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duanın güneyinde büvük bir savaş oluyor 
--------~------~-

Ras Seyum yavaş yavaş çekiliyor aldığımız bir haberde Adua' da 
şiddetli bir çarpışma olduğu bil -
dirilmektedir. Çarpışmada ital -
yanlardan iki bin yaralı vardır. 

Yer yer çete savaşları yapılıyor Asmara, 11 (A.A.) - Ras Se-

! yum, Adua'nın 15 kilometre doğu 
kuzaymda bulunan Mariam - Sou" 
salon vadisine doğru çekilmek zo· 

Giindelik 

'nB KONGRESİl\'DE 
Ankara' da 6 mcı trb kongresi

nin açıldığım haber veren İstan
bul gazetelerinde, tesadüf eseri 
olarak, 70 hin çift gözün tedavi 
edilmİ§ olduğunu bildiren bir An
tep telgrafı da çıktı. Fakat biz 
Malatya'da ve başka hastalık böl
gelerinde yüz binlerce göz ope -
rasyonu yapılmış olduğunu bili
yorduk. Sıtma, frengi, verem gi
bi türk ne&illerini çürüten bütün 
salgınlarla cumuriyet sıhiyeainin 
nasıl bıkıp yılmaz bir sava~ta ol
duğundan da haberimiz vardır: 
Cumuriyet rejiminin ileri ve halk
çı hareketinde türk hekiminin 
yüksek ş .ref ve hizmet hissesini 
ayırmak lazımgelir. Memleketin 
sıhi ihtiy çları kotarılmış değil
dir. Koca .• :\.nadolu'yu düşününüz: 
Bu topraklarda sıhiye, bir halk 
davası olarak, bizimle haşlamış
tır. Halkı hekıim ve tedavi fikrine 
bile biz alıştırdık. Şimdi her yer! 
köy ve kasaba hastalarının hepsı 
el uzattığı yerde ilaç, adım başın
da hekim istemektedir. Bu geniş 
kadroyu hazırlamak için fakülte
miz daha uzun yıllar işliyecek, 
büdcemiz simdikinden cok ağır 
masraflara~ katlanmak ~zorunda 
kalacaktır. 

Yapılacak olanın çoklı:1ğu, ?'~-
- pılmış olanın büyüklüğü ıle hı.rı

birine karısllrılmamalıdır. Sessız
lik içinde Çalışmayı seven Sağhk 
ve Sosyal Yardım Bakam?u~, türk 
sıhiyesinin başarılarını bıldırerek 
bizi sevindirmemekte haklı de
ğildir. Cumuriyetin ve onun zama
nındadır ki tıb, dar meslek ve va
zife çerçevesi içinden . çıkarak, 
memleketin ölçüsünde hızmet ge

nişliğini almıştır. Bu hi~~e~ ul~ -
sal olduğu kadar, insanıgdır. Tur
kiyenin her tarafında elinden gel
diği kadar ıstırabla boğuşan. ~ü~~ 
aıhiyesi, cumuriyetin medenı~ ~
nünün artmasına yardım etmı~tar. 

6 mcı bb kongresi fırsatı ıle, 
sıhiyemi~in kamalizm halkçıhğı~a 
yüksek yardımım anmamak dog
nı olmazdı. Gene bu fırsatla dost 
ve komşu Sovyetlerle inkılabçı 
Türkiye arasında gittikçe sı.~laşan 
ve tekrarlanan kültürel munase
betlerin yeni bir belgesi . o.tarak 
sovyet alim ve profesörlerını ara
mızda görmekten ne derin bi~ haz 
duyduğumuzu da söyle~ek ıste
riz. Onlar da ilim aşkı ıle halkç.ı
lık idealini içine alıp yuğuran b~r 
hizmet esasına bağlıdırlar. Genış 
memleketlerindeki v_e i~i~ ku~~m-

- larmdaki tecrübeler• hızım ıçın, 
şüphesiz çoık faydalıdır. 

' F.R.ATAY 

~ ~ l 

' \ \ 
runda kalmıştır. 

General Mara vignan' m komu
tanlığı altındaki İtalyan sol kana.: 
dı, Ras Seyum'un, Amba-sebc: ~ 

Gendesta taraflarındaki geri kol
larını yendikten sonra, Emba-ghe · 
rina, Chidamderet ve 2735 rakım· 
h Rais dağındaki mevzilerini tah 
kim etmektedir. Bütün kervan yol
ları , İtalyanlar tarafından tutul -
muştur. 

cepnl'den belino g.-tıtla gonderilmi!i bır resim: ltalyaıtlar Adua'ya hile um ediyor. 

General Santini, hah~şleri 
Makarde mevkiinde yendikde.'l 
sonra 2829 metre yüksekliğinde 
ik Adagramus mevkiine doğru 
ilerlemektedir. 

Adisahaba, 11 (A.A.) - Adu
a'nın güneyinde hakiki bir mu -
harebe başlamıştır. 

Bu. Adisababa'daki tarafsız 
diplomatik çevenlerce de kabul 
olunmaktadır. 

!f abeş kumandam R as S e_vum 

Bu muharebeye Ras Seyum \ ".! 

Ras Kassa'nm da <>rduları girmiş 
bulunmaktadır. Bu dakikaya ka -
dar ne bir taraf ne öbür taraf hiç 
bir muvaffakiyet .elde etrnemistİı". 
Söylendiğine göre, haheşler kah· 
ramanca dayanmaktadırlar. 

Londra, 11 (A.A.) - Resmi: 

Yuııani~tanda lıük:ü-

mel nasıl değişti? 

General Kondilis 

Atina, 11 (A.A.) - Atina a -
jansı bildiriyor: 

Ulusal asamblenin dün öğle
den sonraki toplantısının başlan
ğıcmda yeni hükümetin yemin tö 
reni yapılacaktır. 

(Sonu 2. ci s.ayrfada) 

Habeşistan elçiliği bildiriyor: sa· 
lahiyetli bildiğimiz bir kaynaktan 

Dün IÇanıutayda Bogaz
larıli durumu görüşüldü ---
"Arsıulusal durumun huzı.: rsuz olduğunu da görüyo
ruz. Böyle zamanlarda müdafaası eksik veya zayıf 

şeraite tabi yerler üzerinde hepimizin dikkat ve 

hassasiyetimizin artmış olacağı anlaşılır s. Kn.·m 

Kamutay dün B. Nuri Conker
in başkanlığında toplanmıştır. 
Devlete aid süel ve sivil hava li
manlarına inecek yerli ve yaban
cı hava gemilerinden alınacak re
sim ıakkındaki kanun projesi v 
idare amirliğinin, Kamutav isyar
larınm vazifelerine dair olan ka -
nun önergesi geri verildikten sun 

ra Afyon saylavı Bere Türker'in 
Canakkale boğazı hakkındaki ıu 
t~kriri okundu: 

'' Arsıulusal durum ve sıyasal 
eforum buS!'ünlerde çok tehlikeli 
bir haldedir. 

Bu durum karşısında yurdu . 
muzun kapılarını her ihtimale kar· 
şı kapalı tutmak gereklidir. 

Yurdumuzun en nazik nolit~
olan Çanakkale Boğazının açık 
kalması güvenlik bakımından 
la doğru değildir. Biz, candan 
barış isteriz ve andlaşmalan gö -
zetmek isteriz. fakat anla,malar-

daki herhangi bir madde, yurdu -
muzu tehlikeye koyuyor, ve sela -
metini bozmak tarafına gidiyorsa, 
biz sevgili yurdumuzu her şeyin 
üstünde tutmak isteriz. Bundan 
dolayı bu çok önemli ve nazik me 
selenin, hiç vakit kaybedilmeksi -
zin kotarılması gerekli olduğun 
dan, ıaygı değer hüki.imetimizin 
buna dair ne gibi tedbirler it-

(Sorıu 5. ci saycfada ) 

~GON·--~~ 
3. cü :,ayıfamızda 

Uçak Piyangosunda 
Kazanan numaraları 

6. er sayıfamrzda 

Habeş ateş boyundan 
mektuplar'ı 

OKUYUNUZ 

Dıl hakkında 
-·-----

Etimolojik ve Morfolojik 

1 - Işık 

:! - Parlak 
J - Sıcak 

4. - Aı,~ı 
5-Giik 
6-Sn 
7-l'er 

II inci Anket 

8 - 'J'o11ra1.· - torpak 
9 - l'ıldı::;; 
10- l'ıl 

1) Yukardaki kelimelerin illC 
ve asri kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri te,kil etmeli 
icin köke ilave olunan ek. 
l~r nelerdir ve eklerin her 
birinin mana ve farkları 
bakımından rolleri ne ol .. 
muştur? 

iV) Bu araştırma neticesir..d&ıı 
A - Türk dili kökleri, ve, 
8 - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teıek 

külü hakkında bir ka 4 

ide çıkarmak müm1cüı 
m üdür? 

Sekiz günden beridir dil hak
kındaki birinci anketimizi tekrar 
etmiı olduk. Bu ankete gelmif o -
lan cevabların bir kıımını yaulıli 
ve diğerlerini de yazmakta devam 
edeceğiz. Bundan sonra gelenlerl 
dahi memnuniyetle yazacağız. 

Bu günden itibaren ikinci an• 
ket listemizi yazıyoruz. 

Aıılcetimize geleıı 

cevaplardan 
1 inci söz. sabah • sabahleyin 

Busöz arabçı:dır, dilimizde o kadar 
çok kullanılır ki yabancılıık kokusu 
kalmamış ve t ürk dili ilavesi olan (le.. 
yin) ile de kullanılmaktadır. Sabah 
kendisi zaman adıdır. (leyin) ilaveel 
zaman manasın ı kuvvetle an latmak .için 
geti rilmiştir. 

( Leyin , tayın) ilave ler.i 
Bu ilave türk dilinde birkaç mana

nı n kuvve tle anlatı lması (tekidi) için 
getirilen bir i lavedir. 

l - Zaman adlarının sonuna get iri
li sözlerin kendilerinde zaman mana· 
sı vardır ve fakat bu ilave zamanı gös.. 
termez sözlerde var olan zaman mana
sın ı kuvvetle bildırir. 

2 - Bence, benceleyin . 

Bence sözü (bene göre) anlamına 

kullanıldığ ı ve ( ce) nisl>et ilavesi oldu
ğu gibi (benim g ibi ) an lamına ben zet · 
me manasına ve (ce) de benzetme ( teş. 
lı ih) i l a ve ı.i ol ur. 

H er iki halde ( leyin) ilavesi (cc) 
ilavesinin bildirdiği manö'..y ı kuvvetle 
anlatmaya yarar. 

ikinci sö ~ . dgle, öğleyin 

Öğle: günesin en yüksek bulundu
gu zaman. 

( Ö ) yü k::.eklik manasının ana kökü· 
dür. (Öb, öp, öy) kökleri gibi. Öğmelf 
yükseklik mana:,ını bildiren ( ö) an• 
köküne (~) ilave:.ilc türemi!,I iş adıdır. 
Birisinin eyiliklerini so liyerek y ilk· 
seltmek dernektir (med ıh, A.) bu (öğ): 

kökünden öğğü, öğünrnek , öğdümıeli 
gibi sözler ürer. 

Öğle - Yükselme manası nı ıb ild i ı:ıeıı 
(Sonu S. ci sayıfada). 



SAYIFA 2 

SON DflKiKfl 
llAB~lSTAN'DA ı 

Bu sabah Mat liç4' Jıedar ald r~ nnu 
ı.ılıNierr i~ : 

'Ra,. Stıyum Aduaıan 

•lıı kuı:aymd*'i vadiye 
mM:te<lıı . 

15 lulonxtr.c 

dolru ~lril· 

Gc-IH ral M;.uavı.:nan'm )rnmtında!iın 

dallı İtalyan &ol kanadı Ru Seyumun 
ikuvvıt'tluını piıekürttukt~n aonra mev
.Jilerini tahkime bqlamıttrr. 

~n.c!'ral Santini kumanci<ı6ındaki 

kuvvetle r Ras Seyum \'e Kasanın kuv -
vetlerini püskrttiüıtrn ~onra Makale 
öw.rine ağıT baarnalctadırlar. 

Aduanın Rimeyındc çok k.anlı ibır 

bari> olmakta, habttlcr bbramanu da· 
yanmaktadırlar. Başka bir telgraf ha • 
bttinc göre de, Aduanın k~nin 1: -

llndor olmadığı 1anrhyor. 

HAbtş lıülrürıwti ıtalyan «'lçiaini 
Haıııe,iı;tandan çJkmağa çaiınnı§ oldu
fDfldan, artrk ani~ umudlarına ka -
J*rımıs gözüyle balnlmaJrtadır. Elçi • 

Mık- İfyarlarının gideceklerini bıldirmiş 

olan elçi, kendisinin, recim at~si Ma 

gallo gelmeden ghrniyıeecğini bildir -
mi.§ n hakkındaki ithamlara karşı pro 

teiıtoda bulunm~tuı. Negbsu konu -
mak istiyen elçinin bu ı•tegi kabul c. 

dUmemişti r. 

Romadan bild.irildigine goıe, rnu -
lııadde8 bir tehir olan A«aumu bombar-
6man etme">'k Mtwıniyen halyanlar, hu 

• 

ıayJ hN tar&f :ıhndıktan !onını ~'M l:«' 
çınnt yJ duşiınmt·ktedirlrıı . 

Adilababada, Ra.ı.; Ka&i! ik <ıı.r<u;ı a

çıldJğı söylt-JM:n Rae SclBRie Guksanın 
Roma<!an gckrı rffitlli bildiriğd.€, ital • 

yan gfalann.a goC'Qtiği bfraz sonra Kasa 
Araianın da halyanlara katıldığını bil 
diıi.)l'Qr. Sehır.ie Gu"6anm yanınd4 12 
bin ki;i vardı. 

LUSLAH • O~\ ETE.SİNDE.: 

Uluslar ~yr:te&irun ı tı Jar aıuni
ter.in.ın, otey gunlıu toplantıda kurulma·· 
sı kararlaştırılan utibat ve telif komi. 
tesıne yaptığı ön~rg~ler, bu komıtece 

kabul olunmuştuı . 

Bu.na göre, H~şistamı gondenlen 
&.ilahlar uurint- konulan ambargo he
ım·n kaldrnlacak, ltaJya iJ.ı: ı;ömiırg~
lerme kaı~ı muhafaza edilecektir. Esas 
olarak B. Ruzveltin 5 ilkttşrindf çıkar· 

dıg ı listede } azılı silahlara mn'bargo ko. 
nuJma51 ik:abul edilmiştir. 

B . Laval dun Parise donmuştur. 

niın 5Ö2 alan ~rnavutluk dclegetsi, 
hulriimcti uluslar sosyct6J~ sadık ol
makla beraber, Arna,-utluğucı ak.onomik 
bakımdan ltaly aya bağh olm.a.81 dola
vısiylc: zecri tedbırl<re iştırak .edemi· 
}'t'CC~mi bildİm>ı§tlJ . 

B. Eden radyod.ı bir söyle' Vt:rerek 
1ngıltcrenm iırc: nasıl başladıyu öyle 
dc:vam ~dı-ct ğini vt- eski dostu olan 1. 
talya ik bir kavg.aııı olmadıgmı .Oy~
mıştır. 

ltalyan resmi bildiriği 
Roma, ı 1 (A.A.) - 10 ilkteş

rin tarihli resmi biJdiriğ: 
Cephe gerisinde yollann ve 

menzil hizmetlerinin tanzimiyle 
uğraşılırken yerli kolorduya men
"'ub rnüfrezelerle italyan yaya ve 
atlı kuvvetleri cephe ilerisindeki 
bölgeyi temizleme işine devam et
mişler ve silahlı muhtelif habc§ 
gruplarını dağıtmışlardır. 

Güneş batarken Tigre'nin ge
niş doğu bölgesi başkam Selasile 
Guk.sa ileri karakollarmuza gele
rek birkaç bin kişilik kabilesiyle 
ve sitahlariyle birlikte General 
Santinin emrine ginnistir. Bir 
müddet sonra Kassa Araia da si
lihlariyle birlikte tarafımıza geç
rn-iştir. Bu hadiselerin büyük öne
mi vardır. Çünkü bu bölgedeki ha
beşlerin İtalyanlara karşı harb et
mek istemediklerini gösterir. 

