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ı o,ooo Kiş .. lik Habeş Taa aza 
İtalyan kol arı Harar' da birleşecekler 
Habeşler tuzladılar - Adisahalladan çılin1al~ k.uyu sularını 

İstemiyen İtalyan elçisi bir şatoya tıkıldı 
Adisababa, 12 (A.A.) - Ras 

Kassa Ras Seyum ve Ras R';'şi, 
aralar~nda tam bir irtibat te~in 

ettikten sonra, 
kuzay cephesin· 
de 100 bin ki -
ıilik bir kuvvet
le taarruza ha -
zırlanmaktadır -
lar. Bu taarru -
zun hedefi, A -
dua'yı geri al -
mak olacaktır. 
Savaş, ihtimal 
Marba yakın -
larmda yapıla -
caktır. Şark cep 
ıeıinde de bir 
nukabil taarruz 
hazırlanmaktadır. 

Adua'ya giren itsl
yan kuvvetleri ko:

mutanr Ceneral 
Biroli 

Bombalar atan ve aynı za-nıan
da makineli tüfekle iş gören ital -
yan uçaklarının çalışması, durma
dan artmaktadır. Bu faaliyet bil
hasas orta cephede daha fazladır. 
Fakat bu uçak çahşmalarmın ver
diği başarılar pek azdır. 

imparator şiı:ndilik daha Adis
ababa' da katmaktadır. Sü bakanı 
Dessie karargahına gitmiştir. 

Asmara, 12 (A.A.) - Havaa 
ajansı aylarından: Dolaşan ya - ı 
ymtdara göre Setit nehri civarın-
'.1 1d çarpıtmalarda, italyanlu • 

dan 2 subay~a 30 asker ölü ve ya
ralı vardır. Habeşlerin hu çarpış -
malardaki kayıhları belli değil -
dir. 

Roma, 12 (A.A.) Jurnal 
d'ltalya gazetesinin yazdığına gö-
"""ı Eritre'deki İtalyan orduswırta 

110.000 asker, 2.300 mitralyöz ve 
230 top vardır. 

Bu orduda aynı zamanda 92 
tank ve türlü modern silahlar bu. 

lunmaktadır. 

Asmara, 12 (A.A.) - Havas 
ajansı aylarından: V erli kabile -
lerden asker toplamak ve bunları 
yetiştirmek için, habeş adetlerini 
çok iyi bilen özel komiserler tayin 
edilmiştir. Her kolordu yanında, 
İtalyan sömürge bakanlığına bağ
lı bir sömürge komiseri bulunmak
tadır. 1talya'nın ~ski Adua kon -
solosu Franko'nun General Ma -

(Sonu 2. ci sayrfada) 

Yunanist.a1ı'da kıral ık 
Yunanistanın 

dönüldüğünü 

Londra elçisi 
l{ıral Y orgiye 

k.ırallığa 

llildirdi 
Londra, 12 (A.A.) - Yunanis

tanın Londra elçisi, Londra' da bu
lunmakta olan yunan kıralı ikinci 
Yorgi'yi görerek kendisine, Yu -
nanistan'da kırallığm geri getırft
mesini haber vermiştir. 

Kıralla görüştükten sonra, el
çi şu diyevde bulunmuştur: 

''- Kırala, hüki.imetimin say
gılarını bildirdim. Kıral da elen 
ulusunun birliği ve genliği dileği
ni tekrar etti. Kıral geneloy sonu -
cunun kendisine bildirilmesine ka
dar Londra'da kalacaktır. 

Hiikümetin ulusa bildirijii 

Atina, 12 (A.A.) - Atina a -
jansı bildiriyor: Hükümet ulusa 
aşağıdaki bildiriği çıkarmıştır: 

'' Ulusal asamblenin güven oyu 
ile ulusun idaresini elimize lllmış 
bulunuyoruz. 

l~ başına hangi şartlar altında 
geldiğimiz bellidir. Çok fena ıu
rette hırpalanmış olan vatanmuzı 
tehdit etmiş olan ve hala etmekte 
bulunan tehlikelerde herkesçe bi
linmektedir. Hükümetin ödevi, kt
:ralın dönmesi için geneloy yap • 
maktır. Kıratın dönmesi bütün 
memleketin sıyasal hayatmın dii- ~ 
zene girmesi için kesin hir zorağ 
te~kil etmektedir. Kıralltğm yeni
den kurulmasının, bu 11yasBI karı 
şıklıkların kesin surette bir bitiş 
noktası ve bütün partilere mensup 
bütün elenlere sükun ve aynı za
manda memleketin idaresine ke -
tışmayı sağhyacak uzun ve nor -
mal bir sıyaııal hayatın badangıç 

ı 
noktası olacağım ümit ediyoruz. 
Ve bunun böyle olması için bütün 
gayretlerimizi harcıyacağız. Kı • 

ral ikinci Y orgiİ 'nin bütün el enler 
için şefkatli bir baba v• hami ve 

(Sonu 2, oi ıayrl•da) 

