Adisababaya gitmek niyetinde göı·Ü· 

nen B. Ricket, gerek seyahatin mak

sadı ve gerekse projeleri hakkında İ· 

zahat vermekten kaçınmaktadır. 

Amerikaya altın 
akıyor 

Vaşington, 6 (A.A.) Son 
istatistikler, Birleşik Amerikanın 

altın istoklarmm şimdi on milyarı 
geçmekte olduğunu göstermekte

dir. Bu rakam, şimdiye kadar as
la tescil edilmemiş olan en yüksek 
rakamdn-. 

Son on iki hafta zarfmcfa Ame
rikaya sekiz milyon ka.du altın 
girmiştir. 

1 
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Başbeıke. 

SPOR J\AVGAtAHI 
(Başı 1. inci sayfada) 

Eğer böyle olsaydı, iki kısma ayır
dığımız gençlerin ayaklarına top 
değil, ellerine birer bıçak vermek, 
ve onları Aren döğüşüne Çlkar-

mak daha doğru olurdu. Hakikat 
odur ki spor müsabakalarında 

vücudu bile değil (çünkü onun i
çin beden lerbiyesi kafidir J, ah lak 
ve karakter terbiyesini esas tutu
yoruz. Pehlivanları tutuştururken, 
ve ayrıldıktan sonra, kucaklaştı 
ran halk, bu sırrı bizden daha iyı 
sezinmiş olsa gerektir. Yoksa eğer 
güreşler Anadoluda aynı şeref ve 
şerefsizlik hissi ile karşılansaydı, 
halimiz ne olurdu? 

Gençleri biribirine düşürmek 
değil, biribirine yaklaşhrıp kaynat
tıralım. Sporda iyi bir oyun tekni· 
ğinden daha fazla iyi bir oyun ah_ 
lakı ve anlayışı kuralım. 

Bu vazifeyi yapacak olanlar, 

en başta, gazetelerin spor tenkid
cileridir. Bunlar, tenkid yaparken, 
karşılarında spor sevgisinden ve 
mesuliy~t duygusundan başka, hic 
bir hisse kapılmamalıdırlar. Bun
lar ,iki kulübü, iki düşman milleti 
harbettirir gibi, döğüştürmek, şu 
veya bu kulübün bayrağı olmak a
detinden vazgeçmelidirler. 

F. R. ATAY 

Riiltür Cemiyetinin 
Piyangosunda l{aza nan numaralar 

Türk Kültür Cemiyetinin eşya pi -
yangosu dün meraklı bir kalabahğm 

önünde çekilmittir. Kazanan numarafar 
şunlardır: 

Lira 

51135 3000 

8129 2000 

8577 1000 

11841 500 

23306 500 

15462 200 
29630 200 

31121 200 
36878 200 

5583i 100 

3844 100 

5534 100 

12008 100 

20936 100 
22233 100 
35948 100 
43713 100 
50109 100 
5214() 100 
27856 ıoo 

2705 50 
3086 50 
7258 50 
9833 50 

16193 50 

10318 
11327 
12814 

so 
50 
50 

Sonıa 83, 81, 28, 39 ile bitenler birer 
lira amorti alacaklardır. 

İzmirde ki incir stoku 
tükenmek üzeredir. 

İzmir, 6 A.A.) - 935 yılı inciı· re • 
koltesinden elde bu.lunan miktar 8 ,500 
çuvaldn·. Bunun 1500 çuvalı istihsal mm· 
takasında, 7.000 çuvalı da İzmir ihra
catçdaı·ının elindedir. lncirlerimizin noel 
yortularında tükeneceği anlatılmaktadır. 

lncirlerimiz lskenderiye'de aranmakt. • 
dır. 

7 ve 9 numaralı üzümlerde 10,_ 8 nıı· 
marada da 5 para yükselme var.dır. 

Önümüzdeki yıl içinde zeyti~ yağla· 
rımızın standardize edileceği öğrenil .. 
miştir. Türkofis İzmir şubesi Ege böl • 
gesinde yet :~n zeytin yağı nÜm!.fDele
rinden tahlil edilmek Üzere lstanbLıl tl· 
caret tahlil laboratuvarına göndermiştir. 

Teveköy çm11lığı imar edilecek. 
lzmiı·, 6 (A.A.) - Vilayet Tepe• 

köyünde milli emlake ait meşhuı· Çam
lığın İmarına karar vermiştir. Bir heyet 
mahalline giderd' noksanları incelemi • 
tir . 
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M"d .. l um f k a ~~~~~~m~D.:~m~~Nı!IC~•· tık cksiı.. U ur Üği1 İlanları Ş Umbarası 

yoııundan: 
• . . lan 67933 kilo sıgır, ~000 

Tahmin bedelı 26268 hra 97 ku;~ş ~ k. n 1935 tarihill<' rast-. · ı k et" g bırıncı anu kılo koyun, 12171 kı o uzu 1 da deniz matbaası kar-
Jayan pazartesi günü _saat 14 de Kasımp~ş~suliyle eksiltmeye ko. 
şısındaki komisyon. b_ınasınd~ ka~~:ı nza~atı 34, sı~ır etinin 29, ve 
nacaktır. Koyun etının tahmın. e 1 c . komisyonda şartname>ı 
kuzu etinin 40 kuruştur. İsteklıJer h~rf:; Jer. Muva.kkat teminat 
görebilirler ve 131 kuruş vererek ~ a 1~1r,.rin teklif mektuplariy-
1970 lira 17 kuruştur. Eksntmeye gıre~~ saat eve] komisyon reiS
le kanuni belgelerini muayyen saattan ır 