Bazı yabancı gazetelerin ital
yan kayıpları hakkında verdikle
ri rakamlar yalandu. Dört günlük 
ileri harekatı esnasında geni cep-

he üzerindeki kayıplarımız şudur: 
Beşi İtalyan ve 25 şı yerli ol

mak üzere 30 ölü ve yirmisi İtal
yan 50 si yerli olmak üzere yetmiş 
de yaralı vardır. 33 yerli kaybol
muştur. Ölüler ve yaralılar hak
kındaki haberler doğrudan doğru· 
ya bunlann aylesine bildırilmiş
tir. 

Habcşlerdcn bir top, bir mit
ralyöz: ve 30 sandık cephane alın
mıştır. 

İşgal olunan bölgelerin tensi
kine habeş kilisesinin yardımıyla 
de"am olunmaktadır. 

Yerli askerlerin kaçtıgı ve sa
ire hakkında yabancı memleket-
1erden çıkan haberler asılsızdır. 

Hava kuvvetlerimiz Takazze 
nehrinin ilerlerinde tabiye ve sev
külc.cyş keşif uçuşları yapmakta 
~ve hiçbir düşman toplanması gör
memektedir. 

Genel kumandanbğm kazanı
lan araz;ye nakledileceği bildiri
liyor. 

Anlaşma umudu kalmadı 
Raheşi~tanın İtalyan elçisine notası 

Adisababat 11 (A..A.) - 019 
bab.nlığw, İtalyan elçiai Kont Vin
ci'ye verdiği notada diycw ki: 

•• - Muha.ematm baJlamaıı, 
italyan krtalarmın İffali ve elçi
liğin telsiz pc>etasını kullanmıyaca
iı hakkındaki Tadrm tutmaması 
.d>ebleriyle, ha~ hükümeti, İtal
yan elçisinin ödevine aaat 11,15 te 
bitmiş gözüyle bakmak zorunda -
dır. 

Habet hükiimeti, İmparatorun 
emriyle, eluelanılarım, bütün el -
çilik İfyarlariyle birlikte, en kısa 
zaman İçincle bal.et toprakların -
dan ayrılmaya çağınr. A diaababa 
Cibuti demiryolu vurtuiyle ımı
ra kadar yolculuk İçİD ~üvenlik 
tedbirleri aJınmıt bulunmaktadır.,, 

Kont Vinci, proteato ederek, 
telsiz postasını kullanmadığını 
bildirmiş ve İf yarlar cumartesi sa
bahı hareket edeceklerse de ken
tlisi, ticaret ataşesi Magallo Adis
abaha'ya •armadan önce hareket 
etmeğe yanasmamışhr. Fakat Ne 

aıuı, elçinin Adisababa' da kalma
ımı kabul etmemİflir. 

Adisababa, 11 (A.A.) - ftal
yan elçıliğinin yakında gideceği 
haberi son dakikada bir anlaşma 
ihtimali hakkındaki bütün umud
ları kaJdırrnaktadır. 

Sıyasal çevenler, bu münasebet 
kesin durumunun anlaşmazlığın 
yeni bir ciddi safhasını açtığı his-
sindedirler. Burada ihtimaJ sene
lerce sürecek bir harba hazırlanıl
ması lazım geldiği hakkında söz
ler dolaşmaktadır. 

l tal yan elçiliğinin yakında A
c:lisababa<lan hareketi, bu şehrini
talyan uçakları taıafmdan bom
bardımanı korkularını faılalaştır

maktadrr. 

Adisababa, l l (A.A.) - lmpa
rator. İtalyan elçisinin gitmeden 
evel kabul edilmesi hakkındaki 
talebini reddetmiştir. 

Bir İtalyan uçağı düşiirülmüş 
Adisababa, 11 (A.A.) - Reuy

tcr aJansı aytan bildiriyor: 

ULUS 

1 DIŞ 
Yunanistanda hükü

met nası1 değişti? 
(Başı 1. cı sayı/ada) 

Bundan sonra aöz eski başbakan R. 
Çaldaris't: verilmit ve B. Çaldaris, ta
kib olunan uıule muhalif bulunduğunu 
söyledikten aonra bir kaç dostu ile bir
likte !l<'llonu terketmiştir. 

Serhest fılôr partisi başkanı B. Mc. 
taksas yeni hüJrümete yardun edeceğini 
hi1dirmiştir. 

Başbakan Gt:neıal Kondilis, hükü -
met bildiriğınde Yunanistan'ın dış sı 

yasasının hiç degi~den kaldığı hak . 
kında teminat vermiştir. 

En llOnra, genel alkışlar arasında. 

metni aşağıda bulunan kararlar onaylan· 
mıştır : 

1. - Taçsn cumutluk re1imi kaldı. 
nlnuştn. 

2. - Gendoy, tesbit edilmit olan 3 
ı kindteşriOOe yapılacaktır. 

!. - Geneloya kadar naiplik baıba
kan tarafından yapılacaktır • 

4. - Yeni ana yasanın onaylanma
sına kadaı , muvakkat olarak, 1911 anıı 
yHaeı yürürliiğc konmuştur. 

Atina, 11 (AA.) - Ulusal asamble
nin dün'kü toplantmı es.nasında. büyük 
bir halk yığını parlamentonun önilnll 

doldurmakta idi. Görüşmelerin sonucu 
halka bildirildiği zaman, bu halk coşkun 
göateriJue başlamıştır. Ordu •C kıral· 

cılar pek hoınutturlar. Şehrin bütUn ,o. 
kakları, h~diseleri tefsir -eden ve ıenlik 

yapan halkla doludur. 
Bu dakikaya kadar hiç bir nadise ol

mamıştır. 

f eni yunan kabinesi 
Atina, 11 (A.A) - Yeni hükümet 

U:yoelui liııtesi şudur: 

Başbakan : General Kondilis 
Asbaşbakan ve dış bakanı : Bay Tc 

otokiıı. 

nis 

Sil bakanı: Gene.ral Papagos 
Hava baka.nı: General Nikolaidia 
Bahriye bakanı : Amiral Dusnıanis 
Tatıtlar bakanı: B. Mavroımihali• 
Ulusal ekonomi bakanı: B. Darveria 
lç bakanı : B. Shinas 
Tüze bakanı: B. Yaonopulos 

Tarım bakanı: B. Skaloroıs 
Sosyal yardım bakam: B. Atinayıe-

Finans bakam: B. Pa.panastasyu 
Kliltür bakam : B. Turkovasilie. 

Kabmcye giren yonetgerıer: 
Ba:;;bakanlık yönetgeri: B. Merkuris 
Taşıtlar yönetgeri: B. Kraniotokiı 
Sağ lok işleri yönetgert: B. Luros 

Ulusal ekonomi yönetgeri: B. Yor-

gi Ralli\\ 

Kabineye giren ılbaylar: 
Makedonya geRel ilbayı: B. Man

tas, Epir genel ilbayı: B. Şliman, Trak
ya genel ilbayı: B. Argiropulos, Girid 
genel ilbayı: B. Tsantos 

1' unan kıralı 
Londra, U (A.A.) - Eski yu. 

mın kıralı Yorgi gene burada bulunmak
tadır. Kendisinin bir uçakla Vunania· 
tana dönmesi istenildiği hakkındaki 
haber, dün akşam özel sekreteri tara

fından yalanlanmıftır. 

Uluslar sosyetesinde 
Eclen'in önergesi kabul edildi 

Cenev9f, 11 (A.A) - irtibat lı:omi. 
tesi, Habeşistana gönderilecek silahlar 

üzerine konulmuş ambarıonun lağvınr 
ve bu ambargonun ltalyaya ka1'ı rn.u • 
hafaı:aaını tavsiye etmek hususunda B. 
Eden tarafından yapılan önergeyi 
toplulukla kabul etmiş.tir. 

Komite aynr zamanda, İtalya ve Ha 

be~istana karşı ambargo ilan etmemi' 
olan memleketle.re de yalnız İtalyaya 
silah gönderilmesinin yasak edilmeşini 
tavsiye etmenin uygun olacağım söy

liyen B. Edenin bu teklifini de toplu. 

lukla kabul etmiştir. Amerika curnur 
başkanı B. Ruzvelt tarafından 5 birin
citcşrinde çıkarılan bildiriğd.c yazılı 

silahlar listesi esas olarak kabul ec:lil -
miştir. 

:a. Edenle fran&ız eksperi Bu Kotı. 

1 ·<::a oymağından olan habes
ler f' ·~ rlorra yakrnmda bir ita]- 1 

yan uçağını tüfek ateşine tutarak 
düşurdtikJ~rini söyl~mektedirler. 

Uçagın içinde bulunan il{i kişi 
olmüştiir 

• İandr bu noktaları ihtiva e<:len kesin 
kararı kal<'me almaktarlırJ;:ır 
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HABE R L-ER 
Bir habeş subayı diyor ki: 

Adi!\ababa, 11 (A.A.) - Harb 
harekatı hakkında alınan ha her -
lcre göre, lruzay cephe.inde ital -
yan müfrezeleri Adigrat'ın güne
yinde Makale'ye doğru biraz iler · 
lemişler ve güney cephesinde de 
Dolo batısında ileri hareketlerini 
ha fi f çe i ler lmnitlerdir. 

Habeşistan'a silah ve cephane 
gönderilmesi yasağının kaldırıl . 
maıı hak.kında Cenevrede karar 
verilmffi üzerine İtalyan kuv•et -
]erinin gerek kuzayda gerek gü -
neyde ileri hareketlerini her çare
ye bq vurarak Cibuti dmiryo!u 
i.stikaıntiru:Je tesrie çalıımaları ila
timali çoktur, ta ki Habetistan,a 
doğu tarafından ailila ve cephane 
alamasınlar. 

Dün gece Adua'daki İtalyan 
garnizonunun lnllÇtao geçirildiği 
hakkında haber resmen leeyyüd 
ederse bu barbın sonucu hakkm -
da çok kıymetli bir fikir verecek -
tir. Bu gösterecektir ki babqler 
fevkalade ıiliblı bulunan İtalyan 
ku••etlerine kartı büyük ölçüde 
gece baskınları verebilirler. 

• 

lmp.;. ı •.torun muhahz lntala -
rtndan Qlup Adua'da yaralanarak 
bugün buraya gelen bir aılltbay 
aeçeo cu~i günü Adua harbı 
haklunda Röyter aytarma tunluı 
anlatmrstrr: 

··- Mevzilerimiz Adua önün.
deki yaylanın üzerinde bulunu . 
yordu. ltalyan1ar şiddetti mr top
çu ve mitralyöz ateşinden aonra 
uçaklarınm yardımı ile hiicuma 
kalktıklan vakit saflarımız ad"m 
akıllı seyrelmiş bulunuyordu. Bu -
nanla beraber gene mevzilerimiz
de tutunduk ve geceleyin muka bi 1 
taanuza da geçtik. ltalyanlar mu

kaha taarnızumuz brıııında çok 
fiddetli bir mukavemet göstermit
lerdir. Sabahleyin aldığmnz emir 
ıereğİnce geri eçkilirken itaJyan · 
lann yedi tankını kullanılmıyacak 
bir hale getirdik. Bizim kanaa~ı -
mız her iki tarafın kayıplarının 
da müsavi olduğudur. 

Adiıababa'nın önemli noktala
rına konulmut olan tayyare topla
rı bugün kaldın1m1!fır.,, 

iki Rasın arası bozulmuş 
Asmanı~ 11 (A.A.) - General 

Santini kumandasındaki sol cenah 
grupu, Endagamus'daki mevkiin
den Makale üzerine tazyik yap
maktadır. 

Makale'de bulunan Ras Sela
sie Gussa şimdiye kadar tamamen 
atıl bir haJde durmaktadır. Sanrl· 
dığma göre, bu Ras sıyasal sebeb
lcr dotayısiyle tereddüt etmekte
dir. Esasen Ras Seyum ile de ara
sı bozulmuttur. 

Ras Seyum'a gelince, kendisi, 
Adua etrafındaki sırt ve vadileri 
tutmuş olan General Maravigna 
grupuna karşı hiJi dayanmakta
dır. General Biroli kumandasın
daki yerli kuvvetler ise Amba Au
gher arkasında bulunmaktadır. 

Bir çok yerlerde öncü çarpışma
ları olduğu haber verilmektedir. 

Takaz yanındaki Setit sırtında 
ise yerli kuvvetlere karşı halk 
boyuna çete harbı yapmaktadır. 

Kayıplar hakkında şimdiye ka· 
dar hiç bir resmi haber yoktur. 
Son çarpışmalara girmiş bulunan 
birçok kıtalar bu husustaki rapor
larını vermeııUşlerdir. Bununla 
beraber kayıplarm 60 ölü ve 200 
yaralı olduğu sanılmaktadır. 

A.mara. 11 (A.A.) - Reutcr ajan· 

.. run reamen tıeyid ettiğine gorc. İtaJ. 

ya Mrafma geçen Selui~ Gull6a'nın 

, beraberinıK 12 bin kişi, 12 bi.n tikle ve 
ytb mhralyö:r. •ırdu. 

Adua kimin elinde? 
Adua, 1 l (A.A.) - Şehrin gü 

neyinde haılıyan harb bazen ha -
kiki bir krta1 manzaruı almakta -

dır. Şehir hemen tamamen bot gi ... 
bidir. Çünkü iki taraftan hiç biri, 
topçu ateıi.ııe açık olması yüzün -
den, şehri gündüz işgal etmek is -
tememektedir. 

Ajannn notu: 
Boı olduğu bildirilen ıehrin 

iımi telgrafta güçlükle okundu 
ğunJan, honan A.Jaa olduğunu 

ihtiyatla kabul etmek liu.ımdır. 

Adisababa, 11 (A.A.) - Söy
lendiğine göre, Ras Seywn'un 10 
bin kişilik olan ordusunun esas 

' Juamıyla irtibatı tamamen kesi1-
mişti.r. 

İtalyan uçaklanrun verdiği ha· 
bere göre, Aksum'un doğu kuza
ymdaki habeş kuvvetleri toplan._ 
makta ve bunlar ital yan öncüleı.._ 
ni tüfek ateşiyle taciz etmektedir .. 

Ualual gene habqlerin elinde 
A?isababa, 11 (A.A.) - Reuy- 1 dan gelen bir haberde, habeş kuv-

ter a1ansı aytanndan: · vetlerinin UaJual ve Ourdairi ele 
Diredouada habeş kaynağın- geçinlikleri bildirilmekkdir • 

Eritreliler babeş sa.flanna ge~iyor 
Adisabaha, 11 (A.A.) - Ma

kale'den ha.beş hükümetine gön
derilen bir telgrafta Eritre asker
lerinden mürekkeb bir müfreze
nin lıabeş ordusuyla bulu§lll8k ii
zere smın geçtiği bildirilmekte-
dir. Kaçanları gören İtalyan uçak
tan bunları mitralyi)z ateşiyle 
kovalamışlardır. Makale bölgesin-
de Garaat yakınında bir İtalyan 
uçağının düştüğü tcyid edilmek
tedir. Uçağın içinde bulunan dört 

llişj ölmüştür. 

İmparatorla görüşmek istemiş 
. alım italyan elçisi Kont Vinci'ni.n 
; lu. isteğine ne cevab verileceği 

: heıiü.z bilinmemektedir. Bununla 
' beraber, imparatonın bunu redde-· 
deceği sanılmaktadır. 

Kuzay cephesinde büyük bir 
harbın başladığı sanılmakta ise 
de, elde sarih hiç bir haber yok
tur:. 

2500 İtalyan l{ılıçlan mıgeçirilnıiş? 
Adisababa, 1 ı (A.A.) - Reuy

ter ajansının salfilıiyetli kaynak-

lardan öğrendiğine göre. Adua et

rafında habeş .. kuvı·et-teri 2.500 İ· 

talyan-:clskcrini bugün kılıçtan ge: 
cinnişlerdir. 

Asmara. J l (A.A.) - Reuter 
ajansı aytan bHdiriyor: 

Geciken bir habere göre. başı· 
bozuk habeşliJerden ınlirekkeb bü· 
yiik kµvvetlere- km1\anda ~n 
Ras Seyum yeİıiden Adue d(tğtl\. 
suncfo g0rünmti<ıtfü. 