.... unanistana dönmek için geneloy S<ln
ucunu bekliyecek nlan kırat Yorl{i 

Dil hakkında 
~timolojik ve Morfolojik 

il inci Anket 

l -1.~ık 
2 - Parlak 
:J -Sıcak 
4 -Ateş 
5- Gi)k 
6-Su 
7-Yer 
IJ - Toprak_ torpak 
9 - l'tlclız 

Zecri tedbirler alınmaya başlarken 
10 - l'ıl 

1) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve asri kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

Fundalıklarda gizlenmiş bir habe§ mitralyözü 

-Dost So'1yet sporcuları lstanbul'da 
----·- -

Gelenler içtem gösterilerle k.arşılandı :ilk. 
karşılaşma bugün İstanhulda yapılacal{tır 

İstanbul, 12 (A.A.) - lstan -
bul, Ankara ve İzmir' de spor te -
Tl""sları yapacak oian Sovyet spor-

cu grupu, Çiçerin vapuru ile bu -
gün şehrimize gelmiştir. 

(Sonu 5. ci sayrfada) 

1 dost sporcularrn futbolculat1 bir ekzersize çıkaı •ketimize ge en 

Italya silih ambargosu 
• 

kararını protesto ettı 
Cenevre, İ2 (A.A.) - Ulus: 

sosyetesi genel sekreterinin, İtal
yan bakam B. Suviç'ten dünkü 
ambargo kararını protesto eden 
bir nota aldığı öğrenilmiştir. 

Cenevre, 12 (A.A.) - Silah 
ambargosunu takib edecek ilk 
ambargonun harb endüstrisi için 
lazım olan hammaddeler ile diğer 
maddeler üzerine konulacağı sa
nılmaktadır. Bu husustaki görüş -
melerden, taviz meselesi gibi na -
zik meseleler ortaya çıkacaktır. 

'(. :J[. :;. 

Londra, 12 (A.A.) - Deyli 
Meyi gazetesinin bildirdiğine gö -
re dün zecri tedbirlere karşı du -
rum alan 50 muhafazakar saylav 
aynı fikirde bulunan fransıı. say. 
lavlariyle temasa geçmişlerdir. 
Birkaç İngiliz saylavı bu iş için 
Paris'e gitmi~tir . 

Emperyal;st gruptan 30 ingi -
liz saylavı, B. Bal<lvin'e bir mek
tub yazarak İngiltere'nin Cenev 
rede sıyasasına devam edilirse 
bundan bir harb tf'hlikesi crk~ı-: -

leceği hakkındaki korkularını bil
dirmişlerclir. 

Londra, 12 (A.A.) - Oeyli 
Ekispres gazetesinin bildirdiğine 

göre, İngiliz posta idaresi, Cenev
redeki habeş delegesi B. Havari -
at'm bir söylevini Amerika istas -
yonlarma vermek için resmiğ Rug 
by telsiz telgraf istasyonuna izin 
vermiştir. 

1 

(.Sonu 2 ci saydada) 

İKİNCİ SAYI.FADA: 
Son haberler · 

ÜÇÜNCÜ SAYIFADA: 
Yatt -ryasal, piyangoda kazanan 

numaralar 
DÖRDÜNCÜ SA YIFADA : 

Biiiyor nmsunz ki, habPş sava~r 
kar$ ı s:nds Avrupa sryasası 

BEŞİNCİ Sl\YIFADA : 

l 
> 

Sovyerli '1poru: l :r/e. A 11karada 
yapılacak 'l·U!imalar ~ 

ALTINCI SA YIFADA : > 
Sağlık sergisi ? 

VVVVv'V'VV·vvvvvv-..rvvvvvvvvv"VVV'V~ 

il 1) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ek -
ler nelerdir ve eklerin her 
birinin mana ve f arklan 
bakLmmdan rolleri ne ol -
muştur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşek 

külü hakkında bir ka . 
ide çıkarmak mümkün 
müdür? 

Sekiz günden beridir dil hak. 
hındaki birinci anketimizi tekrar 
etmif olduk. Bu ankete gelmiı o 
lan ceuabların bir kısmını yazdık 
ve diğerlerini de yazmakta devam 
edeceğiz. Bundan ıonra gelenleri 
dahi memnuniyetle yazacağız. 

Bu günden itibaren ikinci an . 
ket listemizi yazıyoruz. 

Ank~etimize gelen 
cevaı>lardan 

Dil devriminin biricik öncU.U olan 
Ulus'ta yoni çıkan anktt bu devrimin 
hiiyiık bir hızla alıIDildiğin& yürümek~ 
te olduğuna güzel bir belgedir. 