1
_ 5292 

ligine vermeleri. (7260) 

~Iaıiye Vekaletinden 
• 1 şubat ı 936 tarihinden iti-

Eski G:imüş mecidiye ve ak:'.3m~nin :ısıtası olarak kullanılamı. 
haren herhangi bir kıymetle muba ~ e ~;r hakkında da takibat ya. 
) ac, ve bunun hiJafında hare~~-e ~"ilan edilmişti. 
pılacağı 2257 No. lu kanun _mucı ınc kalmış olmasına mebni halkı-

Müddetin hitamına az hır za_m~ .. paraların gerek vergi borç
mızın eJinde mevcut bulunan eskı ~l~mu~unan fiatlar üzerinden teb. 
}arına ~ediye edilmek ve gerekse 1 n m°uracaat etmeleri tekrar ilan 
dil ettirilm"'k için malsandıklarına 1-5437 
b ıınur. (3524) 

Jandarma genel kumandanlığı 
Aııkara SabnalmaKomisyonundaıı 

(2942) liralık kok kömürü açık ek. 
1 - Mevcut evsafına uygund l ~ Satınalma Komisyonunc:ı 

·ıtm ·ıe J Genel Kumar. an ıgı 
aı e ı . . 10 da satın alınacaktır. . 
9-12.935 pazartesı saat) ı· b" ·ımi~ ve ılk teminatı (220) lıra 

2 - Bir tonuna (32 ıra ıcı :ı: 

(65) kuruştan ibarettir. . . k misyondan alabilirler. 
3 - İstekliler parasız şa~t~aınesını t~minat makbuzu veya 
4 - Eksiltmeye girmek ıstıyen~ednb·r saat evveline kadar ko

banka mektuplarını eksiltme saatın an ı 1-5328 
misvona vermis olmalıdır. (3463) 

Jandarma gene) komutanlığı 
abnalma komisyonundan: . 

. M"ktan yazılı ilç çeşit giyecek ve yıyecek 
ı - Aşağıda Çeşıt ve 1 

eksiltmeye konulmuştur. k değer biçilen (25,000) kunduranın 
A - Bir ~iftine (~60) uruş bedeli (575) kuruş ve kapalt 

ilk teminatı (7,000) hra, Şartnaı: gnü saat (15). 
23rf eksiltmesi 18-12.935 sar:r biçilen (21,199} çorabın ilk te .. 

B - Çiftine (25) kuruş şartnamesi parasız ve kapalı urf ek-
~tı _(397). lira (49) kurut. ünü saat (15} te. . 
aıltmesı 19-12..935 perşembe( ) :Uruş değer '\"erilen (2,000) Jırahk ma

C - Bir kilosuna 30) r şartnamesi parasızdır. Açık eksilt
kamanın ilk teminatı (150 ıra, (lO) da 

gü ·· saat • mesi (20-12-935) cuma nu d rma genel komuntanlığı kurağmda 
2 - Eksiltme Ankara Jan a ıınacaktır. 

yapılacak, tartnaıneler _burad8;J\f enlerin vaktinde ve ~tnaınede 
3 - Eksiltmeye gırmek ıs Y krf mektuplarını vaktınde ver

yazılı belgeler içinde bulunacak te 
1 
l-5430 

ıniş olmaları. (3521) 

Deniz Levazım sahnaJma komis

yonundan: 
olan 408667 kilo ekmek !3 

Tahmin bedeli 58480 lira 25 kuruş uma günü saat 14 de Kasım-
biı inci kanun 935 tarihine rastlı~:. ckomi•yoa binasmda kapalı 
pasada Deniz Matbaası karşnınkt 1 Ekmeg~in tahmini fiatI 14 ku-

. k "itmeye konaca ır. • .. • zarf usuhyle e sı . .. Komisyonda JUUıameyı gore-
~ 31 santimdir. hteklıler her~~ ıer. Muvakkat tftninat 4174 lira 
bilirler ve 292 kuruş vere~ek a~~ 1

• ır ttldif mektuplarile kanuni bel-
1 kuruştur. Eksiltmeye g'*~e :~1~1 komisyon reisliğine verme-
gelerini muayyen ıaattan bır sa ı-5356 
leri. (74 71) 

Cumuriyet Halk Par~~. 
Genel Sekreterlıgınden: 