12 tı 

Uç 

21293 12 50 

50 lira kazananlar: 
23350 151g2 10000 26324 21921 22380 

4775 16758 9530 3513 12275 19397 
29697 25856 25802 25774 26290 17425 

8338 20238 673 1816 24818 23579 
21111 28625 18143 12020 8008 20996 

6418 11044 25450 14951 9246 12748 
8829 21008 13868 28955 24107 555 
3516 25997 25550 8490 21189 16498 

29957 5860 8578 10631 1784 13283 
18662 9040 23376 18575 12533 7234 

5163 26881 15440 19794 25988 5564 
21546 11053 22243 8133 11851 21380 

5217 10735 9840 753 6413 28082 
19597 25542 28667 2914 5545 23129 

1207 11729 19650 2365 10142 28758 
24308 9537 25191 22315 10879 14473 
23399 5645 7269 16844 12534 29570 
24531 3212 2609 8360 5410 29398 
9958 20078 2492 10324 10109 6408 

12140 4200 23876 160 21215 7877 
24320 27098 25354 28582 2820 8800 
2526 10810 19850 3376 29867 27574 

25447 11639 16574 12676 25807 3813 
27999 13054 12155 6426 27395 2833 
25411 16346 19220 15621 14519 23711 

1155 7442 26240 18949 14748 1404 
21707 J...5379 9499 11467 1232 18122 
26571 16568 1709 17011 13755 27004 

306 637 9700 25999 18886 13854 
26528 20059 

40 lira k,azarıanlar: 
4341 11401 17537 25730 22543 14410 

15285 11206 21383 7900 10547 27498 
14739 9020 22153 2644 163 ı.:7004 

26901 29017 22853 19944 17713 3828 
4687 21960 14878 5815 29364 8428 

11669 7472 17352 28052 19513 15320 
24068 12722 4510 19633 6787 28798 
18303 694 8787 20501 5703 9546 
24328 27025 16990 11652 12223 2102 
28419 25102 29746 26208 19492 9546 
24328 27025 16990 11652 12223 2102 
28419 25102 29746 26208 19492 2402 
29244 27674 3650 8111 2336 24244 
16778 5554 28306 7265 20539 18571 
22491 25177 9154 14214 4140 24492 
23641 19385 18671 24265 5726 21860 
26619 10012 5444 8397 10578 3324 
16651 15822 13762 26173 23829 3693 
29416 21901 14578 17363 25484 10593 

25842 26789 77 29655 16064 29788 
19491 14516 26778 16073 13570 9022 
9819 5971 26910 21049 8079 ~7343 

15838 11691 21453 19815 186 23203 
19565 6283 13497 8971 7939 18980 
14679 14360 29265 26558 9106 15327 

1088 13136 12457 5638 29284 20909 
26847 21886 20114 21879 27015 18515 
28~29 27149 20753 8024 2578 20037 

2281 17632 14332 5687 28203 22513 
13756 11725 2892 5790 14875 15497 
11682 4440 13508 3404 696 12021 
20210 5855 14086 6070 6638 252 

23694 26992 27799 20954 27639 4o44 

7812 4873 19583 17499 5715 lll79 

17059 15664 19701 7819 19849 7422 

11494 8594 5825 23175 5986 28782 

18297 29990 25541 1497 4312 11899 

1299 1284 21789 16079 18925 ll68 

3999 1515 21414 18131 24587 14975 

21587 1185 8794 18349 11483 2958l 
27.201 15417 8526 4174 1071 1°505 

4268 28181 8634 14577 5375 6l48 

8408 21437 18566 26999 24455 820° 
28812 13972 6500 24509 25455 17020 
13309 28922 9484 4610 2520 6104 

ES 
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Fınd { kon0 r si bugün 
İk" ci to Jantı ını 

B · rin ı ccls e secilen komis
yon! r d ·n ö -ıe en evel ve on
ra calı k ön li kararlar ver
mişlerdir. Bu k rarlar bugünkü 
topl ntıda incelenecektir. 

Fmdık kongresi sekreterliğın
den: 

Umumi toplantı bugun saat 
10 da Ekonomi bakanı B. Celal 
Bayann başkanlığında yapılacak
tır. Arzu eden saylavlarla kongre 
üyelerinin bakanlığa gelmeleri ri
ca olunur. 

I{ö 

a 

i tı y 
n lac .: ve ih 
zarlık yoluna 

or 

lanacaktır. Me arlı- m etraf ma 
çevrilecek olan dıvarm yapısına 

başlanmıştır. Mezarlığın iç planı
m hazırlamış olan uzman profsör 
Elsesser ile mukavele imzalan
mak üzeredir. 

Boş yere f ia t kıran teci -
merlerle savaş 

. 
ölge n 

Nevşeihrli tarıkatçılar 
Ötey gün ağır cezada nevşehir

li tarikatdlerin durusmalan yapıl
mıştır. Hakyeri nevşehirli Alinin 
istinabe suretile alınan ifadesini 
okuyarak karar için duruşma bu 
sabaha bırakılmıştır. 

Bu nüfus .sayımının b ·ze öğreteceği yen ·ıikler nelerdir? 
Yapılacak bütün işlerin temeli ve esası olacak olan bu yeni öğreneceklerimizi 

genel direktör anlatıyor 

Genci nüfus sayımına bir hafta kal
dı. 927 den, 93S e kadar sekiz yıl içinde 
nüfusumuzun ne kadar arttığını bize 
bildirecek günün bütün hazırlıkları bit· 
:nUştir. Yeni sayım, bize, eski~iııde ol· 
mayon neleri öğretecektir? 

İstatistik genel direktörümüz B. Cc. 
lal Aybar, yeni sayımın bize şimdiye ka· 
dar hiç bilmediğimiz; fakat sosyal, eko· 
nomi, kültür ve sıyasal bakımdan bil • 

/yük önem ve değeri olan ve kesin ola-
rak bilmemiz gereken bu yenilikleri şöy
lece anlattı: 

" Geçen nüfus sayımında her: mev. 
kide mevcud olan nüfusla birlikte o mev
kiin halkından olup da, muvakkaten bıı· 
lunamıyanlar da kaydedilmiş, fakat 
bilahare bunlar umumi yekuna dahil 
edilmemiştir. Bu defa daha basit b. 
esas kahul edilmiş yani bulunmıyan nü. 
fusun kaydedilmemesi ve münhasıran 

her mevkide o gün şahsan hazır bulu 
nanların sayıma dahil edilmeleri esası 

konulmu tur. Şu halde sayım bize niı -
fusun enstantane miktar fotografisini 
verecektir. Bu usul evelkine göre daha 
emin ve hataya meydan vermiyne bir 
usuldür. 

2 - Geçen sayımın sonuçları tasnif 
edilirken her kazanın köyleri bir kül ha. 
tinde nazarı itibara alınmıştır. Bu se 
beble idart ve sair ih~iyaçlar için her kö 

yün ayrı ayrı nüf,llsunu tesbit edeme _ 
miıtik. Bu defa hcl köyün nüfusu te 
ker teker neşredilecektir. Bu maH\matır; 

iskan, idari teşkilat, kültür, sıhat ve 
emniyet işleri iiçn çok favdalı olacağı 

muhakkaktır. 

14111 6224 16567 2507 16488 10995 

23921 28085 26377 29663 4313 11496 
20162 20818 6829 7086 19730 14608 

6011 18361 27520 153 3816 24966 
14538 5708 26852 5274 25822 1500 

4447 23555 13625 823 2633 10153 
12234 23684 18050 20857 19735 18126 

7401 17730 3377 14757 19967 27460 
27453 8555 18963 14474 19883 21415 
18542 22044 12724 13549 28997 6935 

7979 17976 19161 26584 20604 21456 
16618 10042 10263 20280 25829 26931 

6364 22635 10797 18799 26841 18296 
20014 2420 5438 8840 15944 12462 
12810 4485 3954 6409 3335 6365 
1959 23086 5707 29153 20730 17546 

17771 3703 20755 20383 27724 6704 
27535 13210 14796 7022 5877 15041 

310 17124 21996 5512 

3 _ Sayımlarda en mühim maliım • 

adetten sonra yaş inkısamıdır. Geçen s 
yımın neticeleri mahdud yaş gruptan. 
na göre ayrılmıştı. Bu gruplar bize oku
.,, cağında olup da okuma bilmiyenle • 

rin adedini gösteremiyordu. Bu defa ya 
inla amı hem tek yaş üzerine, hem d 
grup üzerine yapılacak ve bu maHlmat 
tahsil derecesiyle karsıhklı olarak tcrkib 
edilecektir. Bu suretle her yaşta kaç ki. 
şinin okuma yazma bildigi, kac ki-;inin 
bilmediğini saral13tle tebit etmek im 
kanr hasıl olacaktır. 

4 _ Yaş inkısamı , geçen avımda 

medeni hale göre karşılıklı olarak tas 
nif olunmamıştı. Bunun içindir ki 927 

ık her yaştaki insanların ne k ların 

vli olduğunu hilmivorduk. Sadece e· tı 
ve bekar adedini t esbit etmiştil . Halbu. 
ki bu 1Pfa ya-;lar med ni hal ile kar .tl.~. 

1ı 0ı3rak tasnif erlilect' inden her yaştaki 
kaç kişinin b•kar, evli veya dul olduğu 

mı öğren c wiz. 
Bu malfım,ıt evi nme acğrnda olup 

da evlenmemiş olan ın anların adedlerı· 
rıi de verm ek suretiyle de b kiirlık ve • 

• ti gisini tenvir eckcc r. 
5 _ Yaş inkisamınm tafsilatlı veya 

mukayeseli şekilde yapılması nüfusun 

bünyesini ve sıhat derecesini göstere _ 

cektiır. Aynı zamanda bir dereceye ka -

dar Türkiyede vasati ömrün hesabı na 
kabil olacaktır. Gene bu malumatın 927 
rakamlariyle mukayesesi ileri ya lar • 
daki insanlar ni9hetinin anıp artma -
dı~ını göstermek suretiyle vasati öm _ 

run uzayıp uzamadığını da meydana 

çıkaracaktır. 

6- Bir yaşından kuçük çocuklann ya· 
mı aylık olarak t snif etmek suretiy

le meıınlekıetimizin veliidiyet kuvveti 
hnkkınd da bi.r fikir edinmiş olacağız. 
Bu m. lfunat 927 sayrmınlfa yoktu. 

Görunür maluliyeti olan nüfus ge -

çen s yımda sarahatsiz bir ekilde ifa

de edılmıştir. Bu defa ikı uzva n ıl 

olan kôrhik, topallık, çolaklık gibi sa

katlıkların bir veya iki uzuvdamı ol -

duğu tefrik edilecektir. Bu bilgile • 

rin yaşlar üzerine mukayesesi malQ -

liyetlerin nelerden ileri geldiği hak -

kında bilgi temın edecektir. 

7 - Geçen ayımda nufusun mes -
legı sadece ticari, zirai, sınai ve saıre 
olmak Uzorc pek mahdut grup ara ay • 
rıLmıştı Bu defa ıktısadı biınyemızin 

tcşı:kkiılumi daha vuzuhla ifade edebi
lecek sckilde oldukça mufassal bir 

meslek tasnifi yapmaya çalı acağız. 

8 - Gecen ayımda sadece ana li -
sanı sormuştuk. Bu defo ana lisandan 
b3fka bilinen dig r lisanlar da sorul -

muştur. iki lisanın karşılıklı tasnif 

ve mukayes si ana lisanı türk~ olup 

da başka bir lı an tesiri altında kalan
larhı ana 1ı anı turkçenın g yri olup 
da t ırk lisanı tesirine tabi olanların da 

mik<larrnı gostercccktir ki içtimaı ba -

kım lan bunun kıymeti pek biıyüktü.r. 

Sayım günü ôgleden sonr bir çok 
kazaların nüfu yekunlar mı bildirece

gini tahmın ediyoruz. Umumı netice -
nın en geç muvakkat rakam halinde vi

layet iubariyle 25 teşrınievclde elde 

ediJecegi kanaatindeyiz. 

İlk neşrolunacak rakamın muvak -
kat mahiyette olm sı zaruridir. Çün -

ti vilayetlerden ve kazalardan netice 

bildirilirken küçük yeklın hataları ol • 
ması ihtımali oldubu gibi, telgrafların 

da nakil hataları olabilir. Fakat mu
vakkat rakamla kati rakam arasında 

ki fark hiç bir zaman umum yekundan 
on bin yukarı veya on bin aşağıya ge

çemez ... 
Deg1.:rli genel direktorumth:e nüfu-

sumuzu kaç milyon tahroın ettiğini 

ordu'·. Dedi ki 

• Şimdiden hiç bir tah-nin yap-

ma\· tar.sftarı d1.:gilim. Yalnız neticeyi 

=iznit ve emni> etle bekli ve biliriz. » 

Ha kevinde Sami Çô e -

am n, 
sın bulun un 
Cöl ecenın ' - Af i 
let isterim,, d digini 

B. Necib Ali Ktic d n 
gene Sami Cölgeçcn n ar da ta
rından B. İshak Re et, ölü hak
kındaki bazı hatıralarını anlattı. 

Son olarak söz alan B. Enver 
Behnan Şapolyo, Sami Çolgeçc
nin heyecanlı hislerine ve bu he
yecanla, yurdseverlik hislerini 
gençliğe aşılamak için yaptığı ça· 
lışmalara isaret ettikten sonra, 
ölünün aylesine başsağıda bulun
mak üzere bir heyet seçilmesini i
leri sürdü. Bu tekliften sonra se
çilen BB. İshak Refet, Hıfzı Oğuz 
Bekata, Fazlı ve Münir Müeyyed 
bugün Sami Cölgeçenin aylesine 
başsağı diliyeceklerdir. 

Dışarıya kırk bin tondan 
fazla üzüm satacagız 
İstanb11t üzüm kurumundan 

çekirdeksiz üzüm satın alarak 
Hindistan, Çekoslovakya, Holan
da, Belçika, Fransa, İspanya, Mı· 
sır, Filistin, Hicaz, Suriye ve A
den gibi memleketlere gönder
mek ve buna karşı buralarda hu
susi' takas yolu ile çuval, kobra ve 
ham kavuçuk gibi maddeler getirt
mek için yapılan başvurmaların 
ekonomi bakanliğinca kabul edil
diği haber verilmektedir. 

Bu tarzda gönderilmesi teklif 
ve teahhüd edilmek istenen çekir
deksiz üzüm mikdannın kırk bin 
tonu geçmekte olduğu söylenmek
tedir. Bu durum karşısında İ.zmir 
üzüm kurumunun mübayaaya ger
mi vermesi, piyasada iki günden
beri fiatların yükselmesine yol aç
mıştır. (A.A.) 

Bartın elektriğe 

kavuşuyor 
Zonguldak özel aytanmız ge

çenlerde gönderdiği bir mektup. 
ta Bartın urayının çOk önemli bir 
teşebbüsünü haber vermişti. Bar
tını elektriğe kavuşturacak bu te
şebbüs, şarbay B. İbrahim Gökbay 
rağm şehrimize gelmesilc iş saf
hasına geçmiştir. Bartın urayı 
namına B. Gökbayrak, dün elek
trik mühendisi B. Hasan Halet 
ile şehrin elektrik işinin proje, 
keşif ve şartnamesini ha.zırlamak 
üzere söz kesmiştir. Proje ve di
ğerleri kısa bir zamanda hazırla
nacak ve elektrik enstalasyonu 
hemen üstenciye verilecektir. 

KAMUTAY KOMİSYONLARI 

ÇAGRll~ARI 
1 ş kanunu muvakkat encüme

ni 14.x.1935 pazartesi günü saat 10 
da toplanacaktır. Çok önem veril
mesi gereken bu içtimada bulun
malarr saym üyelerden rica olu
nur. 

Parti grupu işyar/ar kanunu 
komisyonu bugün saat onda top
lanacaktrr. 

Ankaralı/ar! Sergi eı1irıdeki sağlık sergisiııi geziniz 
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Beyin kanamalarmc aıı J{orunmal{ ve onu . 
çahul{ sağıtmak" için ııe yaılnıaJıdı ·'! 