Bundan dolayı dtl devrimini h<>t 
(Sonu 5. ci sayıl ıdı) 



SAYIFA 2 

SON Dflt<iKfl 

Çetin 
Adiıabaha, 12 (A.A.) - Ku

zay cephesinden ıelen haberlere 
töre, Adua yalrmında 1avaş de -
vam etmektedir. Harb çok şiddet
li bir tekil al!Dlflır. Habqlere gö
re, Negüı orduldarı lrazanmakta -

oluyor 
dır ve italyanlarm zayiatı çok 
önemlidir. Aynı zamanda, Adua 
ile Akaum'un babeşler tarafından 
alındığı habq Çe'fenlerinde temin 
edilmekte ise de yabancı çevenler 
buna İnanmamaktadır. 

ltalyan elçisi bir şatoya tıkıldı 
Aclisababa, 12 ( A.A.) - Ken

di arzusu ile Habeşistanda kala
cağını bildiren ve elçilik binasın-
dan çıkmak istemiyen İtalya elçi
si Kont Vinci ile ataşe militer Cal
diriani elçilikten çıkmışlar ve mu-

hafa2a altında Rass Destanın 
müstahkem ~atosuna götürülmüş
lerdir. Habeş hükümcti kendisine 
saa\ 1 l de itimadmm bittiğini bil
dirmiştir. İtalyan elçiliği kapatıl
m:ştır. 

Doğu Tigre i italyanl arın eline mi geçiyor? 
Asmara, 12 (A.A.) - Habeş 

İmparatorunun damadı olup İtal
yanlar taraf ma geçen Haile SeJa
ıie Gukıa, İtalyan hatlarına ya -
nmda yalnız 1500 silahlı olduğu 
halde gelmiftir. 

Kendisinin on bq bin kqilik 
bir ordusu olduğunu bunun 6.400 
ünün Mkale' de bulunduğunu ve 
İtalyanlar taraf ma ıepnek açın 
kendiıinden emir heldediklerini 
aöylemittir. 

GuJua'nın Ye dijer bafkanla -
l'm İtalyanlar tanfma seçmesi do-

ğu Tigre'sini baştan başa italyan
ların eline geçirecektir. Çünkü 
İtalyanlar burada hiç bir kartı 
koymıya uğramıyacaklardır. Hele 
MaJcale'nin en kısa bir zamanda 
zabtı beklenilmektedir. Guksa. 
kendisini İtalyanlara karıı harba 
mecbur etmek için amca zadesi 
Ras Sayum'un 40 bin kiıilik bir 
ordu ile ilerl,.emekte olduğunu "e 
diğer taraftan imparator da Adis
ababa'ya çağırdığında bir an önce 
İtalyanın tarafına geçtiğini bildir
miştir. 

ltalyanlann alması },eklen n yerler 
Roma, 12 (A.A.) - Makallc ile 

doğu Tiğre'sine hakim olan Guk
aa'nın iltihakı üzerine, Aduanm 
yüz kilometre kuzaymda bulunan 
Makaıte ile 150 kilometredeki Am-

--~-- ........ 

baaJagi'nin alınması pek yakın gö
rühncktedir. 

Asmara, 12 (A.A.) - İtalyan 
kıtaatı kumandanlığı dün Adua
da yerleşmiştir. 

Son yirmi dört saatın harb durumu 
Asmara, 12 ( A.A) - Bugün kuzay, kuzay doğusu Ye güney cephelerinin her 

lçünde de hiç bir değifiklilc olmamııtır. 

Ôyle anlqılryo• ki, İtalyanlar daha Ueri gitnwden önce bupnlıü yerlerini 
adamakıllı kuvvetlendirmek. istiyorlar. D:ıha bir iki hafta #lesin ileri yürüyüıü 

• hflanmuı Hkkamiyor. Bu sırada ita/ya Kene] kurmay ba~lıanı geMral 
Bad061İyo da ltalyadaa Eritreye gelmi.ş ve İtalyan Jruvyıf!tleri komutanı gene -
ral dö Bono ile gör6fll1İif olacakur. 

ltalyanlar şimdiye kadar yaptıkları gibi merha-lelf!rle ilerlemek fikrindedir -
fer. 

Güney cepbeliatle iu İtalyanların Harara elli kiloTMtre kadar yaklaşnuş bu -
ıunduklarz söyleniyor. 

Bütün cepMlerde uçaklar it.eşil uçu.şlarz yap.malıtadırlar. 
Son 24 saatın ea önemli aç hadisesi Gulcsan11ı İtalyanlar taralına geçlllesi, 

ltalya elçisi ile ıta~militerinn hapsedilmesi yıe nihayet general dö Bononun 1896 
•lllleri adına dikilen anıtı aç1Dı11lc için .ı4dua7a ıidipdir. 