. . b ıunan Partiye ait büyük garajın 
Uluı Baaunevi anası ı~ınde . ~eceırtir Pazarlık 9. 12. 935 pa • 

bazı yerleri pazarlıkla !amırp ettı.rı ubasebesinde yapılacaktır. Bu 
zartesi günü saat on bırde tr!ı ı:1n anlamak üzere hergün Parti 
itc istek gösterenler ya.p!laca ış 1-5465 
muhasebesine başvurabilırler. ------

Kızılay Genel Merkezinden: 
. . . . "ni ve bakımını gayet iyi bilir bir us-

Dikiş makınelerın~~!.~~n yazılı prt1arı haiz olanların vesika. 
taya ihtiyaç vardır.. ,_..y dma ili§tirerek ıo Birincikinun 1935 
!arını yazacakları dıledark kiAgı karada Ycnişehirde Kızılay Genel Mer. 
l&lı pnil saat 17 ye ka n 
•esine göndermeleri. 

1 - Türk olmak 
2 - Askerliğini yapmı§ olmak 
3 - Sıhhati yerinde olmak 
4 - Okuyup yazma ~k imama~ 
5 - Y~ ~rk beştebn _!!1A_ar~unduğuna dair polisten vesikası 
6 - HulMUlhal esha nnuu• ı-5«3 

C>bnak 

Ankara Be1ediyesi Su ~)eri 
Direktörlüğünden: 

1 - Su 1 leri Direktörlüğü için 5500 l_irahk f.on~ boru ve e-k 
parçaluı aıı!.caktır. Gümrük resmi Beledıyeye. aı!1ır. .. .. _ .. 

2 _ İstekliler bu ife ait şartnameyi Su lılcrı Dırektorlugu Le· 
~azmıında görebilirler. .. .. A-'-- B 

3 _ Eksıltme 23-XII-935 pazartesi gunu uat 15 ~e. uıaaıa e. 
~diyeai Su İşleri Direktörlüğünde xapalı ı'rf usulü ıle olacaktır. 
Muvakkat t<minatı 413 liradır, . 

4 - Poııtada olacak gecikmeler kabul edılmez. (3574) 1-5498 

32 kalemden m.çcshed 'J L • 
masası, telgraf mQ.. I) 

1 
~n ve muhaı:ıımcn bcdeıi <2z12s> ıira 1 Sar rıplerı·ne 

m:ısası ve etajeri; kt. ş; yazıhanesı, etajerli ve etajersiz m 0 an 
, J.ıonoman karneleri Vc'll.asası, Orta masası, etajerli ktiçuk ~mur senede 
dalya, şefdötren, evrak, irt~~e.fon etajeri, dosya, kurşun yan lUr " 
dıkları, tahta kağıt atacağı, ~l~t. ;cıanc için ilaç dolapiar grn, ~a,ooo ıı··a 
pası, ilan tahtası, etiket levhasi,Jıı şamdan. alet ve mckt 1

' san. ı ı 
• • 1 1. ııp san ••k~ ayak altlığı, laburatuvar ıçın ça ışn'.re ık tahta rampa frç - mu a~ t 

yazı masaları 20.12.935 cuma guniı sai.k tahta merdi~en 1 tr~~- 1 a 
ile Ankarada idare binasında satın alınac.için çalı ma ,. a a 

Bu işe girmek istiyenlerin 1704.38 hralrk, kapalı z efecıa1c 1 

1 . k . . • "k l ar usu u me en ve anunun tayın cttıgı vesı a ar ve te. 
saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermelerı · •em 

B · • 1 A k d 1 d · mat ver-u ışe aıt şartname1er n ara a ma zeme aıreb . 
darpaşada Teselliım ve sevk mlidürlügtlnde parasız 0Ji"ı°1 gıın 
maktadır. (3567) l-5473 ... 

İLAN 
Muhammen bedeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'atta agaç vi. 

dası rondela ve gupilya 6/İkincikanun/1936 pazartesi günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlc:rin 909,39 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gun saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesdliım ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(3556) 1-546~ 

NEDKALMiNA 
Nafıa Vekaletindeıı 
Aydın dc-miryolunun 81 ve 84 uncü kilometrelerindeki Ar.ııiye 

t iınellerinin devlet tipi gabarisıne gôre tevsii ve Azizıye istasyo
nunun bu tt.v9İata gore ıslah ve ınşası ve Aydın hattının Kuyucuk 
istasyonunuu E~irdir cıheti makası başında kain sel yatağı tilneli
ı.in genitletilmesi ve Aydın istasyonunda dem.ryol iızerine yapı
lacak 12 ınetre açıklığında bir betonarme köpru inşası asagıdaki 
şartlarla ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur: 

1 - Bu İJİn tahmin olunan bedeli 479089,90 lıradır. 
2 - Mı.ıvakikat teminatı 22913,60 liradır. 
3 - Eksıltme 23.12.935 tarihinde pazartesi günu saat on beşte 

Bakanlık binasında demiryollar inşaat dairesinde demiryollar inşa
at artırma, eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 nwnaralı artırma, ek. 
iltme vt lhale kanununa tevfikan hazırhyacakları teklif mektup
larını ve eksiltme şartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesaiki 
eksiltme ıoaatinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz mu. 
kabilinde mezkur daireye vermiş olmalıdırlar. 