Daha çok yaşlılarda görünen ve da. 
mar sertliğinden ötürü tansiyon yük. 
sekliğile, diğer başka hastalrkların do
ğurdukları beyin kanamalarından mey
dana gelen inmelere memleketimizde 
olduğu kadar başka memleıketlerde de 
sıkça rastlanmaktadır. Bundan dolayı 

halkın sağlığı bakımından günün belki 
en önemli bir tıb meselesi haline gel -

miştir. 

Asrımızın ağır yaşama şartları ile yi. 
yip içme biçiminin bu hastalığın sebeb
leri arasında olduğuna şüphe yoktur. 
Sosyete hayatımızı yakından ilgiliyen 
bu konu üzerinde yapılan tıbbiğ araş
tırmaların ortaya koydukları dikkate 
çok değer ve yepyeni bir sağıtma u

sulünden de bahsedeceği.ı: 
Beyin kanamaları küçük çocuklarda 

doğum güçlüklerinden ötürüdür. Sonu 
her vakit tehlikelidir. Büyüklerde be
yin kanamasının başlıca iki önemli se

bebi vardır: 
A) Damarlarda dayanıklığın ve eles

tikiyetin azalması (damar sert1iği, fi. 
rengi arteriti) 

B) Kan basıncının birden yükselmesi 
(aşırı derecede yemek yemek, büyük 
heyecanlar, cinsi değetler) 

Kısaca anlattığımız bu iki sebebden 
başka ırsın da beyin kanamalarında 

büyüık ıbir rolü vardır. Tıp edebiyatı 

karıştırılacak olursa aynı aylenin dört 
kuşak çocuklarının her birinde beyin 
kanamasından dolayı inme ve ölümler 
olduğunu görürüz. 
TEHLİKESİ: -
Damar sertliğinden daha önce de 

bahsederken (1) bu hastalığın tehlike. 
1i karmaşalarından birinin de beyin ka· 
naması olduğunu söylemiştik. Onun 
için bugün aynı konuya dönmiyeceğiz. 
Yalnız beyin kanamasının sağlığı höt
Jeyen tehlikeli ve öldürücü bir hasta. 
Jık olduğunu unutmamaık lazımdır. İs. 
ter firengiden ötürü beyin damarları 

arteritinin yaptığı kanamalar olsun, is
ter damar sertliğinin doğrudan doğru
ya sebeb o1cluğu beyin kanaması olsun 
!kanamanın şiddetine göre ya hastayı 
birden öldürebilir veya yarım ve tam 

inmeler yapabilir. Sağlıklarına karşı 

çek ilgisiz olanlarda, hastalığın başlan
gıç belirtisi olan el yumuşam.ılarına, 
baş dönmelerine önem vermiyerek ken. 
dini bir doktora göstermiyen ve vak. 
tinde tedbir almıyanlarda hastalık çok 
kere sert bir şekilde birdenbire olur. 
Ancak çoğun kanamalar lokal kalrr, 
lkanayaıı beyin kısmının fizyolojik ö. 
devlerine göre yüz, kol ve bacak inme. 
]eri meydana gelir. Önceden tedbir a.. 
]arak kanamanın önüne geçmeık imkanı 
vardır. 

KORUNMA VE SAGITMA 
Bugüne kadar doktorluk heyin ka. 

namasına ve onun setbcb olduğu inme. 
lere karşı silahsız denebilecek bir hal

de idi. Bugün tıb, beyin kanamasının 
önüne geçmek yo11arını araştırdığı ka
dar inmelere de etkili olan kan aşıları 
metodu ile bu hastalr·~ı eyi etmek ça. 
resine başvurmustur. İlk defa Profesör 
A. de Vevey'in ortaya attığı bu sağıt. 
ma metodu birçok yerlerde denmerek 
değerli olduğu kadar önemli sonuçlar 
vermiştir. Aşının tansıklar yarata bile· 
cek değerde olan etkisinin nasıl bir me
kanizma ile meydana geldiği eyice an. 
laşılmamakla beraber herhangi hir has. 
ta üzerinde, hayatını tehJikeıre koyma 

dan taptanabilecek kuvvetli ve umut 
verici bir sağıtma metodu olduğu ke
sindir. Sağıtma tekniğini doktorlara 
bırakarak kan asısmın hangi cins he. 
v:n '1'lalarında kullanılabileceğini 

ve yapılan bu veni sağıtmadan hastanın 
ne kerteye k.ıdar faydaJanaıbileceğini 

kısaca anlatalım: 

Firenginin sebeb olduğu beyin da. 
marları arteritlerin:n sağıtması şüphe
siz ayrıdır. Bu gibi hastalar eskicten 
geçirdikleri hastalıkl~r:nı hekimlerden 
hJç saklamamahdırlar. 

Damar sertliğinden ileri gelen beyin 
kanamalarında ise her hasta için fayda
lı olan şu hijiyen esaslarının göz önün. 
de tutulması doğrudur: 

l - Biberli, baharlı yemekler, ha. 
mur işi, fazla et, yumurta ve ispirtolu 

(1) Damar sertliği ve tansiyon yük. 
sekliği) yazan: Doktor Baha Erkan 
(25 ikinci teşrin 1934) Hakimiyeti Mil
liye. 

içkiler konserve yemekler de yenmeme
lidir. 

2 - İmkan olduğu kadar tabiatı yu
muşak tutmaya çalışmalıdır. 

3 - Bedeni yoracak beden ve l:ıe. 

yin hareketlerinden sakınmalıdır. Bu. 
nun dışında hastaların kendilerini ken
di ayle doktorlarının trbbiğ kontrolu 
altına koymaları gerektir. Şimdiy~ ka
dar yapılagelmekte olan inme sağıtma. 
larına ilave edilen kan aşısı usulü ile 
çok eyi sonuçlar alınmaktadır. Gerek 
doktor Vevey'in ve gerekse başka araş. 
tırıcıların aldıkları klinik sonuçlarına 
göre: 

A) Kan aşısı sağıtması, hastalığa ne 
kadar erkin diyanostik konulursa et
kisi o derece tez ve fazladır. 

B) Büyük beyin kanamasından dola
yı konuşmayan ve yürümeyen hastalar 
aşının yapıldıktan bir :zaman sonra ko. 
nuşmaya ve yürümeye başlamışlardır. 

C) Kan aşıları yukarda da dediğimiz 

gibi yalnız inmenin sağılması için de. 
ğil. aynı zamanda beyin kanamasına ve 

inmeye anık insanlarda koruyucu ve 
damarların dayanıklığını artıracak bir 
tedbir olarak da kullanılmaktadır. 

Damarlarınızı korumak ve kurtar
mak lazımdır. 

Dr. BAHA ERKAN 

POTJSTE: 

Urken beygirlerin yaptıkları 
Arabacı Mustafanın kullandıgı 811 

sayılı su arabasının Tahtakale ile Yah. 
ni kapanı arasında geçmekte iken •bey
girleri ürkmüş ve o sırada arabanın ya
nından geçmekte olan Emelya, Latif ve 
Muazzeze çarparak yaralanmalarına se
beb olmuştur. Yaralılar hastahaneye kal. 
dırılmış ve suçlu Mustafa da tüzeye 
götürülerek gerçinliğe başlanmıştır. 

Kadın kavgası 

Yahni kapan mahallesinde oturan 

Makbule adında bir kadın evine taş a
tan Sabri isminde küçük bir çccuğu 
dövmek için evinden dışarıya fıdadı
ğı sırada Hayrinin annesi Reşadiyeye 

rast gelmi§, bu yüzden aralarında çı

kan ağız patırdısı bir az saçsaça ve baş. 
başa kavga ile neticelenmi§ ve kavga so
nunda Reşadiyenin Maıkıbuleyi taşla 
yaraladığı anlaşıldığından suçlu Reşa
diye yakalanarak tüzeye götürülmüt
tür. -·-

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Salon orkestrası: 
Leopold: Ati na hatırası pot
puri 
Bi.ıet; Karmen 
O. Fetras: Vals 
M. Oseheit : O sole mio 

20.10 - Matbuat raporu 
20.25 - Hafif plak musikisi 
20.45 - Haberler 

lSTANBUL 
18.30 Dans musikisi 
19.30 Çocuık saati - hikayeler • Me

sut Cemil 
20.- Konferans 
20.30 Radyo caz ve tango orkestra

ları ve Bayan Bedriye Tüzün 
(Şan) 

21.35 Son haberler - borsalar 
21.50 Bayan Babikyan (şan) piya. 

no refakatile 
22.10 Plak neşriyatı 

ı-Niif.;~ -sı~;;; 
t Geçmişte ve ge: !cekte bü
! tün ulusal ve soysal işlerin te
! meli nüfustur. Nüfus sıyasası 
! da ancak nüfusu tanımakla ku
! rulahilir. 
f 
~ 20 İlkteşrin - Pazar 

i GenP 1 niifus savımı 
! . 
t Bize bu sıyasanm yolunu . 
f gösterecektir. 