General Dö Bono genel wugihta G ulcsa'1ı bbul ecmji H bunun ıenel Jca. 
Nrgaha gelrM.; ifi• emriı» ~ir otomobil Yermiftir. Guba lıalyaya bağlılık ye
minini yapmı~tır. Bunun ÖIJft fikri ital yanla11 llalı.alede wkliyerek ooları dost
p lıabal etmekti. 

Gulcsanın teslimj Eritre smırı civat1 ndaki habe§leri imparatorun idaresi aJuu
tll ta/ma/r ineme4ilclerİM ~Jge sayılıyor. Bundan dolayı İtalyanların Jlakale ü
aerine yürüyüıleri- llalk tarafından kar§ı konulnııyacaktır. Fakat Ras Seyum'un 
süratle yefi~erelr orada cepbe tutmasından korkuluyor. 

Guksa imparator ]an'ın torunu olduğundan şimdiki imparatorun uhttan in. 
dirilerek O'nun yeriae namzet gösterilmesi ihtimali vardır. Bu alandaki sıyasal uğ
raş büyük bir nisb'1t içinde süel başarrla ra bağlı olmakla beraber italyan kuvvet. 
krinin önümüzdeki yağmu~ mevsiminden önce Aclisababaya yetişebilecek/eri im
kanlı görlilmliyor. 

Röyter ajansının Adisababadan ögrendiğinc göre, ltaly.a e/s,•isi ile aıa~emilitc. 
ri resmiğ olarak habe~ hükümetinin misafiri görülüyoısa ela bunlar filen hapistir
ler. ltalyan elçisi Habefistandan gitmemek hususunda ısrar etmekle çok nazik bir 
durum yaratmıftır. lmparator meseleyi çok ciddi gör~kte ve bununla bizzat 
kendisi uğraşmaktadır. Saıııldığırıa göre imparator Jcuv\•ctc başvurarak elçiyi ve 
ataşemiliteri cebren sınır dıp edecektir. 

İtalya ilah ambargo"'unu protesto etti 
(Bafı ı. ci sayı/ada) 

Perşembe güni B. Aloisi'ye veril -
meynı bu iznin Mlgün B. Havariat'a ve. 
rihnni çok dikkate değer gözükmekte -
dir. 

Sabaha lıarfı al4ıtımn baberlut göre: 
Cenev.rede ..-rgo kararının yal -

nız Macaristanın müstenkif kalmasi -

le kabulü bütün devletledn 16 ıncı 

maddeden çıkan bu ilk tedbirlerden 

kaçınmıyacaklan hakkında bir kanaat 

dogurmus.tur. 

B. Aloiııinin Rom.adan a1dıgr bir e

T le radyo ile Amttiltaya konferans 

vert"bilmek içn her çareye baş vura -

ca'Ktır. 

Harbın ona erdirilmesi için en sağ 
ın yol Suvey kanalının yukarı veya 

ı krsımlar"Tlda 1talyanın kuzay Af-

rikası ile yolunu kesmekte görülmek

tedir. B. Eden İngiliz ulusuna radyo ile 
yayılan bir söylevinde İngilterenin es

ki bir dostu olan İtalya ile hiç bir a -
hş verişi olmadığım ancak resmi ta
ahhüdlere girişilmiş bulunulduğunu 

söylemiştir. 

B. Hul, Amerikanın tarafsızlık ka
nunu gereğince her iki tarafa da silah 
satmamalarını ilgililere bildirmiştir. 

Japonya da Cenevre sıyasasına ka -

tıJmak zorunda olmadığı fikrindedir. 
Bny Litvnof yarın Cenevreye gide

cektir. Sovyetlerin İtalyaya petrol 

vermemek yiızünden uğrayacağı büyük 
ziyanft karşılık bir istikraz yapmak is

tiycceklcri sanıhy<>r. 
Habeşistan İngilte:eye 

formaları için sekiz milyon 
kumaş siparis etmiştir. 

ordu üoi -
yardalık 

ULUS 

Y ımaııi. taıı,)a 
kıra il ık 

(B~ı J. ci ~ayJ/ada) 

aynı :ıamanda sıyasal partilerin taraf • 
sız yargıcı olmaıınr arzu ediyoruz. 

Bu ödevden baıka, hükiimeti -
miz, memleketin yü~elmesini hedef 
tutan kanunları hazırlamak ve onlarr 
tatbik yerine koymayı da ödevi bilmek
tedir. Bu tedbirler şunlardır: 

1. - İlbaylıkların idari bakımından 
muhtariyet ve ''ademi merkeziyet,, lerini 
tatbik etmek. 

2 - Vergilerin daha iyi ve daha adil 
bir surette dağıtılmasını ve aym zaman
da memleketin koruma araçlannın ye -
niden diizenlenmesi ve daha geniş bir 
sosyal sıyasa tatbiki icin daha fazla ge • 
lir temin cdilme5ini mümkün kılacak 

bir vergi sistemi koymak. 
3 - Köyliilerin şehirlere doğru ak1· 

nınc durdurmak için tedbirler almak. 
4 - işyar sayısının azaltılması ve 

aydın sınıftan işsiz kalanlara iş bulun -
ması için tedbirler almak. 