S - Bu işe girmek istiyenler, münakasa gününden en az bir 
hafta evvel istida ile vekalete müracaat edttek alacakları fenni 
ehliyet vesikasını teklif mektuplarına koymaları lazımdır. 

6 - istekliler, bu işler için hazırlanan eksiltme şartnamesi, mu
kavele projesi, nafıa işleri umumi şartnamesi, fenni şartname, va
hidi kıyasi fiat cetveli, profil ve tip resimlerinden mürekkep bir 
taknn evrakı 23,96 lira mukabilinde demiryollar insaat dairesinden 
tedarik edebilirler. (3546) 1-5497 

Tekirdağ Urayı Başkaıılığından: 
Tekirdağ şehr1nin hali hazır har.it~ ~~ planı ~aptm.ıacağmdan 

gercdr yaln.z lladtayı ve gere!" her ~ısını yap~ga talıp olanla
. tın Tekirdağ Urayı Başkanhgına muracaatları ılan olunur. 

(35) ı~s501 

Aııkara Be1ediyesi suişleri 
direktörlüğünden : 

Ankara belediyesi su i§leri direktörlüğü için açık eksiltme ile 
mefrupt satın alınacaktır. Mefruıatın cin&ıi n mikdarrile vasıf. 
ları ıu itleri idaresinden öğrenilebilir, Bunların oranlanmıı tüm 
tutarı 1365 lira 20 kuruı ve muvakkat teminatı 102 lira 39 kuruş. 
tur. Ebiltme 17.12.1935 cuma günU saat 15 de itfaiye meydanında 
su işleri direktörlüğü eksiltme ve artırma komiayonunda olac:alr-
tır. (3510) 1-5386 

1Ş .. BVROSU 
Anafartalar caddesi 

No. 70 
Kerim Ertaç 

verenler her veçhile memnun ka-
lır. Telefon: 2037 

1-5382 

Acele satıkık köşk 
Keçiören yolunda ufalta ya

kın beş odalı ıkirgir bir köşk pe1' 
müsaid tcraitle aatılıktır. 

Kınacıban iıevj telefon 3714 
1-5511 

İş arıyor 

iki muhtelif tertip- Yedi kura 
·~NCI TERTiP... tKt CJ TERTtP. 

•· - ?'! def ada Senede bet defa. 

:r:.-::=:.~. bin da ~ "1'i)e on 
~::'=:!:~· ' bin lira wranüye 
... 'r- . 
o. .... .,. ~ fn.J tM .. ~ııa, ._ ••rat. 
Yın.i • ellituıln H100 ........ ~ ....... •LA.__ ... ,.":: ~ 
,.,. •iti7w -...... t751 _,._ - .., 

·~ ..... .__ . ........._ .......... ıı- \ ... ._.._.. .............. 
t 111.tctr>"d" ttlı.lttt.-lltlr W•• 

Kuralara İŞtirak edcbılrtek için 11.ımt>... T-.-. J:,.,_. 
vinni be$ lira birilltirmı~ olmali--. ------------------.......... 

Ankara Gazi .., 
I"'isesi Direktörlüğündeıı : 

l - Gazi Lisesi için satın alınac.k bır ... et Uta marka Su tu
l un:bası. 

2 - Muhammen bedeli 900 hradır. 
3 - Şartnamesini görl!M!k lstiyenkr Mektepler MuhasebccilJ. 

t,ine müracaat edebilirler. 
4 - Teminatı 135 liradır. 
5 - Açık eksiltme suretiyle ıbalcsi 9.12-935 pazartuı gıinil 98• 

at ıs te Mektepler Muhasebecıhgınde apılacaktır. l-532Ci 

Ankara iJba lığından • • 

1 - İkinci Orta Okulda artname vt: planlarına g<irc masa, d~ 
lap, kütüphane, ve saire yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1300 lirad)r. 
3 - Şartname ve plAnlannı görmek 11uyenler okul Darektorl• 

ne müraca.n edebilırler. 

4 - Teminat 195 liradır. 
.5 - Açık eksiltme r.uretıyle lhale~i 9.12-935 pazartesi gunü sa. 

at 1ı;30 da mektepler muhuebecı ligın i yaptl cakw·. (3464) ı 532l 

Ankara ti(•aret oda~n in tihah he
yeti riyasetinden: 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası meclisi için yeniden otuz aza 
seçilecektir. Bunun için altmış muntehibi sani seçimi yapılacagın• 
dan Koyunpazarı ve belediye civarında ası1r defterlerde isimleri 
yazılı olan tUccar ve sanatkarların 25 birinci Jr.inun 1935 çarşamba 
günü saat 9 dan akşam saat 17 ye kadar Kınacı zadeler hanının 
birinci katında 11 numarada Ticaret ve sanayi odasına gelereli 
reyl~rini istimal etmeleri ilin olunur. 1-5348 