! BAŞVEK 1 •,ET 
f İstatistik Umum Müdürlüğü 
~~~-·-·~--·-·-·-·---·-...--· 

l(östence transit 
anlasması 

' Türk ürünlerinin orta Avrupaya ve 
Lehistana şimdi kullandığımız yollar -
dan daha kısa ve çabuk olduğu anlaşı
lan Köstence üzerinden Romanyadan 
transit olarak ihracı meselesini önemle 
incelemiş olan Türkofis romenlerle bu 
hususta bir anlaşma yapılmasını temin 
etmişti. Bu anlaşma 5-10.1935 tarihinde 
Türkiye ve Romanya arasında imza e
dilmiş bulunduğu için 8 inci madde 
mucibince 15 gün sonra yani 20 birin
teşrin 1935 tarihine rastlayan pazar 
gününden i tiharen yürürlüğe konacak
tır. 

Orta Avrupaya giden türk ürünleri

nin nakliyatında yeni bir devir açarak 
şimdiye kadar bu pazarlara sürülmeı;i 
temin edilememiş olan birçok madde
lerimizin satışına imkan bırakacağı ü
mid edilen bu transit anlaşmasrmn ana 
hatlarını aşağıya koyuyoruz. 

Anlaşmanın birinci maddesine gö
re İstanbul ve İzmir limanlarından OT· 

ta ve şarki Avrupaya gönderilecek türılc 
mahsulatını Köstenceden mevritlerine 
kadaı naklettirmeyi romen seyriscfain 
idaresi ve romen devlet demiryollan 
deruhte etmişlerdir. Bu eşyanın Kös
tence limanında vapurdan çıkarılmasını 
ve vagonlara yüklenmesini romen sey
risefain idaresinin Köstencc teşkilatı 

ücretsiz yapacaktır. Romen demiryol
Jarından sonra diger ecnebi demiryol
lan şebckele.rinin hududlardaki transit 
formaliteleri romenler tarafından ya
pılacağı için ti.irk ihracat tecimerleri 
ne Köstencede ve ne de diğer hudud
larda malının son mevride kadar taşın
ması işlerinde miitevassıt nakliye ko
misyoncularına muhtaç kalmıyacaktır. 

Bu nakliyat İstanbuldan Praga ka
dar 103, Viyanaya kadar 112, Varşovaya 

kadar 120 saat gibi kısa müddetlerde 
başarılacak ve şimdiye kadar kullan
dığımız diğer yollardan daha ucuz o
lacaktır. 

İkinci madde ile Romanya makama
tı naıklolunacak emtianın yolda iyi mu
hafazasını temin etmiştir. 

Üçüncü maddeye göre romenler İz
mir limanından her ay 4 vapur 1stan
buldan 8 vapur kaldıracaklardır. İhra
catımızın fazla olduğu aylarda lzmir
den kaldıracakları vapurları çoğaltabi

leceklerdir. 
Anjaşmanm ruhuna göre satışlar 

hem sif mevrit ve hem de sif Kösten· 
ce yapılabilecektir. Sif Köstenc:e yapı· 
lan satışlarda emtianın Köst.rnce antre
polarında bir müddet kalması mev.ıu. 
bahs olursa bu kabil eşya üç gün bila 
ücret antrepolarda muhafaza edilecek
tir. Fazla bekıleyen eşya için antrepoya 
girdiği tarihten itibaren her on günde 
ton başına 50 ley (65) kuruş ardiye üc
reti a1ınacaktrr. Ardiyede beklemiş eş
yanın tekrar vagonlara yükletilmesi 
için tonunda 120 kuruş hamaliye mas. 
rafı verilecektir. Romenler orta Avru· 
paya kadar yapılacak nakliyatı müddet 

cedvelinde gösterilen zaman içinde 

yapmayı teahhüt etmişlerdir. 
Ya~ meyva ve sebze gibi hususi ter

tiJbetı haiz vagonlarla sevki lazım ge
len eşyayı bu kabil vagonlarla göndere. 
bilmek için romen şimendifer idarele
rince Jazımgelen tertibat alınacaktır. 
Tecimerlerimiı: böyle sevkiyatta bu hu
susi vagonlar i<;in verilmesi her yer -
de mutat olan gayet mutedil bir ücret 

tesviye edeceklerdir. 
Orta Avrupaya gönderilecek kuru 

üzüm, incir, fındık, ceviz, badem, yu. 
murta, susam, barsak. sanayide miista 
mel balık yağı, palamut, ve palamut hu
lasası, tütün, tiftik. yün, gibi mahsul
lerimiz ve bilhassa seri olduğu için yaş 
meyva ve sebzelerimiz Köstence yolun. 
dan azami surette istifade edebilecek· 

}erdir. 

Nakliyatta herhangi bir yolun ter
cih edı1ebilmesi için o yolun uzun müd
det tüccar tarafından tecrübe edılerek 
intizamı hakkında kati bir kanaat elde 
edilmiş olması zaruri bulunmakla bera. 
ber nakliye yollarının sürat, ucuzluk, 
ve ilerde inkişaf kabilıyetleri hakkın
da da ehemmiyetle tevakkuf etmek la
zımgeldiğini unutmamalıdır. Bilhassa 
yapılan balkan paktır. lanberi balkanlı
lar arasında cari ol ... ı ıe günden güne 
büyüyerek kökleşmekte ~ulunan karşı. 

lıklı emniyet, itimat ve ticari menfa -
atleri telif arzusu Köstence hattının 

ehemmiyetini bir kat daha büyütmeku

dir. 
Karatleniz limanlarmdan doğru Kös-

Yabnncı po~tmıı: 

Baldvin'in 
Başbakan Baldvin bugün Eormavt'ta 

toplanmış olan muhafazakarlar konfe
ransında İtalya - habeş anlaşmazlığı 

dolay1siyle ortaya çıkmış olan durum 
haıkkında uzun ıbir söylev vermiştir. 

Britanya Başbakanı bu söylevinde de. 

miştir ki; 

"- Büyük bir harbtan sonra, dıin

yanınt aynı felaketin ilerde tekrarlan
masını imkansız bir hale sokabilece·k 
bir mekanizmanın organize edilmesini 
mümkün görmesi yeni bir mesele degil
dir. Eğer bütün dünya Uluslar Sos
yetesine katılmış ve herhangi ıbir har
bın önüne geçmek arzusu olmuş olsay
dı, Uluslar Sosyetesi harba engel ola· 

bilirdi. 
Britanya imparatorluğunun merkezi 

bu adadadır §imdiden kestirebildiği

mize göre, daha birçok nesiller bu 
merkez burada kalacaktır. Eğer bu ada, 

her şeyi ile birlikte, yanını tuttuğu 

şeyler için batacaksa, o balde, impara
torluğun da ayakta durabileceğinden 

şüphe ederim. Fikrimce, zaman gele
cektir ki, Avrupada, tesirleri bütün 
Britanya imparatorluğunda hissedile
bilı:cek hadiseler olacaktır. 

Bundan dolayı, yalnız ingıliz ulusu 

olduğumuz iç.ın değil, Brıtanya dev .e. 
6 olduğumuz içın, Avrupa kıtasındakı 

roliımüzü oynamaktan vaz geçemeyiz. 

Biz İtalya habe~ .ınlaşmazlıgının 

daha başlangırın~a, Ulusl;r Sosyetesı 
nin üyesi ol.ırak kapasıtemize ve Ulus 
lal Sosyetesi ile birlikte üzerimi.ı:e al. 
mış olduğumuz ytikümlere gör.e görüş
tük ve ona göre hareket ettik. Uluslar 
Sosyetesi paktı dolayısiyle ilen sürdü
ğü arzularının kötü bir niyet şeklinde 
gösterilmesini nefretle reddetmekt~dir. 

Britanya hiikümeti, bu anlaşmazlık. 

ta mücerred bir harekette bulunmayı 

asla düşünmemişti. Bizim belli başlı 

<ısığımız Avrupada barışın korunması
dır. Biz şu düşüncedeyiz ki, gerek ba

rışın korunmasr, gerekse barışın az çok 
bozulduğu hadiselerin kontrol edilı.1e
si için alınacak tedbirlerin tatılJi.kin. 

de en iyi bir araç olarak, elimizde, 
Uluslar Sosyetesinin birge giıvenliği 

btı.lunmaktadır. 

Almanyanın silahlanması yüzünden 
son bir veya iki yıl içinde Avrupanm 
bütün paspektivi değişmiş oldu. Bizler, 
Avrupada diktatörlükler gibi yepyeni 

hakikatleri göz önünde tutmak zorunda 

olduğumuz gibi, iJk attıkları adımlar 

ister şöhret kazanmak isterse barışçı 

olmak için olsun, böyle hükümetlerin 
meyilleri, dikkati, ülke içindeki zorluk

lardan dışardaki sıyasal maceralara çe
virtmektir. İşçi partisi tarafından 
Braytonda verilmiş olan karardan do. 
layı sevinç duyuyorum. 

Bir tehlike varsa, o da, ilk önce ko· 
münist olacak olur isek günün birinde 
büyük Britany.ada da bir faşist sistemi· 
nin kurulacağı meselesidir. Bazı dev
letler harb iç.in silahlanıyorlar. Bu du. 
rum, hiç bir bükümet tarafından inkar 
edilemiyecek olan bir durumdur. İn
gilterede bizler, Avrupanın hiç bir ye
rinde olmıyan sosyal "r hayatı ve ha
yat standardını korumalıyız. Bizlerin, 

egoistçe ve bayağı scbeblerle Uluslar 
Sosyetesinin geri kalan üyelerini İtal. 
yaya karşıt bir tavur takınmıya zorlama 

ğa kalkmamız, yalnız kendi benliği -

mizi değil, Uluslar Sosyetesi paktının 
ruh ve gayelerini de kötü emellerde 
kullanmak demek olur ki, Britanya hü· 
kumeti asla böyle bir i~e girişmiyecek

tir. (alkışl;ır). 

Uluslar Sosyetesi konseyi, habeş sı

nırları içinde yapılan asker ve uçak ha
reketleri haklünda çok cicldiğ haberler 
almıştır. Ortaya çıkan durum varın 

tenceyc: vapur işletilmesi imkanlarına 

da ilerde yol açacak olan hu müspet 
işin Türkiyenin iktısadi ve ticari ha. 
yatında mühim bir hadise telakki edil 
mesi lazımdır. Bunun için ilerisini Ü· 

midli ve ticaret ufkumuzu genişleteceık 
bir vüsatte gösteren bu anlaşmanın ti
caretimize iyi işler getirm ... si beklene. 
bilir. Bütün tecimerlerimizin bu yol ü 

zerinde ehemmiyetle durarak Avrupa
daki alıcıları ile karşı karşıya geldik
lerinde mukavelelerini Köstence üzerin. 
den yapmayı ihmal etmemeieri kendi
leri için hem tic;ıri hem de ulusal bir 

,,;fp~·~ 

bir söy evi 
konsey tarafından görüşülecektir. Bu
nun için, konseyin işleri iizerine ônce. 
den hükümler yürütmek manası çıka

bilecek şeyleri söylemekligimi herhal
de benden bekliyemezsiniz. 

Ben öyle sanıyorum ki, Uluslar Sos

yetesi konseyin işlerini daha güç bir 
duruma sokacak hareketlerden çekin. 
mesini 1talyaya bu anda hatırlatmakla 

bütün memleketin duygusuna tercüman 
oluyorum. Durumu daha çok inceleme
nin ne zamanı ve ne de yeridir, .ı.nc.ık 

şunu tekrar etmek isterım ki, Jükiım 

altına girildiği zaman bunun ~ı r rizi· 
kosu vardır, bununla, bugünkıımı7.İ ta
mamiyle yerıne getiremiyt'cek olıırsilk 

diye düşünerek. Uluslar Sosyete üye. 
si olarak kt'ndi yüktiınh rımi.;d söy ıe
mek istiyorum. Ben, yiı rnnılcrimı:ı:i ye· 
rine getirmeık kuuretıncıe ::lup olmadı
ğımız hakkındaki sual -;e şüpheyi hoş 
görmiyorum. Şüphe ortada oldukça, 
dünyanın konferans odalarındaki sözle. 

rimiı. büyük Britanyanın sözünün es
kiden olduğu, olması lazımgeldiği ve 

umud ederim ki, her vakit olacağı agır· 
lıkta hiı.sedilmiyecektir. 

Noye Fraye Pre~~rdt!n. 

* 'f. * 
6 llkceşrın tarıhlı Su11day Times 

ga;e.ecc511ıi1ı "Bay BaJd\•ın'ın soy1t.·vi,, 
başlıklı başy:ızrsrndan: 

B. Baldvin mulıaia.ı:akrlar kongre
~inde yalnız bu partinin lideri sıfatiy
değil, aynı zamanda ulu5 a<lrııa :ıoz ,;öy. 
!iyen bır adam olarak bir söylev verdi. 

Heı zaman kendisi böyle yapmıştır. 
Fakat bugün B. Baldvin Başbakandır 

ve ingiliz ulusu. karşılaştığı MidiseJer 
önünde tarihtt> olduğundan daha fazla 
ibirle~miş bulunmaktadır. 

Bazı pek ufak aykırılardan 9aş -
ka bugiın, bi.Jtun ulus, kabinenin güt· 
tüğü sıyas.adan ve onun Uluslar Sos· 
yetesi andla~masına bağlılığından yana. 

dır. 

Onun için B. Baldvinin cumu günU 

kendi partisınin kongresinde söyledi· 

ği sö:zleri yalnız Bornmavt'daki kulak· 

larm değil, Romadaki kulakların da 

duyması istenmiştir. 

Bu sözlere önem verilmesinin bir se· 

bebi de budur. Bir setbeb daha vaı-dır, 

Bu yıl, kongre partiye kar§t şüpheli 

duygular besliyerek toplanmıştı. Bay 

Baldvin, büyük liyakati ile bu 'üphe· 

}eri bertaraf etmiştir. 

Başbakan, İngilterenin uluslar sos.. 
yetesinden yana gütmekte olduğu sıya
sadan bahsederken ingilizleri botkam· 
lık ve egoistlikle itham edenlerı le ce· 
vaıb vermiştir. Bu ithamın bir i •• a ve 
yalan olduğu ortada kendini göster. 
mektedir. 

Habeşistanda İngiliz menfaatlarının 

korunması için İtalya tarafından yapı
lan teklifi kabul etmek ve bu işi sağ· 

lamak mümkündü. Faknt İngiltere bu

na yanaşmamış ve Uluslar Sosyetesi sı 
yasasından ayrılmıştrr. 

Zira İngiltere kanidir ki bugün ve 
yarın, herhangi bir yerden gelen bir 
saldırganlığa karşı barışı koruyabil
mek ancak kollektif bir harekete bağ
lıdır. 

Başbakan iyi veya kötü, ınukad<le· 

ratm İngiltereye Avnıpada yapılacak 

bir vazife yüklediğini bildirmiştir. 

Onun için, öteki uluslar, elbirliği 

prensi pini elde"' tuttukça İngiltere ken.. 

di rolünü oynıyacaktır. 

Bundan baş.ka bugünkti anlaşmaz

lık İngiltere ile İtalya arasında olma
yıp İtalya ile uluslar sosyetesi arasında 
oldugu için, İngiltere'nin yapacağı ha· 
reketi uluslar sosyetesi tayin edecek. 

tir. 

İng!lterenin de bu rolü oynayabilme
si için elindr kafi derecede kuvvet 

bulunması şarttır. 

"Bugünkü buhrandan alınan en Ö

nemli ders bu olmuştur. 

B. Baldvın, biıtün dinleyenleri, hü
:!Ümetin kendisine dl.işen vazifeyi ga. 
yet eyi bildiği hakkında ikna ve tatmin 
etmistir. Ba~bakan, yapılacak sosyal 
reformlar ;c-in hiç bir şeyden ç~kinil • 

miyeceği hakkında teminat vermiştir. 

Baldvinın soylevi hem parti, hem 

de ulusu için tam yerinde olmu ur. 
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Dün Kamutayda Boğaz
ların duru u gör· şüldü 

AnJieiimize gelen cevaıllardaıı 
(Başı 1. ci sayıfada) 

(ô ) kokune (le) ilavesile üremiş za. 
man adıdır .Güneşin en yüksek bulun
dugıı zaman demektir. 

Bu söz ya t.sım&k aös.ü.nün kölrö.nde.ıı 
üremiş addır. 

Yatmak - Doşege i;irmok. Yatıat
mak : uyumak için iateklenmeılc, yM
mak ıstemek demektir. Yateı • yatmak (Başı 1. oi sayıfada) 

ttha.z etmiş olduğunu Kamutaya bildi· 

rilmesini rica ederim. 
Afyon saylavı 

Berç K. Türker 

Ba kan - Çanakkale Boğazı hak • 
lnndaki sual takriri okunmuştur. 

lcaheden te,Jbirleri 
almakta t reddüt . ...... 

etınıyecegız 

Hariciye Vekaleti vekili Şükrü 
Kaya (Muğla) - Çanakkale'nin 
bugünkü vaziyeti boğazlar muka
velesinin icabıdır. Vaziyetin umu
miyetle memleketin ve hu•u•iyet · 
le boğazların müdalaasına tahdit
ler koyduğu bilinmiyen bir §ey de
ğildir. Arsıulu•al durumun huzm·· 
•uz olduğunu Ja görüyoruz. Böy
le zamanlarda müdalaa•ı eksik 
veya z.ayıl ıeraite tabi olan yerler 
üzerinde hepimizin dikkat ve haı
•a•iyetimizin artmı§ olacağı an -
IO§ılır bir feydir. Memleketin mü
dafaasını tamamlamak ihtiyacını 
arsıulusal içtimalarda anlatmağa 
çalışmaktan geri kalmıyoruz ve ge
ri kalmıyacağız. Beklemediğimiz. 
ihtimallere maruz kalırsak icab 
eden tedbirleri almakta tereddüt 
etmiyeceğiz. ( Alkı§lar, bravo •e• 
leri). 

Arsıulusal durum ve 
taahhüdlerimiz 

Berç Türker (Afyonkarahisar) 
Sayın arkadaşlar; boğazlar meselesine 
ait şifahi sual takririne saygı değer hU· 
kümetimizin verdiği önemli cevabından 
dolayı burada arzı şükran ctmeği bir va 
zife bilirim. Miisaade buyunılursa bu 
meseleye dair şahsi mülfilıazatımı tak. 