S - Adaletin daha iyi bir surette 
tevzii için hukuk ve ceza muhakeme u
sullerini düzeltmek. 

6 - Ulusal kültur ve öğretim prog
ramını yeniden düzenlemek. 

7 - Memleketin korunma kuvvetle. 
ri ihtiyaçlarına çare bulmak ve kara, de
niz ve hava ordularını baştan aşağı ye
niden düzenlemek. 

8 - Bütün elenlere iş ve yardım sağ. 
lıyacak bir sosyal sıyasa gütmek. Göç
menlerin yerleştirilmesi işini bitirmek 
ve modem bir sağlık programı tatbik 
etmek. 

9 - Taşıma vasıtaları işlerini geniş

letmek için çareler ata~tırmak. 
Hükümet her biri için özel komis • 1 

yonlarkurulacak olan bu tedbirlerin ça
buk surette tatbıkinin mecburiyetine 
kanidir Son iki yıl iırinde çiftçi halkm 
durumu iyileşmiştir. Fakat başka suret
le, nüfusun durmadan artması ve rekol. 
tenin muhtemel bir azlığı. çalıskan ve 
yfiksek bir uhışun yaşamasını gü~leş· 

tirt-cek mahiyettedir. O çahşkan ve 
yüksek uhıs ki, eğer son l O yıl içinde 
daha iyi i~re edilmit olsaydı bugUn 
muhakkak daha ziyade mutlu bulunur -
du. 

Hlikümetin, daha çok iyi bir gclcce. 
ğin temellerini atabilmek çin ulustan 
istediği, güven •e biraz umandır. Arzu 
ve 6mit ediyoru:a lri 10 birincitcırin 1935 
tarihi, g-erçeJı: 9Urette babaca bir hUkU -

met drafında bütün eknlerin birlqme
si ile vücut bulacak yeni bir elen yapıcı 
devrinin başlangıcı olacaktır.,, 

BiJdiriğ, başbakan General Kondilis 
vt- diğer bütün hükümet üyelerinin lm

za5mı tafnnftlrtadrr . 

Hükiimet, uluslar sosyetesi asamble. 
sinde elen baş delegeliği ödevine de -
vam edeceğini bildiren B. Maksimos'a 

bir te~kkür telgrafı yollamıştır. 

Atina, 12 (A.A.) - Hükümet. ulusa 
karşı ÇJkardığı bir bildiriğde. herşey -
den önce 1ural Yorgi'nin bildin yunan
lı1ann hamisi ve bütün aıyasal partiler 
arasında yargıç olmasını dilemektedir. 

Vradini gazetesinin haber verdiğine 
göre, B. Çaldaris, kendi dostlarının, 1·· 

rallığın iadesi hususunda çalışmaları 

gerektiğini bildirmiştir. B. Çaldaris, ya. 
kında Yunanistan'ın iki büyük şehrin -
de söylevler söyliyecektir. 

Çıkarılan anayasada, kıratlık dinas -
tiı.i üyelerinin tekrardan yunan tebaalı. 
ğına gıreccklerini ve bütün resmiğ iş -
!erde, cumurluk teriminin yerine yu •· r. 
kırallığı teriminin kullanılacağını em 
retmektedir . 

General Kondilis, kırat vekilliğini 
ifa etmekle beraber, ıimdiye kadar eski 
cumurluk başkanının oturduğu kıral sa. 
ra}'ında outrmak bstememiştir. 

B. Kondills, barb zamanında silah .ır
kadaşlığı ettiği yiğit Girit halkına can -
dan setamlarını yollamrştfr. 

Gardan kaçan sekreter 
Adisababa, 12 (A.A.) - Reu

tcr ajansı aytanndan: 
Resmi olmıyan bir kaynaktan 

verilen habere göre, Kont Vinci 
ile Calderiani, elcilik binasına ka
panmışlardır. 1 taiyan elçiliği ikin
~i sekreteri B. Degreneti, trenin 
ilk hareketinde kaçtığından takih 
ccliJmiş ve çarpışmadan sonra ya
kalanarak tekrar gara getirilmis 
ve ilk trenle sevkolunnı11r+>ır 

1 Zecri tedbirler etrafında 
Fransız basını ne diyor ? 

•· tkonomik ve finansal tcdblrlu 
yetmezse İngiltere Kızıldeniz i it<ıJyan 

gemilerine kapatacaktır.,, 
Pöti Parizıyen 

"Anlıargonun kaldırılması Habeşı• 

tana önemli mikdarda ı;;ilih ve cepha
ne gönderilmesi ilnkinını verıyor. Bu 
dilşmanına yardım olf\11gundan lt:ılya

yaya karşı bir tt:dlıir değil mıdir?" 
Mat en 

"Öni:mli harb cihazlarına malik olan 
Negüsün ordusu yaman dayanıyor. Da
hn şimdiden Holanda ltalyaya petrol 
satılmasını busbütün menetmıştir. Top
tan alınacak tedbirler gelecek üc; hafta 
içinde hazırlanacaktır.,. 