§ltUIHIHllllllllHlllllllllllllUUlllUllHIHlllHIHttHllHltHtlltHHllllllllHIHIHH~ 

ı Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı i 
I=_ Sümer Bank 1-Geneı Direktöı·lüğünden: 
~ 1 - Nazilli basma fabrikası esas binaları inşaatı vahidi iİ 
5 fiat csasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işlerin tahmin edilen 5! 
§ bedeli 1.711.992 lira 35 kuruştur. . § 
S: 2. - Bu işe ait evrak şunlardır: 1 
§ a) Eksiltme şartnamesi 
:= b) Mukavele projui 
5! c) Fenni şartname 
$§ d) Hususi şartname 
5 e) Metraj ve keşif huJl• tetveli i§ 
E f) Projeler E 
5 İstiyenler bu evrakı 50 lira mukabilinde SUmer Danlr An· 5 
5 lana §ubeainden alabillrler. = 
§ 3. - Elniltme 25 birinci kinun 1935 sal'§Unbe gUntı aut ili 
5 l!i,30 da Ankarada Ziraat Bankaıı binasında SUmer Bank -ı 
5 merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 
§ 4. - Bkai.ltme kapalı nrf uaullyle yapılacaktır. 
!!§ 5. - a) Eksiltmeye girebilmek lçln iawkllleriıı 62.100 li. , 
5 ra 77 ıkul'Uf muvakkat teminat vermesi, = b) Ehliyeti fenniye vesikaıı ibraz etmesi, 
E c) 2490 numaralı kanun mucibince taninat mektubu ver-
5 meye salahiyetli bir banka tarafından verilmit ı.711,9921 
§ lira 35 .kuruşluk bir iti balen 'Yapabilecek mali bir ikti-
5 d~rda olduğunu mUbeyyin bir şehadetname ibraz etme. i§ 

Büromuz An.karada u.ıun se. 
nelerdenberi emlak alım satımı, 
dairelerde iş takibf, her lisan. 
dan yazı ve tercüme işlerini doğ
ra ve muntazam bir tarzda yap. 
maktadır. Bu defa yeni kamyon
larla teş;kil e1tiğimfz nakliyat 

= ~ 5 E (b) maddesinde anılan ehliyeti fenn· e ve&ikası Banka ta- 5 
5 rafından teşkil edilecek bir heyet tarafından verilecektir. İ&- §5 
5 tekliler bu gibi bUyük itleri muvaff akiyetle bitirmiş olduk- 55 
§ larına da}r vesaiki en ge~ eksiltme tarihinden üç gUn evet bu ~ 
:= heyete ıbraz etmeye mecbudrdurlar. = 
§§ 6. - Teklif rmktuplan yukarda yzzılı gUn ve saatten bir E§ 

. . 5 saat eveline kadar münakasa komisyonuna verilmiş bulunma. := 
. ~ansızca ~ılen bır bayan tek 5 lıdır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatin. E§ 

1nşı yanında güve~nante, veyahut =: den bir saat eveline kadar ge1mi' ve zarfın kanuni şekilde ka- := 
taş, kum, tuğla , ve buna benzer 
iel"Viaimiz sayın halkımızın \ 

aevamh nakliya:'t işleriı:ıi kabul 
ve süratla ifa eder. Büromuza iş 

çocuk okutmak içın. =: prrtılnuş olması lazımdır. 1-5375 2 
Abdullah Ef. otelinde E. K. = 5 

rumzuna vazmalan. 1-5506 5111HllllllHUIUIHllllltHlllHH•KHHHHIHllllHlllllUlllllHlllHIDlllHlnıH= 
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... ~ Doktor ~\ KARMn{J SE,TEN 

1 11111 11'~'111111Tilll!l111111nllllltlllllllllllttlll11111Utnlll MI r--'°"- ~ • 

~nkar a Levazım Amirliği Satın \ Hilmi Koşar ;~ Sayın müşteri}4!. ·;~~t:::~sc~:dz~:.ine rakılar;~~:4!le vere-

K "syonU ilanları j C boci Hastahanesi Cilt, Saç, ~ ceğimizi bil 
Alma omı = e - Zühr~vi hastalıklar ~~ • je Ziraat Banl{asıııdaıı: 

= . N 
1LA . . ıoo ton ekmeklik un 9/ 

MUtehassı ~i T .. .,.1 

Balıkpazarında Polis nokta-~ '!1usal arttırma günü" olan 30 Birinci teşrin gününde gise-

1 _ İzmit için 160 to~ ~.e Dar~~ ~;ı~lı zarfla alınacaktır. ~ 
l k'nun/1935 pazartesi gu~u .saat ·,.in ~aat 14 de makbuz karştlıgt 

~ st karşısında, Çıkrr~çılar. ~~- ~i ,ze 3088 kisi 110.624 lira yatırmıştır. Bunlar arasmda 100 Kİ-

~ 
kuşu alt barnd~n :;ı1:de~ ~ . iE verilecek ~ikramiye için 7 Birincikanun cumartesi günü ku. 

. a alı zarflar her ıkı ye~ ı:..: 
2 - Kap ~ verilecektır. 1275 liradır. 