ririme ilaveten arzetmek isterim. Ben -
deniz bir maliyeciyim ve yüksek sıyasal 

işlere karışmak istemem. Fakat, bu 
defa takririmle Boğaz)ar meseJesini or • 
taya çıkarmakla, sıyasal mesele değil, 
sırf bir hak ve tüze meselesini ortaya 
atmış olduğuma kaniim. 

M ücadelei milli yenin sonlarında Lo. 
zan muahedesine ait ifler Cenevre'de 
konuşulurken karJmıı.zda lngilterenin 

en mahir diplomatlarından Lord Gürzon 
bulunuyordu. Bu meşhur diplomat bi

zim dünyanın her tarafında hayran • 
hJda kar,ılanan zaferimizi takdir ·ıe 

tebrik edeceği yerde bize karşı bir va • 

ziyet aldı ve bin türlü müşkilat çıkardı. 
Şükranla yadedilir Ulu önderimiz 

Atatürk'ün dehası ve sağ kolu olan İs· 
met İnönünün ilgi, usuğ ve mahareti ile 

birçok mükşüller halledildi. O vakit, 
Lord Gürzon büsbütün mağh1p olarak 
geri dönmemek için boğazların serbes· 

0

tisi meselesini üzerine ısrar etti. Ve biz 
de 11rf işi tatlılığa bağlamak arzusiyle 
fakat esefle teklifi kabul ettik. 

Bugün dünya vaziyeti büsbütün de. 
ğişmiştir. "Evdeki pazar çar~ıya uymaz 
derler ben de bugün "Lozandaki bogaz ,, 

)ara dair pazar işimize uymaz diyo • 

rum,, 
Arsıulusal sıyasal vaziyet çok va

himdir. Diinyada ne kadar milletler va.·. 
sa hummalı bir silahlanma siyasetini ka
bul etmisken niçin bizim yurdumuzun 
müdafaası noktai nazanndan en o mli 
kapısını açık bırakıyoruz? Bugün Gib • 
raltar boğazı dehşetli surette teçhiz 
lirken, cebellendirilirken biz Canakka]c 
boğazının iki tarafındaki yurdumuza aı: 
noktalara niçin hakim olamıyoruz ve 
niçin nagehani ve.ansızın vukua gelebi
lecek hücuma karşı oralarını tahkim 
edemiyoruz. Acaba siyaset işlerinde, ilci 
ağırlık, il<i ölçü mü vardır. Yani "deux 
poids et deux mesures,, mı vardır? Lo. 
zan muahedesi ellerimizi kollarımızı 

bağlamışsa, hak sever Cemiyeti Afcvama 
bir an evvel müracaat edelim, tekmil 
kuvvetimizle ısrar edelim ve işi dostane 
surette halledelim. 

Bence Lozan muabcdesindeki boğaz
lara dair madde, hak ve adalet noktai 
nazarından, yurdumuzun emniyeti nok
tai nazarından ve arsıulusal sıysal v 
ziyetin kökünden değişmiş olması no\c
tai nazarından ortadan kalkmış ve hük
mü kalmamış bir madde gibi telakki e -
dilmelidir. 

Bu bir inkar olunamaz hakikattır. 

Binaenaleyh hepimizin hürmetini ve iti· 
madını kazanmış olan saygı değer hü • 
kümetimizden bu meselenin bir an ev • 

ve) hallini kavi umudla bekleriz (Alkış. 

lar.) 
Hariciye Vekaleti vekili Şükrü ·~ 

ya (Muğla) - Verdiğim cevabta mub 
terem takrir sahibinin hem endişelerini. 
hem de arzularını tatmin edecek kayıt· 
lar vardır zannediyorum. 

Afyon için bir takrir 
Bun-Oan sonra gene Afyon saylavı B. 

Bere Keresteciyan'ın afyon için verdiği 
takrir okundu. Ekonomi Bakanımız af
yon i§leri yalnız Ekonomi Bakanlığı . 
ilgilendirmediğinden bükümetle görü§. 
tükten sonra cevab vereceğini söyledi. 

Diğer görüıühnler 
Halkevleri namına idbal olunacak 

radyo ve sinema makinelerinin muame -
le vergisiyJe gümrük resimlerinden is • 
tisnası hakkında kanunun birinci mad. 
desinin tefsir fıkrası okunarak kabul 

edildi. 

Çiftçiler kredi kooperatifleri kanunıı 
satıı kooperatifleri kanunundan sonn 
reye konacağı için geçildi. İdare heyeti· 
tinin kanun teklifi, tevzi tarihinden iti
baren 48 aaat geçmediği için müzakere. 
ye konulmadı. Satıt kooperatifi kanunu 

nun bir maddesi de encümenden gelme
diğinden görütülemedi. Damga resmi 
kanununun 32 inci maddesine bir fıkıet 
eklenmesine dair kanun projesinin bi • 
rinci görütillrnetıi yapıldı. 

Kamutay pazartesiye toplanacak+1r 

Türkiye Umum Kimya 
gerler cemiyetinden: 

YıUık kongremiz kati olarak ayın 
19 uncu cumartesi günü saat 15 de be
lediye salonunda yapılacaktır. 

Y arnı {İ ~ t varısları . ' 
Yann sonbahar at yarışlarıııın ikin 

cisi yapılacaktır. Koşuların geçen haf
takinden meraklı olacağını umuyoruz. 
Bilhas a yarım kan İngiliz ve arı kan in 
giliz at ve kısraklannm koşuları cok 
gti el olacaktır. Koşulara saat iki bu • 
çukt:ı b }anacak ve beş koşu yapıla -
caktır. 

B"rinci koşu: Dört ve daha yukarı 
ya taki arı kan ingiliz at ve kısraklara 
mahsu satış koşusudur. Mesafesi 2000 
metredir. 

Bukoşuya yazılı olanlar arasında ka
zanması en çok umulan Şurhara'dır. 

Fakat bu kısrak iıçüncü koşuda yazılı· 
dır ve hangi koşuda yarışacağı belli de _ 

ğildir. Eğer üçüncü koşuda koşarsa bu 
koşuyu Barç'ın kazanacağını umuyoruz 

İkinci koşu: üç yaşındaki yarım kaı. 
İngiliz taylara mahsustur. Mesafe1lİ 

1400 metredir. Koşuya yazılı yedi tay 
arasında ilk bahar ve yaz yarışlarınd 
birçok koşular kazanan Bay Sa1ih'in 
Alemdar'ı göze çarpmaktadır. Yalnız 
güzel tay çamurlu arazide koşmasını 

sevmiyor. Pazar günü saha çamurlu 
olursa Erten ve Kuhinur Alemdar ir" 
çok tehlikeli birer rakib olurlar. 

Üçüncü koşu: üç ve daha yukarı 
yaştaki arıkan İngiliz at ve kısraklara 
mah">ustur. Mesafesi 2200 metredir. 

Bu koşuda Bay Akif'in Bek§r v .. 
Markiz isminde iki atı ile Kazbadalya 
ismindeki kısragı Bay Ahmedin Şorom
posu ve Prens Halim'in Şurbarası ya-ı· 
lıdır. 

Beldir İstanbuldaki gibi koşarsa b ı 
koşuyu kolay kazanır. Aksi takdird 
Prens Halim'in yardımcısız koşan k 
rağı koşuyu kolay kolay rakiblerine bı 
rakmaz. Birge bahiste Bekar'a da Şur -
bar'a da ganyan oynanabilir. 

Dördüncü koşu dört ve daha yuk 
rı yaştaki yarım kan ingiliz at ve kıs 
raklara mahsustur. Mesafesi 2000 m 
redir. Bu koşuya yazılı arlar şimdiye 

kadar kazandıkları ikramiyeye göre Hlo 
aldıklarından Yavuz 64. Nana 61 1 / , 

Bozkurt 60. Selten 56 1
/. Kılas 50 ki • 

lo ile koşacaklardır . 

Müsavi kilo ile koştukları takdir<le 
Yavuz koşuyu kolay kazanırdı. Fakat 
geçen haftanın birincisi Seltene naza • 
ran taşıyacağı yedi buçuk kilo fazla 
siklet şansı azaltmaktadır. Bununla be· 
raber bir şey söylenemez. 

Belki koşuyu bu ikisinden başka b; 

ri de kazanabilir. 
Beşinci koşu: Dört ve daha yı:'. 

yaştaki yerli, yarım kan ve arı kan arab 
at ve kısraklara mahsus handikaptır. 

Koşuya altı at yazılmıştır. G .. 

haftaki koşuyu kazana~ Ünlü bu koşu 
nun da gözdesidir. En korkulu ralc:ihi 

Ceylan Yekta'dır. 
A. H. 

Bugünkü bisiklet yarışı 
Bugün saat 14 de bölge bisiklet sü. 

rat birinciliği yapılacaktır. Bunun 1• 

çin şimdiye kadar 12 bisikletli adını 
yazdırmıştır. Yarış çiftlik yolu üzerin· 
de Akköprüden sonra bir kilometre 

(le, la) ilavesi 
1 - İş adı ilavesi olur, el • ellemek. 

Dil • dillemek, bağ • bağlamak, gibi. 
2 - Ad ilavesi olur • kışla, yayla 

ogle giıbi. 

Ögle zaman adı olduğu gibi (leyin ) 
bu zaman manasını kuvvetle anlatmalr 
için getirilmiş bir ilavedir. Çok vakit 
(L) harfi kaldırılarak dile daha lı:olay 
ge-lmck için (ögleyin, öğlen) şckme

rinde kullanılır. 
Oçüncu söz. il indi • ikindin 
(İ) noksanlık (:ı:af) manasının ana 

köküdür. 
(İğ) iplik eğirmek için çı.lmk ile 

pamuk arasında kullanılan düzen. (Çul· 

ha düzenidir.) İnce demir alet. 
İğlemek - İçten içe çürümek, sıs

kalaşmak (teverrüm) (A.) 
İğlek, iğde. igdiç iğrenmek) gibi bir 

çok sözler bu kökten ürerler. 
hindi - Gündüzün az kalan &On 

zanıanı. 

Noksanlık (zaf) anlamına olan (iğ) 
kökilne ilave ile üremiş addır. Bu söz 
İ§ sözüdür, ikinme'k kökünden (di) 
iJavesile şuhudi mazi kılığında üremiş 
ve zaman adıdır. 

( di) ilavesi 
1 - Ad ilavesi olur, ikindi gibi. 
2 - Sıfat ilavesi olur; efendi gibi. 
Zaman anlamını kuvvetle anlatma-

ya yarıyan (leyin) ilavesi bu sözde çok 
vakito ikindin halinde ve (ley) harfleri 
kalkmış olarak kullanılır. 

Dördüncü söz: A k.şam-ah~amleyin. 
Ahşam ahışmak işinin ahış köküne 

(am) ilaveesile üremiş addır. Ahış aklı 
gı, ziyası az demektir. Bu azlık mana
sını veren (Ş) ilavesidir. Almak, alış· 
mak, ve yapmak, yapışmak sözlerinde. 
kı (Ş) ilavesi de böyle azlık manası 

yapmıştır. Almak tutmak demektir. 
Alışmak yavaş yavaş ve noksan olarak 
tutmak, öğrenmek anlamınadır. Yap· 
mak bir işi alana çıkarmak var etmek 
ve yapışmak bir işi meydana getirmek 
için girişmek işe başlamak demektir. 
Girmek He girişmek de böyledir. 

Ahsam - aklığı, ziyası az zaman 

demektir (h) harfi damaıkıtan çıkan ve 
(k) harfine benzeyen türk (h) harfi

dir. 
(am) ilavesi 

1 - Ad ilavesi olur. Bayram, tutam 

gibi. 
2 - Sıfat ilavesi olur. Sağlam, bu

ram buram. dolam dolam gibi. 
Beşinci söz - Yatsı yatsın. yat. 

sıleyin 

mesafede yapılacaktır. Bu yıl sürat bi
rinciJiğini Talatın irazanması umudu 
daha çoktur. Çünkü Niyazinin hazırblc. 

sız olduğu söylenmektedir. Eğer bu ha
ber yanlışsa Niyaziden çok ,eyler bek· 

liyebiJiriz. Galibin durumu da iyidir. 
Şimdiye kadar yapılan koıularda gör· 
dülrlerimizden sonucu böyle umuyo
ruz. Fakat ummadığımız bir bisikletçi 

belki birinciliği kazanır. Biz bu sonuca 
daha çok sevineceğimizi şimdiden kay· 
dediyoruz. Çünkü memleket yeni bir 
şampiyon kazanmış olur. 

Anket 2 
istemeık zamanı. 

(S) ilavesi 
(a, e, u, ü, ı, i,) harflerile berabe•ı 
1 - İflerde talep anlamı yapar. 

Erkekaemek - erkıelc istemek, yataımalro 
yatmak istemek) 

2 - İtlerde azlık anlamı yapar. Ak
mak, aksamak gibi. 

3 - İşlerde benzemek (teşbih) an. 
lamı yapar. Gökscmek gök gibi olmak. 

4 - Saygı zan anlamı yapar. Çok· 
umak • çok görmek. Azsamak, az say· 
ma. 

Altıncı soz - Gündüz • günduzun 
(Ôü) açıklık manasının ana kökü

dür. (Gün) açık zaman demektir. (GÜ· 
neş) gün ve açrk zaman yapıcı manası· 
na bildiğimiz yıldıza ad olmu§tur. 
(Gündüz) güneşin bulunduğu ve bütun 
açık olan zaman demektir. (Gün) kö. 
küne (düz) ilavesi le üremiştir (yıldız, 
yaldız) sözleri gibi sözlerde de (diz) 
ilave&i ad ilavesi olmuştur. 

Yedinci söz - Gice - gioeleyin 
(Gi) kapalılık, gayıplık manasının 

ana köküdür. (Giz, git, gir) kökleri gi· 
bi. Gice (giç) köküne ( e) irnvesile 
(e!be) (efe) gibi ad olarak Uremiştir. 
Kapayan varlıkları boğan zaman de· 
mclktir. 

Avukat: Emin Huseyin Agar 

Fiat düşüren tecimerler 
hakkında bir karar 

Verdiğimiz bir haberde dış piya a
larda fiat kırmak sı.retiyle ulusal eko. 
nomiye karşı hareketi itiyat haline ge· 
tiren tecimerler hakkında ekonomi ba
lkanhğınca tecim odalarına yapılan bir 
genelgeyi bildirmiştik. 

Dün aldığımız bir haberde de lz .. 
mir tecim odasının aşağıdaki kararı 

almış olduğu bildirilmektedir: 

"Borsa fiatlarını kıracak şekilde a· 

labcz spekülasyon yaparak memleketin 
yukscık mcnafıine aykırı hareket eden.. 
ler fiyatları diı§ürccek tarzda rekolte 
hakkında yanlış haber yayanlar, eko· 
nomik bir sebebe dayanmaksızın ulu. 
sal urün değerlerinin behemehal dü e· 
ceğini haber vererek dışardaki ahcıla. 
nn normal siparişte bulunmalarına ma· 
ni olan gene ulusal ürünlerimizin kali. 
teleri hakkında garezJi işaatta bulunan
lar odalar Kanununun ~şınci maddesi 
gercgince oda yonetim kurulu tarafın. 
dan cezalandınlacalclardıf.,, 

(A.A) 

Hammaddeler cedveli 
Finans Bakanlıgı l 935 yılma 

aid ham maddeler muafiyet ten
zilat cedvelinin hazırlığını bitir
mek üzeredir. Cedvel önümüzdeki 
hafta içerisinde Bakanlar kurulu
na sevkedilecektir. Cedvel bakan
lar kurulunca onanırsa 1935 sene
si için tatbik edilmekte olan 1934 
senesi cedveli ortadan kalkmı o
lacaktır. 

Ul,,US'un romanı: Tefrika: 6 luyordu. Ve bir akşam üstü, işte orada, bu 
büyük karyolanın ayak ucuna kurulmuş bir 
demir karyola içinde, ömründe yalnız koca
sını ve yalnız Moböj sokağındaki konağının 
kırmızı şam kumaşlariyle döşenmiş kilçük 
salonundan başka hiç bir şey sevmemiş ola
rak, kederden ve zayıflıktan, ölüp gitti. 

bağlıyordu. Onun yanında iken de insiyakı 
ve zaferlere erişmek iştihası Montessüiye il
ham veriyor ve durmadan kazanmak istiyen 
baba kızını da kazanıyordu. Anasından ayı
rıyor, hayranı oluyor, ona tapınıyordu. 

asaleti ile Temmuz ve liberal imparat r uk 
hükümetlerine bakanlar vermiş olan seksen 
yıllık ayle asillik ve şerefinin değerlerini 

düşünmüştü. Kızının evlilikte aska rasth a
cağı hiç aklına gelmemişti. 

---·-

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Montessüi hayattan bütün verimini .alı
lıyordu Enstenkleri dolayısiyle kudretlı ve 
dinsiz olduğu için yeryüzünün arzu.la.nac~.k 
nesi varsa hepsini istiyordu. Juanvıl'ın bu· 
tün galerilerile salonlarında üstadların tal>: 
lolarım ve değerli heykelleri topla?ı: Ellı 
yaşında olduğu halde tiyatro alemının en 
güzel kadınlarına ve yaşayış şartları~ı ge
nişlettiği birkaç sosyete kadınına sahıb. ol
du ve bu sosyetede kıymetl~ ne vars.~, .~ı~a
cmın bütün sertliği ve zekasının butun ın-
celiği ile, hepsinden faydalandı. . 

Bu sırada, çok para harcam~t~~n e~ıne 
iyi bakmaktan başka bir şey duşunmıyen 
Madam Montessüi, juanvil de, altın pannak
lıklı büyük karyolasının, Löbrön'ün wfırç~
sından çıkına "Jüpiterin yıldırnnladııp. Tı
tan'lar la süslü tavanını tutan, dev gıbı on 
iki ka;~atid'in bakışları altında, sararıp so-

Kızını, insiyakı dolayısiyle kendine pek 
uzak, fikir bakımından pek hür, kalbce pek 
cesaretli hissetiği ve bununla beraber, yu
muşak ve iyi bir kız olan Terezde Montes
süi'nin kuvvetli kanını, kendisine acılar çek
tirmiş olan ruh ve et ateşini gördüğü için 
onunla hiç bir vakit senli benli olamamıştı. 

Fakat Montessüi kızım anlıyor ve sevi
yordu. Bütün yırtıcılar gibi onun da çok 
neşeli zamanlan vardı. Daha çok evinin dı· 
şında yaşamakla beraber hemen her gün 
öğle yemeklerini onunla yemek imk3nmı 
bulur ve vakit vakit onu gezmeğe götürür
dü. 

Biblolarla kumaşlardan iyi anlardi. Ka
nsının hazin ve gösterişli zevki yüzünden 