Eko tlo Pari 

"Gelen haberler İtalyan ordusunun 
durumunun gıttikçe 2orlaştıgını göste. 
riyor. Diğer taraftan Alp dağlarının 

öte yanında sıyasal bir karışıklık her 
vakitkindcn daha ku""'"tli bir ihtimal i-
çindedir .. , 

"İtalya tasalıdır. Ekonomık tedhırle. 
rin ciddiliği ve barb durumu B. Muso-
liniyi 5evindirrmcdi.., PopuJrr 

İngiliz basını ne diyor? 
"Aıul guçluk.ler ltalyaya ur ün ih

ı acı yuak edildiği zaman çıkacaktır. 1. 
talyaya pc:trol satan Sovyet Rusyanrn 
rolü bliyııktür. Cenevredeki kararlar ka· 
nun mahiyetinde değildir. Bundan do· 
layı tedbırlerin derhal tatlJ:ıilra baJlana
ca~ı bekt<-nc~z.,, 

Deylı Telgraf 

"Zecr tcdOirler komitesi kc5İn ola. 
rak kısa bır zaman içınde İtalya ile dip
lomatik ilgilerın kcsilmesıni onergiye· 
Ct'iktir... Morninpost 

''Ekonomik ve fimmsal tedbirler bir 
hafta içinde tatbika konulacak üç hıfıa 
soor~ İtalya &omalisirle Eritn kıvıl;ırı
nın ablokasma gırişiJccektn .. 

Zecri tedbirler komiterınin hu çer
çeve içindt-ki kararlarından sonra her
şey ıkotarılacaktır. 

Nt!v Kronik/ 

"halya'ya karşı tatbik edilecek olan 
silah ambargosu ltalya'ya ve İtalyan sö. 
mürgelerine giden gemilerin araştml -
mar.ını lüzumlu kılacak ve bu da ılıır 
harb doğuracaktır. 

Dey/ı Ekspt'rs 

ltalyan basını ne diyor? 
«·İngiltere ve onunla bt ra~r olan 

m<-mlcketlerin buyuk harbta 470 bin ço 

cugunu kaybeden İtalyan ulusunu öl -

dürmek için esirci bir dc .. ·letc silah 

vermı:ğe uğrnştığını hiç bir 1.aman 
unutrnıyaeağız.> } urnale Ditalya 

"Uluslar sosyetesı Avı upa medeni
yetinin dı§ında kalan birici;k devletten 
yana harb hazırlıyor.,, Tribüna 

= 

,,Zecri tedbirkrin tatıbık edilebile

ceğini hiç sanmıyoruz. Anca.k lngilte. 

re şuna kesin olarak emin olabilir ki 

%C'Cri tedbirlerin tatbiki Akdenizde doğ• 

tudan doğruya harb hareketi olacaktır. 

İtalyan ulusu ıtalyan devletile bir 

vucuddadır ve tek hır knlb gibi çarp
maktadır.,, 

Lavara Fatista 

Cephelerde durum 
flabeşler kııytı --u )arını tuzladılar ., 

(Ba~ı ı. ci sayıfada) 
ravigna'nın emri altınclaki kolorduya, 
sdmürge komis«i tayin ~ildiği bil -
dirilmektedir. 

ltalyan kıudarımn lu!del• 
Cibuti, U (A.A.) - Röytcr ajanaın . 

dan: İtalyan kaynağından gelen bir ha
bere göre3 İtalyan Jrolunun ısrarla yap
tıklan ileri hareketleriyle güttükleri 'be. 
dd orta Habctistan yaylası iberincle 
birlctmcktir. Avrupab memurlar Adia
haba - Cibuti demiryolunun lrcsiltceli • 
ne f:V lıabe§ devlet merkccinin yakın 

bir gelecekte tecrit olunacağına inan 
maktadırlar. 

llir R<u 1200 tukeri Ue 
italyunlara •ılındı 

Londra, 12 (A.A.) - Röyter ajan -
sının Asmara'dan aldığı bir habere ıö. 
re sabık imparatorun damadı bulunan 
Haile Selasic Gııksa muavini Wagame ilt: 
beraber 1200 habcş askeri ve 1200 silah 
50 bin fişek ile İtalyanlara teslim olmuş
tur. Ras Guksa italyanlan çok evdiğini 

ve İtalya'nın emrinde çalı mıya haınr 
olduğunu. İtalyanların memleketin• 
medeniyet getireceğini sövlemi"Ştir. 