Hastalarını er gu ~ k"l k · B k d h b 1 k · · ·· k b 1 eder. ra çe ı ece tır. u ura a azır u unma ıstıyenler o gun saat 14 
komisyon ba_şkanlıgına tutarı Z7200 ve Darıca ununun un 1275 li-

3 - hmıt ununun 1 . . . 2040 Darıca unun 
sonra a u Telefon: 3506 de bankamıza gelebilirler. 1-5495 
~~N~_,~Rrıi.-.1111~ ~ kkat teminatı zmıt ı~ın , . 

4 - P•uva b'l. 1 . k isyonda göre ı ır er. 
radı;· İsteklilerin hergün şartn~~:~a::.un istediği belgele;!: DoktJıver 

6 = lstek\iler belli gün ve .saa:~:na gelmeleri. (3457) ı-S 
hmitte tümen satın alma komısy . A}j 1\l~1d VE BELSO. 

tLAN . k 'rtAST ALIKLARI 
. k" kıtaat ihtiyact için 290 ton un apa- ' .., .fEHASSISI 

1 _ Manisa merkezınde 1 tur lma g~Wane caddesi başında Al. 
b zarfla münakasara ko~uı;::şmukabilinde Manisa tüm satına ~ sokak No. 17. Hastalarım 

2 _ Şartnamesı 23?. u ~ .. .. 1 dedir n 9 - 13 ve 15. 20 ye kadar 
komisyolWlldan alınabılır. K~ n 935 perşembe gunu saat 1 e abut eder. Telefon: 1298 

3 - Unun ihalesi 12-ı. anu h~n bedeli 16 kuruş vem 
• Unun bir kilosunun ınu 'natı 3480 liradır. ~ al al 

"T - • 1 muvakkat temı 1 ve v~ 
tutan. 46400 lıra ~ up . t muvakkate makbuz arı • 

S - İ•teklilerın teınına ı . t eve\ tüm satın ,. 
ile birlikte belli gün ve saatten bır saa 1-5358 o.1 kapalı 

nıüracaatları. (3488) v )ıradrr. 
yonuna !LAN levazım amir-

. . 26r.t'tturulur. 
• daki kurumların ihtiyacı 1t1n Konyada kor satın 
Kon~ ilımeye konulmuştur. Mu allY" 

ıarf\a e Şsartnamesi konyada kor A!l~e teklif mektuplarını 
. 2 :- 1 n alına komisyonların.4yonuna vermiş olmatan 
bklerı .:U 1 

• ı~ 935 a;· 1 5359 
3 - Eksiltmesı 16- ~- ... -

. nunda olacakt· 
alma k~ıskyl~l rin 1796 ı-B. ilk ~eminatı, 

4 - nte 1 e lıra ku 
• giil\ saat 9,30 da kr 370 50 
Uzımdır. (3489) ..ıt mektepleri ihtiyacı olan 38,000 kilo ek

Ci.nsi M;.ıetiyle 20/1. .kanun/935 cuma günti saat 14 den 
.dınacaktır. Taliplerin muhammen bedeli olan 

Ek ,.tbil teminatı evveliyesi olan 370 lira 50 kuruşu Kı-
1,<f fabrikalar muhasebecitiğine yatırarak belli gün ve 

.tep, satın alma komisyonuna gelmeleri. (3542) 1-5424 
r 

İLAN 

.daşı boş bulunup İsviçre hanına teslim edilen beş merkep iki 
oküz. bic- ineğin 2.12.935 tarihinde istekli çıkmadığından eksiltme 
ve arttmıa kanununun 40 ıncı maddesi mucibince 21.12.935 cumar
tesi gUnU saat sekizde satılacaktır. Mezbaha civarmdaki hayvan 
satıs yerindeki memurumuza müracaat eylemeleri. (3594) 1-5510 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

' 1 - itfaiye müstahdemini si günü saat onda Belediye le
için altnacak 25 adet muşamba vazım Direktörlüğü odasında va-
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (375) 5 _ Şartname ve nümuneyi 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (28,5) • görmek istiyenlerin her gün it. 
tfradM", faiye direktörlüğüne müracaat-

4 - İhale 14.12-935 cumarte- tarı. (3506) 1-5370 , 
İLAN 

1 - Şaman puan meydanında Belediyece yaptırılmış olan 12 
Clükkindan 1 ve 2 harita numaralı oniki dükkan 31-5.937 gUnüne ka
dar aırık artırma ile kiraya verilecektir. 

2 - Senelik Muhammen kira bedelleri Muvakkat teminatları 
L~K LlraK 
500 56 25 

3 - !etekli olanlar şartnamesini görmek istiyenler her gün mu
hasebeye gelebilirler. 

4 - İhale 16-12.935 pazartesi günü on beşde artırma ve eksilt. 
IPC komisyonunda yapılacaktır. (3543) 1-5415 

iLAN 

Başı boş bulunup İsviçre hanına teslim edilen bir merkep ve 
bir öküZtin on beş gün zarfında sahipleri çıkmadığı takdirde satı. 
lacaktrr. İsteklilerin 16-12-935 pazartesi günü saat sekizde mezba. 
ha civaıımda hayvan satış yerindeki memura müracaatları. 