gene kızın tuvaletlerinde hasıl olan düşük
lükleri ilk bakışta görür ve düzeltirdi. Te
rez'ini aydınlatıp yetiştiriyordu. Sert ve his
li olduğu için kızını kendine eğlendirerek 

. . Terez, düşündükçe, geçmiş günlerin ge
nsınde, çocukluğunun tek neşesi olarak, hep 
babasını göıiiyordu. Dünyada babası kadar 
sevimli bir insan bulunmadığına bugün de 
kanığdı. 

Hayata ilk adımını atarken, bunca mi
zac zenginliğini, bu kadar tam hareket ve 
düşünce kuvvetini başkalarında bulamıyaca-
ğı için, hemen umudsuzluğa düşmüştü. Bu 
cesaretsizlik koca seçmede ve belki daha 
sonralan da, gizli ve daha serbest bir seçim
de onun peşini bırakmamıştı. 

Doğruyu söylemek lazımgelirse, kocası
nı seçen hiç de kendisi olmamıştı. Bilmiyor
du: hatırladığı, o vakitler dul olan ve işi gü
cü arasında, bir gene kıza bakmak gibi na
.zik bir mesele de şaşırıp tasalanan babası
nın, adeti olduğu üzere, çabuk ve iyi hare
ket etmek arzusiyle, onu evlendirivermiş ol
duğu idi. Montessüi, zahiri faydalarla icab
lan göz önünde tutmuş ve kont Marten'in 

Onun evlilikte, ruhunda var sandıgı 
ihtişam arzularım, gösteriş zevkini, kend" n
ce hayatın bütün kıymeti olan bu adi ve .a
ba büyüklüğü, bu bayağı gururn, bu mad
di hükümranlığı t~ min edecek her şeyi bu
lacağını umarak seviniyordu. Bununla be
raber. bu dünvada, namuslu bir kadının na
sıl bahtiyar olabileceği hakkında bir fikri 
yok~u, fakat iyice bildiği şey kızının nam s· 
lu bıF. k~d.ın ola~ak kalacağı idi. Bu, yüreğin
de, hıç ılışmemış olduğu bir nokta sarsıl-
maz bir kanaatti. ' 

Terez, babasının kadınlar hakkındaki fi
kirl.~~ne ve tecrübelerine hiç uymıyan bu 
tabııg ve budalaca kanaati hatırlıyarak ha· 
.zin bir istihza ile gülümsedi. 

Böyle olmakla beraber, babası onu - ev
liliğin zenginler için ne olduğu düşüniilün
ce - pek o derece kötü de evlendirmemigti. 
Kocasının başka kocalardan geri kalır tara
fı yoktu. 

(Sonu var) 



SAYIFA 6 

n a 
Hnrb y arı Floyd Cıbons'dan: 

İtal 

duyul 
, · i böhikl ri t ra n 

p 1 yor. nlarm ar ~a nclnn da bin 
cc italyan i isi gelıyor. Otuz y .. şların
da olan biıtün bu adamlar, bellerine 
kadar çıplak ve sporcular gibi kısa pan 
talon giyiyorlar. Durup dinlenmeden 
kazma, kürek sallıyorlar ve bunlar o
limpiyad oyunlarında birbirle~iyle ya
nşan atletlerin zihn"yetiyle çalı';ıyor -
lar ve Dünyanın en ağır işin i yaptık . 
tarının farkında debil gibi görünüyor 
lar. 

Siyalı gijmleklilede beraber 
İtalyan genel karargahr, 6 ilkteşrin 

Kont Çiano'nun filosu bu sabah 

Aduadan on mil kadar kuzayda ve tam 
italyan kollarının geçeceği yol üzerin
de bulunan Garo Tekle şehrine on iki 
tane kadar hafif bomba attı. Bu şeh
rin, Ras Seyumla onun, italyan ordu -
sunun sağ cenahına düşmek istiyen 
muavini general Butul'un genel ka -
rargahı olduğu söyleniyordu. 

Bir ç.ok yerliler İtalyan ath kıtala -
rına tavuk ve yumurta satıyorlar ve 
onları, mitralyöz taburlarının askerle -
cinden öğrendikleri faşis.t selamiyle se
lamlıyorlar. 

Çabucak düzeltilmiŞ, geniş alanlar -
da cephane, tayin, binlerce dikenli tel 
telgraf ve telefon makaraları yığılıyor. 

Yürümekte olan kollara Adigratm 
düştüğü haberi ulaştıkça, askerler ve 
yol yapan işçiler sevinç çığlıkları ko. 
parıyorlar. 

Güneye doğru yürüyüş 
Habeşistanda bir yerden, cumartesi 

- Bu telgraf, Habeşistandan gönder -
diklerianin ikincisidir. Bulunduğum 

yerin ismini hiç bir hartada bulama.. 
dığııın için, bundan sonra telgraflarnnı 
g!>nderirk.en (Habeşistanda bir yerden) 
diye yazacağım. Burası Adua ile A • 
digrat arasında bir yerdi.r: Adua, yıl -
lardanberi italyanlarm almak ıstıedik· 

leri yer! 
Başka bir harb aytarı ile birlikte, 

italyan lc.vvetleriyle _beraber Habeşis

•'1"'' i 14: gir• n . r~trciyim. Yüksek 
yaylalardan ~ areb ırmağının vadisi -
ne kadar soğuk bir hava içinde yiiriı -
dükten sonra, Eritre ile Habeşistanr 

birbirlerinden ayıran görünmez çizgiyi 
cuma günü şafakla beraber geçtik. Bu 
sınır çizgisi dardır ama hiç bir yerde 
görünmez ve yazılı değildir. 

Yollar. güneye doğru ilerliyen kıta 
laırla dolu idi. Ağır çıkınlar, yedek 
(postal) lar ve cephanelikleri yüklen
mi~ piyadeler, dizi ıkolu halinde yolun 
kenr.,ından gidiyorlar. Orta yerden de 
kamyonlar uzun diziler halinde ho _ 
murdanarak geçiyorlardL 

Kamyonların şoförleri bir çok sa -
atlardanberi di.ııeksiyon başında olduk 
lan için, yüzleri birbirine karışmış yağ 
ve tozdan ~iyahları.ıınııu. 

Bazılarının üzerinde ağrr yükler, 
bazılarında da eğerler bulunan ve her 
birine yerli askerler {aska.ti) binmiş 

olan uzun deve kolları da vardı. Kırmı 
zı fesleri, omuzlarına yandan asılmış 
tüfekleriyle açık denizde çalkanan ge 
milere benz.iyen bu askerlerin manza.. 
rası fantastik idi. Dağların üzerinden 
cüce kalmış Mimoza saflarının kenarın 
dan geçiyorlardı. 

Uzun eşek kollatiyle yola çıkmış 
olan habeş kervanları yüz g.eri ediyor. 
lar ve italyan kuvvetleriyle beraber gü 
ııey yoiun\4 tutuyorlardı. 

Bir çarpışma 
Askerler bu aabah Aduamn 12 mil 

kuzaycnda bir mukavemet karşısında 
kıııJ · 1 ~ 1 ~r. İtalyan uçakları 6 bin kadar 

1 

o n h l·uvvetler.ini bo b rdıman 
ed · or r. Kıta rm önünden 
yiı uyur. 

.. 
Hiiciinı 

tanklar 

B 1r n a lı bir habeş ka-
le i ti ine bugün oğleden sonra yliz-
1 rce 1 re bomb, lar atrldr. İtalyanlar 

m ıl rliyen habeş kolları için 
· :elı bir tara sud noktası olduğuıı.u 

ULUS 

ge b ladı. 1000 veya 2000 kişilık 

gruplar Habeşi.standa adet olduğu gibi 
ba km ve pusu yapmak istediler. Ge -
niş bir kırda, bu ayarda bir iki çarpış
ma oldu. Ertesi gün biz geçerken, ce -

setlerin kokulan duyuluyoı du. Bu ilk 
giinün en biiyük güçlüğü sıcaktır. Çun 
kü y::ıgmur m v imi bittikten sonra Ma 
reb ov ı sabahın sekizinden itibaren 
ad ta (kayna.r\ H:alV>c;.ler tarafın 

Tankların koruduğu ita/yan askerleri bir habeş köyüne yakla:jryorıar. 

sanıyorlardı. İtalyanlar Ati-Abo kö -
yünü işgal etmişlerdi. Biraz dinlendik 
ten sonra, general Marabugna'nın kuv
vetlerinin sağ cenahından ilerliyecek -
ler. 

Adigratın alınışından sonra Sandi -
ni kolordusu mukabil hücumlara karşı 
kendini iyice korumak için ileriye kuv 
vetli bi.r müfreze gönderdi. Bu za -
man için de İtalyan kuvvetlerinin ar
tan kısmı, kazandığı zamandan istifa -
de ederek yeni irtibat yolları yapıyor
du. 

Haheşistatta giriş 
Lo Tan gazetesinin ita/yan kuvvet -

}eriyle birlikte ilerliyen özel aytarr 
Pol ]antizon'dur. 

İtalyan kuvvetleriyle birlikte, 6 ilk
teşrin - Harb, habeş topraklarında çok 
kolay bir şekilde başladı. Gavanima 
adlı Floransa tümeni tarafından Ma -
ı-ebten geçiş, güçlüklerle karşılanmak
srzm yapıldı. Kolun başmda, sınırı 

gözetlemeğe iyice alışmış yerli asker. 
!erden, (çete) denilen özel bir krta, 
keşfe gönderilmişti. İtalyan subayla -
rının kumandasında olan bu çete ilk 
kilometrelerde zahmetsizce ilerliyerek 
önündeki başıbozuk habeşleri kovdu. 
Fakat ne yazık ki, Napolili olan süel 
meziyetleriyle tanınmış bulunan ku -

... 

hazırlanan bazr engeller de kolayc 
bertaraf edildi. Bunlar arasında, Ma -
rebden 10 kilometre iler ide, tankların 
geç.memesi için yolun iki tarafına iki 
metre genişliğinde ve derin hendekler 
kazılmıştı. Tanklar bunların kenarla -
rından dolaşıp geçtiler. 

İlk günün akşamr 20 kilometre yol 
alınmıs ve dağm eteğine gelinmişti. 

Mukavemet ve güçlii.kler 
İlk mukavemet Daro - Takle'de ol. 

du. Bir keçi yolunun geçtiği boğazın 

ve yarların ortasına habeşler mitralyöz 
dolu bir küçük kale yapmışlardı. Ara. 
zinin durumu, top kullanılmasına elve
rişli değildi. Ertesi sabah ateş başladı. 

İtalyan uçakları hedefe bir kaç met. 
re kalana kadar inerek buralara bomba 
yağdırmasalardı, tüfek ateşi epey uza. 
yacaktı. Kalenin içindekilerden sağ 
kalanla.r kaçıştılar, fakat biraz ileride 
yendien mevzi alarak ateşe basladılar. 

İtalyCl(l kuvvetleri boğ1Za sıkış tı. Fa. 
kat gene uçaklar imdada y~tiş ti ve mu 
kavemeti kırdı. Bu andan itibaren A -
dua alınmış sayrlabiiirdi. 

Ge§tiğimiz yollar ba...:an bindiğııniz 
hayvanı rahatsız edecek kadar dar ve 

derindi. Atlı askerlerı birlikte gele -
miyorlardı. Ate~ g ibi bir sıcak altında 
bu güçlükler, italyan kuvvetlerinin ne 
kada.r zahmet çektiklerini gösterir. Ba 

ıı yerlerde halk kendiliğinden teslim 

oldu. İlk günden itibaren harb esirleri 
gclımeğc başladı. Ü zerlerinde, Habeşis 

tanda para yerine kullanılan kurşunlar 
bulunan iki köylü kumandan tarafından 

serbe!lt hrrakıli:lr . 

A.dua mull 
Hücum yapan tümenin beraberinde, 

Floransah sanatkarlar tarafından ya -
pılmış bir anıt da var. B .ı anıtın üze

/J rinde, (Garvinana tümen~nden Adua 
J kahramanlarına) sözleri yazılıdır. 

• .. 

mandam öldürüldü. Bu adam, harbm 
ilk ku.rbanrdır. 

Çetenin arkasından, çok faydaları 

dokunan tanklar geliyorlardı. Yalnız 

birisi bozulup yolda kaldı. Öğleden 
önce kıtalar hiç bir çarpışma yapmak.. 
sızın tankların arkasından ilerledi
ler. Bununla beraber öğleden son· 
ra h;ıheş mnkaverneti ı;cl:it 1enme-

Aduanın almısr yalnız maneviyat 

ıakımından ; <leğildir. Bu şehir 
.:>udandan gelne ker 

vanlar için önem. 
1i bir merkezdir. O. 
ııun ıçın buranm 
raptı italyanlardan 

yana süel ve stra
tejik bi.r başarı -
lır. Bununla be-

·aber, burası a -
mmakla iş bitme _ 

niş oluyor. 

Yeniden bir hü -
ıum yapılması bek _ 

~nmektcdir. 

Adua yakrnların-
a olan harblarda 

.tJOO den fazla habe. 
ıtin öldüğü bildiril
mektedir. Esir olma. 
• , tk için habeş as -

kerl~ri sonuna kadar umutsuzlukla \'&r 

pı mışlardır. İtalyanların kayıbları -

nın az olduğu söylenmektedir. 

Uçaklar bu harbta çok büyük bir rol 

oynuyorlar. Ras Seyumun askerleri 

arasında bir çoklarının bombalar tara -

fından parçalanmış bir halde öldükle

rine he - ta r!lft~ rastlanıyor. 
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1 
Cemiyeti Genelmer ezinden: 
Cemiyetimizin Ankaradaki zelurli gazlerden korunma maske 

fabrikası için dciı1.ümcü, tesviyeci, tornacı, kalıpçr, tamirci, elek
trikçi, makinist muavini, marangoz ve galvaniz i lerindeıı anlayan 
işçilere ihtiyaç vardır. 

Alınacak işçilerde aranılan şartlar a ağıda yazıhdır: 
1 - Türk olmak 
2 - Okuma yazma bilmek 

3 - Yukarda yazılı is1 erde çalı mr olmak 
4 - As}terlig'ni yapını olmak ve yaşı kırktan fazla olmamak 
5 - Sıhhati yerinde olmak 

Bir lmanca lisanmı bilenler tere h olunar. 
Hiz tc gi::mck istiyenl re: 
A - Nüfus cüzdanını 
B - Şimdıye kadar çalı tıkl rı y '"'lerden ıklan ikaları 

Eksiltme ilanı 

Çanakl{ale Jantlar a { lları 

Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden: 

30/9/ 935 günlemednde kapalı zarfla eksiltmesi yapılacagı ilan 
edildiği halde isteklisi çrkmayan Çanakkalede 1, 3, 9, 10 sayılı jan. 
darma okullariyle jandarma hastanesinin senelik ihtiyaı.r olan 
893,650 kilo has ekmeğin eksiltmesi 21-10·935 pazartesi günü saat 
15 de belediye dairesinde salahiyettar komisyonca pazarlrkla yapı
lacaktır. 93833 lira 25 kuruş tahmini bedelli ve 5941 lira 67 kuruş 
muvakkat teminatı olan bu eksiltmeye girmek istiyenler teminat 
makbuzlarını aynı günde saat 15 şe kadar komisyona teslim etmİJ 
olacaklardır. Şartnamesi parasız komisyonda görülebilir. 
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~ Türkiye Kızı ay ~ 
- -· ~ Cemiyeti Genelmerkezinden: g 
- -- -§ Cemiyetimizin Ankaradaıki zehirli gazlerden korunma maske = = fabrikası için: = 
::_......: 1 - Dikiş işlerinden iyice anlayan on ıbeş kadın, = 2 - Boya ve lastik işlerinde çalışacak on kadın, ~ 
$ 3 - Okuma yazma bilen yirmi genç erkek işçiye ihtiyaç var- -
~ ~ ~ 

-
-=_= A - Kadın ve erkek işçilerin türk olmaları = 

B - Kadın işçilerin 25 yaşından küçük, 40 yaşından büyük 
_ olmamaları (okuma, yazma bilen kadınlar tercihan hizmete alınır.) = = C - Erkek işçilerin askerliğini yapmış olmaları ve 30 yaşm- = = dan büyük olmamaları şarttrr. = 
S D - Maske fabrikasında çalışmak istiyen kadın işçilerin nü- = = fus cüzdanı, sıhhat raporu, polisten alacağı eyi hal vesikasile be· =: 
5 raber 23 birinci te~rin 1935 çarşamba günü saat on üçte, §3 = E - Maske fabrikasında çalışmak istiyen erkek işçilerin nü- = = fus cüzdanı, sıhhat raporu, polisten alacağı eyi hal vesikasile 24 = = birinci teşrin 1935 perşembe günü saat on üçte Yenişehirde Kı- -
ES zrlay Genel Merkezine müracaat etmeleri. 1-4629 = 
~ 1111111111Hl1Hllil11111111111111111111111111111111111111111111 Hl 11111111111 fllf lll lllf 111111flll111111111111: § 

dEMURLARA 4 TAKSiTLE KOK 

KöMORO TEVZiATINA BAŞLANDI. 

MERKEZ MAGAZASINA MÜRACAAT. 

Her çeşit soba 

Her nevi erzak 
Her şeyin en eyisi 

HER YERDEN UCUZ 

Ankara iJhaylığından: 
ı - Ankara Sivrihisar yolunun ıı+ooo. 14+000 ıkilometreleri 

arasında 800 metre miıkap taş ihzaratı 1600 lira bedeli keşfilc pa-
zarhk suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 28-10·935 pazartesi günU saat 15 de Ankara vill
yet binasmda vilayet daimi encümeninde yapdacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 120 liralık muvakkat teminat 
ik bu işi yapabileceğine dait' Nafıa Müdürlüğünden ehliyet VC• 

sika-sını haiz olması l!zımdır. 
4 - İstiyel).le.r bu işe ait şartname ve keşif evraıkını ve sair 

evrakı Ankara vilayeti Nafıa Müdürlüğünde °'kuyahilirler. 
. (2996) 1--4611 
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SAYIFA 8 

Ziraat 
Satın alma l'-oınisyoııııundaıı: 

Muhammen bedeli (3.400) lira olan 10 ton arsenikli kursun to. 
zu (Arseniate de plombe) 20. İkinci te~rin. 1935 çarşanlha • günü 