Atlwı iıalynnhırm elimle 
Roma, 12 (A.A) - St< fani ajansı 

bildiriyor: 
Roytcr ajansı, Aduanın yenıden a -

lındığırv bıldirmek suretiyle hır kere 
daha açıkça yalan ı:ıöylemekttdir. A -
duada havat. nomal surette, ltalyanın 

itiraz götürmez hükmü altma gcçnek
tedir. 

lıulyan kırnt~tleri 4k11um ·,,n 
iiniinde 

Roma, 12 ( A.A.) - Havas aJ&naı 
aytanndan: İtalyan kıtaları, bir çok eUn
lerdenberi Aksum önünde bulunmak. 
tadırlar. Yarı resmi çevenler bunu. ital· 
yanların çok şiddetli bir topçu ateşiyle. 
şehir içindeki dinsel anıtları hasara uğ· 
ratmak istememelcrile izah etmektedir. 
lcr. 

300 llllbcş t•sır diişııi 
Asmara, 12 (A.A.) - Amra bölge. 

sınde\<ı muharebeler esnasında italyan 
Jar, 300 habeşliyi esir etmişlerdir Bun
lar, kendı kıtnlarınd.ın ayrı düşcrok 

bcs gün yiyeceksiz kalmıt bulunuyor
lardı. 

Ha~ler suları tu:ıdadılar 
CJbuti, 12 (A.A) - Royrer ajansın· 

dan: 
İtalyan ~nlcrinden bıldırildiği • 

ne g0ıre, güney cephe.indeki İtalyan 

kıtaları Harrara elli mil uakh'kta bu. 

lunmalıtadrrlar. Bunların Harrara ge • 

lin« Adiaababaya ve Cibuti demiryo
luna ulapıaya çaJtf8caJdan ilave edil. 
mektedir. 

Sanıldığına göre, İtalyanlar demir • 

yolunu keserlerse franıuz uığlarını zi· 

yana uğ.ratmamak için Cibuti ile Vire. 

dua arasında if,leme&ine isin vere~k • 

lcrdir. Bununla beraber iJk önce ha • 

.betlerin demiryolunu kceımeıi ~ok muh 

temeldir. Habcfkrin dcmiryolunu kc • 

acccği nokta Auach civarında olup bu· 

radaki dar boğazdan bir köprü geçmek 

tedir. Habeşler Makalleôe iyice yer • 

leşmi olup ıtalyanları beklcmektediır. 

lcr. h.:lyan kaynaklarınd«n verilen ha

berlere göre Aussa ovasını alan ital • 

yan ordusunun ileri hareketi zorluğa 

u~rramıştır. Çünkü habcşlcr oralarını 

ter>kıetmeden önce kuyu sularını tuzla. 
mışlardır. 

luılytm ı•lçisi lltıbcsi.ıttmulun 
çıkmıyor 

Adısababa, 12 (A.A.) - İtalyan c:l· 
liçm memurlarının hareketı, drama. 
tık bir mahiyette geçmiftir. 

Elçilik İfyarlan, durağa bir saat geç 

gclmitlerdiı. Elçi B. Vinciye gelince, 

elçilik binasının alt katındaki odalara 

kapanmıı ve elçilik binaıım ve memle · 

keti ter>ketmesi halalunda yapılan bU

tun ihtarlara bayır cevabı vermittlr. 

Sile) ata e B. Kalderini, elçimn yının· 

da kalmıştır. Mesele önemli bir diplo. 

matik hadise mahiyetim almıştır. Elçi

yi de beraber alarak saat dokuz<h hare
ket etmesi lazım gelen özel tren bu 
yiızden hareket edememı tır 

lşyartarın clçılik binasından çıkma· 

lan üzerine, elçilığin süel muhafaza kı
taları, italyan iınıfonnalarile imparato• 
run sarayına giderek ba'b-c ordusuna • 
gbnUllü yaulmak istediklerını bildir· 
mişlerdır. 
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Şölenlere doğru 
lki memleketin basın/an. sinemala

rı, radyoları bir arada olarak, haftalar-
• C8 ~u hadise üurinde haberler veriyor

lar. 
X adlr memleket Y adlı memlekete 

kızlı erkek}j ne kadar lise son sımf ta
lebesi varsa, yaz tatillerini geçirmek 

üzere göndernıi§tir. 
Misafir lise talebesi ev sahibi lise 

talebesine, talebe ve hoca oda/arma 
konmak üzere, }Jir çok hediyeler getir

mişlerdir. 

Önceden hazırlanan program nok -
tası noktasına yerine getirilmektedir. 
Bir kı.sım talebe .vaylalar üzerinde se
çilrııi§ kamplarda, bir kısmı plajlardil, 
bfr kısmı da ormanlarda eğlenmektedir. 

Gürıcş, hava, spor, toplu oyunlar iki 
memleketin gençliğini srrım gibi sağ
lam kılmaktadIT. 