(3544) 1-5414 

1 - Yenişehirde belediyeye ait bina tamir ettirilecektir. Keşif 
bedeli lOl/7.77 liradır. 

2 - Keşfini ve şartnamesini gömlek için fen direktörlüğüne 
gelinecektir. · 

3 - İhale 16.12.935 tarihine rastlryan pazartesi günü saat 11 de 
fen direktörlüğü odasında açık eksiltme ile yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 81 liradır. (3536) 1-5420 

İLAN 

1 - Hatde 19 nwnaralı dükkan 31.5-936 gününe kadar açık ar
tırma ile kiraya verilecektir. 

2 - Beş ay yedi günlüğü (210) liradır. 
ı.3 - Muvakkat teriıinatı (15,75) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhasebeye gele

bilirler. 
5 - İhale 23-12-935 pazartesi gün saat 15 de artırma ve eksilt. 

rne komisyonunda yapılacaktır. (3596) 1-5509 

İLAN 

7 Kanunuevvel 935 den itibaren francalaya on altı kuruş 25 san. 
tim. Birinci ekmeğe on bir buçuk louruş fiat konulmuıtur. 

(3597) 1-5508 

iLAN 

" 

Yeni Eczane 
Zeiss gözlükleri. korsalar. i 

1 

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

Saçları 

ılökülenler 

KOMO JEN KANZUK 

SacEksiri 
.'9 

Saçların dökülmesine ve ke
peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen. 
dirir ve besler. Komojen saçla· 
rın gıdasıdtt. Tabii renklerini 
bozmaz. latif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rmda bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi ~ 
---~ 

2 
4 
6 
8 

300 3 
150 s 
80 7 
30 kuruştur. 

. 200 
100 
40 

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

2 - Zayi ilan bedelleri mak. 
tu yilz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen. ,_i 
me, vefat ve katı alaka ilanla· 
rmdan maktuan beş lira alınır. '-

-- - " 
~ 

ABONE ŞARTLARI " 
Müddet Dahilde Hariçte 

·Seneliği 17 Lira 30 Llra 11 
6 Aylığı 9 ,, 16 ., 
3 Aylığı 5 · ., 9 ,, 

Posta ücreti gönderilmiven 
mektublara cevab verilmez. 

Ankara valiliğinden: 
Açık eksilt~ye konul.an ve müteaddit defalar ilan edilen dört 

seyyar Etüv makinesi için istekli çılanadığından mezkur makinele
re aid şartname tadil olunmuştur. Pazarlıkla 3990 lira muhammen 
bedelle üç seyyar etilv makinesi alınacalatu. Alış 5 • 12 • 93~ per
şembe günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır~ İs
tekliler şartname ve eklerini vilayet sıhhat müdürlüğünden alabi. 
lirler. (3473~ 1-5339 · 

Açık eksiltme ilanı 

l\laliye Vekaletinden 

. '• 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Adliye Vekaleti binisınm !jat't ta-
miratı) 

Keşif bedeli 7761 lira 88 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardlr. 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Fenni şartname , 
c) Mukavele projesi 
d) Hususi şartname 
f) Keşif cedveli . 

) Plan f stiyenler bu şartnamt:.ua'l ve evrakı 40 kuruş bedel multabilin· 
de Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 16 birinci kinun 1935 pazartesi günU saat on beş. 
te Maliye Vekaleti Milli Emlak MülürlUğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 582 lira 14 kuruş 

muvakkat teminat yatırm11 olması ve bundan başk Ankara Nafıa 
Baımühendisliğinden verilD\iş ehliyet vesikasını hamil bulunması 
lazımdır. (3496) 1-5377 

... Kuru.L" 

Türk Hava Kurumunun 

Büyük piyangosu 
ŞİMDİYE KADAR BİNLERCE KİŞİYİ 

ZENGİN ETMİŞTİR 
2. ci keşide 11. ı. ci kanun 1935 tedir. 

Büyük ikramiye 30.000 
Liradır 

A}Tıca: 15.000, 12.000, 10. 000 liralık 
ikramiyelerle 20.000 liralık bir mükafat 'ardır. 

Ankara E.tnoğrafya l\f üzesi 
direktörlüğünden : 

MUzenin içinde yapılacak badana ve orta avlusunun çimento ile 
örtülmesi işi 13.12.1935 çuma günü saat 14 de müzede pazarlıkla 
ihale edilecektir. Keşif ve şartnameyi görmek istiyenler hergün 
direktörlüğe baş vurabilirler. (3507) 1-5384 

.. · ... ~~ 
\skt·rl I· a1ırH~ulaı l mu• ). 

l\liidiirlii~ii Satuıulma ı~ 
Komİı;;\Ol'\l lliıııları • 

~ 

30 TON BOR Y AGI 
20 20 NUMARALI YA.J 

10 " 25 
20 " 35 

6 .. 26 
10 .. 46 

.. 
" 

.. 