saeı t 15 te kapalı zarf usuliyle Vekalet binasında eksiltmeye konu
lacaktır. Şartnameler Ankarada satın alma komisyonunca ve İstan· 
bulda Ziraat Müdürlüğünce parasız olarak verilir. İsteklilcriıı tek. 
liflcrile (255) liralık teminat mektuplar.ını şartnamede yazılr bel. 
geleri yukarda yazılı eksiltme saatmdan bir saat önceye kadar ko-
misyona vermeleri lazımdır. (2843) 1-4466 

Jaııdarrna genel l'-omutanlığ-ı 
Ankara satınalmakomisyonundaıı: 

1: Eldeki niımune evsaf ve boylara uygun olmak şartile (3000) 
kaput ve (15,000) takım erat krslık elbisesinin dikimi (imaliye,,i) 
ayrı, ayrı eksiltmeye konulmuı?tur. 

2: Her iki işe ait şartnameler Ankara jandarma genel komu· 
tanlığı kurağındaki komisyondan ııarasız olarak her gün alınabilir. 

3: Eksiltmeye girecekler şartnamede yazılı belgeleri havi tek. 
lif mektuplarını, ve eksiltmesi için de teminat makbuzu veya ban
ka mektuplarını eksiltme saatından evvel komisyona vermiş bulu
nacaklardır. 

4: 3000 kaput imal iye tahmin bedeli (3600) ilk teminatı (270) 
lira ve açık eksiltmesi 24.10-935 perşembe günü saat (10) da. 

5: 15,000 takım kışlrk elbise imaliyesi tahmini bedeli (24,000) 
ilk teminatr (1800} lira ve kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 25-10-
935 cuma günü saat (10) da komisyonda yapılacağı. (2897) 1-4514 

Kiralık apartman 
daire eri 

Enılal< ve Eytam Bank.asındaıı: 
Bankamıza aid Işıklar caddesinde Bay Turhan apartımanrnın 

1, 2, 5, 6, 7, 9 numaralı daireleri l. 11. 1935 de ve 8 numaralı daire. 
si 7. 11. 1935 tarihinde teslim edilmek üzere bir sene süre ile ve 
açık artrrma surteiyle kiraya verilecektir. • 

Her daire su, elektrik ve havagazı tesiGatlnr havi bir koridor 
beş oda, bir matbah, bir banyo ve bir haladan ibarettir. 

İhaleleri 15.10·1935 salı günü saat on altıda yapılacaktır. 
Depozito parası, birinci ve ikinci daireler i((in 80, diğerleri için 

100 liradır. 
İsteklilerin hale gününe kadar depozito parası ile bankamız 

Muamelat Müdürlüğüne ve daireyi görmek için de apartıman ka. 
pıcısına müracaatları. (2792) 1-4394 

1\laliye Vel{aletinden 
21X32 ebadında ve beher kutusu yüz adetli on bin kutu karbon 

kağıdı açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen kıymeti 

9500 liradır. İsteklilerin 712 lira 50 kuruş muvakkat teminatları 

ile 18-10.935 tarihine müsadif cuma günü saat on beste Maliye Ve. 
kaleti Kırtasiye müdürlüğünde müteşekıkil komisyona müracaat. 

larr. (2810) 1-4395 

inhisarlar Anlcara 
Baş müdürl~Oiinden: 

Ankara inhisarlar Baş Müdürlüğü için altmış ton yedi kok 
kömürü açık eltsiltme ile alınacaktır. 

Eksiltme 21.10.935 pazartesi günü saat onbe~de baş müdüriyette 
yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi (120) liradır. Şartları an-
lamak istiyenlerin müracaatlarr. (2869) 1-4451 

İmar lVlüdürlüğünden: 
Kimden istimlak Muhammen b. 

edildiği Mahallesi sokağı Ada No. Parsel No. Lira 
Bay Ali Rıza Hatuniye Hamam 184 18 150 
Bay Celal İmam Yusuf Ak Dibek 185 5 100 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 17. 10. 35 pers,embe 
günü saat on beşte bilmüzayede satılacağından taliplerin müdür-
lüğündeki komisyona müracaatları. (2886) 1-4485 

Gümrül'- muhafaza genel l'-omu
taıı lığı İstanbul satınalma l{omis .. 
yon undan: .. 

1 - Deniz va.,;ıtalarr için satın alınacak 210 ton birinci ve 28 ton 
ikinci nevi benzinin 28,;.10-935 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf. 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı birinci benzinin 75600, ikinci benzinin 
9240 olmak üzere 84840 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondan 425 kuruş mukabilinde 
ahnabitir. 

4 - İstekliler % 7,5 tutakları olan birinci benzin için 5670 ve 
ikinci benzin için de 639 lirahk vezne makbuzu veya banka mek
tuplarını teklif mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte saat 10 
'da komisyona vermeleri. (6068) 1-4492 

P.T.T. Baş Müdürlüğüııden: 
Telsiz .verici istasyonunda bulunan 130 tane boşaltılmış extra 

Heayvy dızel yağı varili ile dört varil dolusu muhtelif büyüklük
te civata ve somun pazarlıkla satılacaktır. 

Varillerin her biri 18() kilo yağ alır. 
Variller için ayrı somun ve civatalar ıçın ayn satılacak ve 

kat'i ihale günü 24 10.935 perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 
İstekli olanların P. T. T. Baş Müdürlüğüne mürl!caatları ilan 

olunur. (2941) 1--455~ 

ı 
JLUS 

1
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ürl~iye Cuınlıuriyet l\lerl'-ez 

Banl'-asından: 

Mersi 'de bina 
inşası m eo nakasa 1 

Bankamızın Mersin Şubesi için Mersinde satın alınmış olan 
arsa üzerinde yaptırılacak Şube binasının inşası münakasaya ko· 
nulmuştur. Münakasaya girme<k istiyenlerin Ankarada Umum Mü
dürlüğe ve İstanbul ile İzmir Mersin ve Samsunda Şubelerimize 
müracaatla lazım gelen izahat ve evrak ile planlan almalarını 
dileriz. 1-4627 

Divanı l\luJıasellatReisliğinden: 
Divanı Muhasebatta ac,;rk bulunan 35 ve 30 lira maaslı birinci ve 

ikinci sınıf mürakip muavinliğine asağıda yazılı şartl~rr haiz olan. 
!arın T. evvelin yirmisine kadar Divanı Muhasebat bas sekreterli-
ğine müracaatları. • 

1 - Mülkiye, hukuk m~kteplerile bunlara muadil mali: ve tüc-
cari yüksek ihtisas mekteplerinden mezun bulunmak. 

2 - Yaşlan 35 den yukarı olmamak. 
3 - Askerlikle ilişiği olmamak. 
4 - Sıhhi durumu vazife yapmasına engel olmamak. 
Yukanlaki 4 şartin belgelerini baş sekreterliğe tevdi eylemek. 
Ecnebi diline vakıf olanlar birinci sınıfa alınacaklardrr. 

(2931) 1-4567 

Karaca bey Haı·ası 1'1 iidürlüğünden 
Haranın bu sene mahsulü penbe, Kara kılçık. Kasımbeyazı kır. 

mızr kılc;ık nevilerinden kapalı zarf usuliyle satılığa çıkarılan 
120,000 kilo çeltik satışı 14 Tesrinievel 935 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 şe uzatılmıştır. İsteklilerin ihale gününde 
teminatlariyle birlikte Hara Müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (6239) 1-4574 

l\'leı·~in belediye Reisli~nden: 
Keşif değeri 17909 lira 20 kuruş olan 100 metre uzunluğunda ve 

altı metre genişliğinde yeniden yapılacak beton arme iskele inşa
atı kapalr zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Önergelenen fi. 
atlar uygun görülürse 22.10.935 sah günü saat 11 de belediye dai
resinde alabilecekleri ve keşif değerinin yüzde 7 .5 nisbetinde sü. 

resiz tutak belg~leriyle beraber önerge bitiklerini ihale giinü saat 
ona kadar beledıyede toplanacak komisyon reisine vermeleri 'bilit 
olunur. (6212) 1-4540 

Saçları 

döl'-ülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç El'-siri 
Saçların dökülmesine ve 

kepeklenmesine mani olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçlann gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, ta. 
tif bir rayihası vardır. Ko· 
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağa
zalarında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 
etullllllllll!UlllUllllUlllllllllRUHlllllllllllllUlllllUllllUlllllllllll!llllU111111H ~ = = 
i Dr. TURGUT 1 1 Cebeci Hastanesi OperatörO j 
~ Hastalarını Adliye Sarayı ~ 
~ karşısında Hayati apartmanın· ~ 
§ da her gün ıs den 19 za kadar ~ 
§ kabule başlamıştır. §i 
~ 111111ttlllll111IRlllllllllllMll1Rlllllllll!11111UIMlllWtltllll1Ulllll1tuUUllllllltl ~ 

Y enişehirdc 

Kiralık apartıman 

Giiz miitehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASACUN 
Anafartalar caddesi Zenit 

saatleri mağazası üstünde pa. 
zardan başka her gün sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Sdlı günleri voksuzlara 
parasız. 

~ unııl11lllffll!u1111111il111111111H111rnm111111uıııımAııı111 1111A1Hır.ıııftıuııı g 

~ Hiı;; Hekimi ~ 

! A. R~za Ol'-tay İ 
§ • ~ 

~ Adliye sarayı karşısında g 
s: No: 58 Telefon: 3881 
~ Gece gündüz hastalarını 
~ 

Doktor 

Ali Maruf (jnver 
DERİ, FİRENGl VE BELSO· 
ôUK.LUÖU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başmCla Al· 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarmı 

hergün 9-13 ve 15-20ye kadar 

kabul eder 

Mürebbiye arayanlara 
Türk tebaası bir Fransız Ba

yanı yüksek aileler yanında mil· 
rebbiyelik arıyor. A. R. rumzu 
ile basımevimize müracaat. 

1-4495 

Yenişehirde Kazrm paşa cad
desinde Avusturya sefarethane
sinin işga1 eylediği yedi odalı 

ve bütün konforu haiz 17 No. lı 
hane kirabktır. 

Divanı Muhasebatta Bay A-
lime mürac-:>-.+. 1-4620 
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a 
Aı·tırnıa, eksiltme kon1isyonu11dan 

Eksiltmeye konulan i~ sanal okulları için makina, avadanlık ve 
malzeme: 

Tahmin edılcn Muvakkat 
bedel teminat 

1. - Elektrik Laburatuvar alat, maki11a 
ve malzemesi. ,. 15 160 1.137 

2. - Tesvıye, Demir ve Agaçi ·!eri ıçin 
32 adet muhtelif cins makina. 40.900 3.067,05 

3. - Tesviye Demir, doküm ve ağaçı~led 
için avadanlık ve muhtelif cins ve 
miktarda malzeme. 13.572,60 1.017,95 

Sanat okulları için satın alınacak olan ve yukarda yazılı bulu. 
nan elektrik alat ve malzemesi, tesviye, demir· ve ağaçişl<eri için 
makinalar ve tesviye. demir, ağaç, clökümişleri için avadanlık ve 
malzeme kapıılı zarf usulile 25.9. 1935 tarihinde eksiltmeye k-0nul
muştu. 

Saptanan gi.ınde yapılan eksiltmede yapılan teklifler haddi 
layık görülmediginrlen yeniden 45 gi.in müddetle ilanına karar ve. 
rilmistir. 

Bir numarada r.ö,,terilcn ihtiyaçların eksiltme~i ll/11/93S pa. 
zartesi günü saat 14 ele. 2 numarada gösterilen ihtiyaçların eksilt
mesi aynı tarihte saat l 5 de, 3 numarada gösterilen ibtiyaçları11 
eksiltmesi aynı tarihte saat 16 da Kültür Bakan] ığr binasında ar. 
tll"ma Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

1 ve 2 numaradaki ihtiyaçların teslim müddetleri deg.iştidlmiı 
olduğundan umumi şartnamede değişiklik yapılmıştır. Her üç nu
marada gösterilen eksiltmelere ait teklif mektupları a}'nı tarihte 
saat 13 te komisyon reisliğine verilecektir. Eksiltmeye girm<!k is. 
tiyenler eksiltmeye konulan eşyaya ait sartnameleri Ankara'da 
Kültür Bakanltğr Gereç Oirektörlüğlinden parasız alabilecekleri 
gibi İstanbulda Sultan:ıhmet'te ~nat okulu Direktörlüğünde de 
görebilirler. (2868) 1-4446 

Anl{ara inhisarlaı 
Başn1iidürlüğünden: 

1 - Açık eksiltmeye konan iş Orman çiftliğindeki memur evi 
uahçe,,i etraf duvarlariyle evin cephesinde parmaklık yapılmasıdır, 

2 - Kt:şif bedeli 10<l8 lira bir kuruştur. 
3 - Eksiltme 15.10.935 salı günü saat 15 de..lir. 
4 - Muvakkat inanç par~sı 78 lira SO kuruştur. 
İhale saatmdan iki saat evveline kadar Ank;u-a İnhisarlar Bilf• 

müdürlüğü veznesine makbuz mukabilinde yatırılmış olacaktır. 
5 - Bu işe ait evrak sunlardır. 
A - Şartname 
B - Fenni şartname 
D - Nafıa umumi şartnamesi. 
c - Plan. 
6 - İstekliler 2490 No. kanunun tarifatı dahilinde şeraiti uımt. 

miyeyi haiz olmakla beraber fen adamı olmaları meşt'uttur. 
(2758) ı--4301 

SEN JORJ l\ılEKTEBi 
. Taşr~. ;alebesine mab~us leyli kıs:m.r bulunan ve Alman ~ 
lısanrnr ogreten mektebdır. Mekteb, ıkt sene zarfında ihzari 
kurslarla almancayı mükemmelen öğreterek mevcud bütün 
sınıfları takib edebilecek derecede hazırlatır. 

Mutedil bir ücretle, havadar bir yatak odasında yatırılrr 
ve gece gündüz gayet mükemmel yemek verilir. 

Mektebin fevkalade zengin bir kütüphanesi ve jimnastik 
salonu ve asri duş tesisatı vardır, 

Fazla tafsilat almak için Sen Jorj Müdürlüğüne müraca.. 
at olunması. 

Adres: İstanbul, Galata, Osmanlı 

l\.aracabey Harasıııda Müteşekkil 
l\Ierinos Yetiştirme Çiftliğinden: 

Merinos yetiştirme çiftliği ve elit sürü hayvanları için 9690 ki. 
lo Mısır 6839 Kilo tuz 319699 kilo yulaf 93609 arpa 83917 kilo su· 
sam küspesi 6731 kilo bakla kırıntısı 35743 kilo kepek kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 1630 lira muvakkat 
teminatlariyle birlikte eksiltme günü olan 14/T. evvel/935 pazar. 
tesi günü saat ıs de Merinos Çiftliği Müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (6156) 1-4500 

Yül<sel{ Ziraat Enstitüsü 
Rel'-törlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir senelik ihtiyacı olan aşağıda 
ya~ılı 7 kalem sabun, soda ve saire alınacağından hizalarında gös
terılen muhammen bedeller üzerinden 24-10·935 perşembe günü sa. 
at 15 açxk eksiltme ile ihale edileceğinden mezkQr ihale saatına 
kadar muvakkat teminatı tutan 186 lirayı enstitü veznesine yatırıp 
alacakları maıkbuzla İdare ve İhalP. komisyonuna müracaatları. Pa.. 
rasız şartnamesini ve nümunelerini görmek istiyenler enstitü İda· 
re Müdürlüğünden istemeleri. (2898) 
Miktarı Kilosu Cinsi Fiatı 
4000 - 5000 l Sabun 32 kuruf 
1000 - 2000 ,, Soda. İstanbul kristal 9 ,. 

150 kutu 250 Gr. Brasso 35 ,. 
1250 ., Pırıl 25 ., 
1000 Adet İstanbul süpürgesi 25 ,, 

500 ,. 120 - 130 santim 

150 
uzunluğunda süpürge sapı 
Sifon süpürgesi sapı 
ile beraber. 

12,5 .. 

12,S ,. 
1-4513 

Havuzbaşına pek yakın Yük. 
sel caddesinde beşer odalı ve 
konforlu iki apartman kirahktır. 
Telefon: 371i 1--4585 

lmtiya.ıı sahibi ve Başmu 
harrir1 Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

l SİNEMALAR 

Çankrrı caddesi civarında 

Uluı Ba11mevind• basılmr~· 
fg, 

BUGÜN BUGEE 
.ırucu valslerle Çigan 

melodileri ve mevsimin muhteşem 
filimlerinden 

SON VALS 
~amilla Horn - lvan Petrovich 
Numaralı biletlerinizi gündüzden almı-E 

dUGUN BU GECE 

Anny Ondra ve Max Sch ..• _ ..... tu ... 
temsili müşterekleri olan 

İKi GENÇ KAN 
Almanca sözlü fevkalade komedi 

Ayrıca: Dünya Hauatliıleri 