" 
Tahmin edilen bedeli (45840) 

lira olan yukarda miktarı ve cin. 
si yazılı malzeme askeri fabri. 
kalar Umum Müdiirlügü satm
alma komisyonunca 11/ 1. Kanun 
935 tarihinde çarşamba günü sa
at 14 te pazarlık ile ihale edile
cektir. Şartname (İki) lira (30j 
kurus mukabilinde komisvondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minc:t olan (3438) lira ve 2490 
numaralı kanunun ~. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaat-
ları. (3533) 1-5472 

11 KALEM MUHTELİF 
MALZEMELER 

Tahmin edilen bedeli (2700) 
lira olan yukarda miktarı ve cin
si yazılı malzeme askeri fahri. 
kadar Umum Müdürlüğiı satın
alma komisyonunca 17 2. Ka
nun/935 tarihinde cuma günü 
saat 14 de açık eksiltme ile iha. 
le edilecektir. Şartnamesi para
sız olarak komisyondan verilır. 

Taliplerin muvakkat teminat o
lan (202) lira (50) kuruş. ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur 
giln ve saatte komisyona müra· 
caatlarr. (3508) 1-5406 

28 TON HURDA MERMİ SAN. 
DIGI SATIŞ! 

Tahmini bedeli 280 lira olan 
.Yukarda mikdarı yazılı hurda 
mermi sandığı 24 birinci kanun 
1935 tarihinde salı günü saat 14 
de pazarlıkla satılacaktır. İstek
lilerin muvakkat teminat olan 21 
lira ve 2490 nwnarah kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (3571) 

1-5496 

ANKARA İCRA DAİRESİ 
GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

Osman vereeeaine 675 lira. 
borçlu Ankaranın Hacı Seyid 
mahallesinden Sadullahın ika. 
metgahı meçhul bulunduğundan 
kendisine ilanen tebligata karar 
verilmiştir. İşbu ilan tarihinden 
itibaren borçlu bulunduğu pa
rayı bir ay içinde ödemediği tak
dirde ipotek edilmiş olan gayı-i 
menkulün satılması auretile bor
cunun ödeneceği ilan olunur. 

1-5507 

ANKARA İKİNCİ İCRA 
MEMURLUGUNDAN: 

Bir borcun ödenmesinden 
dolayı 16.10.1935 tarihinde ilk a.. 
çık artırmaya çıkarılan 1500 lira 
kıymetinde bir adet traktör ev. 
rak makinesinin talibi çıkmamıt 
olduğundan ikinci artırmasının 
13.12.1935 günü saat 15 de yapıl
masına karar verilmiştir: 

İs!rkli olanların muayyen 
günde'tnakinanm bulunduğu An. 
kara istasyonunda it 'bankası ~ 
bar mahallinde hazır bulunac:a1ıc 
memura mUracaatları ilan olunur. 

1-5504 

HAS KALMtN 
Hazım cihazını 

yormaz 
Grip, kırgınlık, uykusuzluk 
Baş, diş, romatizma ve bütün 

ağrılara karşı 

HAS KALMiN 
Acıları dindirir 

1-5503 

Kiralık Oda 
Ulusta Saffet ve Samih 

· adreslerine başvurunuz. 
1-5505 

1 - Kanara Laboratuarı alat ve edevatı baytariye pazarlık su
cetile ahnacaktır. Keııif ak~esi 1500 liradır. 

2 - Keşif ve şart kağıtlarını görmek için Baytar Direktörlüğü. 
ne gelinecektir. 

3 - U ıııt:erme 23.12-935 J1azartesi günü saat 15 de Belediye Le. 
vazım Direktörlüğünde yapılac:..aktır. 

fmt•.> <1 t ~alııh1 ve Başmu · 

harriri falıh Rırkr ATAY, 
r 1 SİNEMALAR 1 

4 - Eğreti Tutak akçesi 112 lira 50 kuruştur. 
(357~) 1-5499 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
Aııdutalar caddesinde kolanyac..ı Omu Na.il mağuaaı yanm

ctalli milf=:a pazarlıW.a •kiraya •erileoeiincien görmek ve kiralamak 
itti~-1 tin ber giin AllHra Evkaf Miltiarıqune milracaatlarr. 

(1513) ı-sşee 

Umunıi neıriyatt idare eden 1
1 

Yazt işleri müdürü Nasuhi 
: BAYOf\& i 

l 
1 ' 

j Ç'ı~trrı· ·Ctddtsl çiv11ında · [ 
· u.ruıı maf&a.asındı 'basılmıptr. 

BUGÜN BU GECE 
Ann Harding • John Boles 

) YENi. 

SEVEN KADIN 
F ranarzca ıöZlü h.iui ve müessir 

fit.in ele 

BUGUN BU GECE 1. KULÜP J 
Eugene Sue'nin romanından iktıbu edilen 

P ARiS ESRARJ 
Muteleine Ozeray - Conıtant Remy 

HMll'J ROllaa 
' 

DEFiNE ADA.51 -T~ tlzlü 