Ôzel radyo emisyon/arr ile, film ga 
zeteleri ile. bütün gazeteleri kaplrya'ı 
resimler ve reportajlar ile her iki mem
leket. bu güzel ve neşeli hadiseyi sa -
atr saatma takip etmektedir. Ôyle ki 
bazr muvaffarc olmuş yaramazlık/ar ve 
muziplik/er, canlı ve tasasız gençliğin 
şen mizacım ya!ill yığınlara da sira
yet ettirmiştir. Bir kaç gün için, her 
iki me.mlekette de, sert çalışmanın tür 
lü türlü haberleri ve akisleri ikinci 
plana atı/arka hemen herkes, lise son 
sınıf talebelerinin tatil eğlenceleri ile 

meşgul olmaktadır. 
Dönüşten önce, en büyük alanda 

gene programa göre, bir aynlık top -
Jantısı yapılarak bu toplantıda hep 
birden spor oyunları oynanmış ve ge
ne hep birden şarkclar söylenıni~tir. 
Karşılıklı talebe şarkrlarr ulusal marş

lar söylenmiştir. 
Ve bütün bunlar hem radyo hem de 

film ile her tarafa verilmiştir. 
Misafirler gittikten sonra, aylar -

ca, gidenler kalanlara ve kalanfar gi • 
(!enlere kartpostallar, mektuplar, hatı
ra fotoğraflau y-01Jam1şlardır. Ve X 
adlı memleketin gençliği ertesi sene 
F'II lise talebesini ağırlamak için ge
aif bazırlrkla.ra başfamışlardır. 

Doğu'nun ne kadar misafirperver 
olduğunu bilenler söyler, kitablar söy~ 

ler. 
c Tanrı misafiri» mefhumu, Akde

nizdea Sarıdeaize kadar .henüz dipdi -
ridir. Bu, terbiyemizin bir direğidir ki, 
gürtlmemesi ve yıkılmaması lazımdır. 

Terbiyemizin bu güzel tarafr, şölen 
Adetimizden kalmıştır. cYe hepsini, 
yana yenisini bulutuz!» bu cömertlik, 

bizim kanımızda "·ardır. 
Ama daha sonraları, tek başına ge -

ten adam, çaldığı kapının önünde açıl
dığını görmüştür. Ama çok daha son -
raları bir koca köy bir tek misafiri a
ğırlamak için sofrayı ancak elbirliği 
ile kurabilmi§tir. Bunların biç biri şunu 
değiştirmez ki , 

Doğu insanları arasrnda biz türkler 
de misafir ve misafir ağırlamasmc se-

veriz. 
Ve şımdi §U önümüzde açılan mo • 

dem devirde, misafirlik, t;yle anlaşı
lıyor ki. artık ulustan ulusa, devletten 
devlete, memleketten .me.mlekete ola -

caktır. 

Şu günlerde Sovyet rusyalr dost 
sporcular, bizde misafirdirler. Bunları, 
pazarlık ve mukavelesini yaparak fa -
lan Jrulüb yahut falan acanta çağırıp 
toplayıp getirmemiştir. Bu Sovyet 
yurddaş/arrnı gidip dostlan türkleri 
ziyaret etsinler diye sovyet ulusu ve 
.sovyet devleti göndermektedir. Bunla
rı misafir edenler de, türk ulusu ve 

türk devletidir. 
Bu, üzerinde durulması gereken 

bir hadisedir. Çünkü bize yepyeni bir 
münasebetin şekil ve esaslarını ver -

mektedir. 
Bu münasebet daha inkişaf ederse, 

yazrmrzın ba§rna koyduğumuz fantezist 
parça, kcndiliğiııden gerçekleşecektir. 
· « Çat kapı, Tanrı misafiri!» Hayır 

öyle değil. ônceden hazrrlanmış ola • 
rak, ulustan ulusa kucakla, vagon do -
lusu, yığınla .misafiri 

işte birbirlerini sayan ve bfrlerile
rini seven ulusların arasındaki dostlu~ 
ğun icaplarr §imdiden sonra böyle ola
cağa benziyor. Sovyet rusyalr sporcu 
dostlara. «ho§ geldiniz» deriz. 

Burhan BELGE 

ç HAB ER 
ISTANBUL TELEFONLARI : 

... .. . .. .... ................. .. 

Sınıfları geçemiyen 
stajiyerler 

İstanbul, 12 - Tecim ve en
düstri odası sınıfını geçemiyen ve 
ikmal sınacım veremeyen stajyer
leri çıkarmış, bunların yerine ye
nilerini almıştır. 

Şüpehli kuma§ ı ar 

İstanbul, 12 - Gümrük mulıa
faza örgütünün güney sınırındaki 
kaçakçılıkla ilgili olarak İstan
bulda bir tecimgede araştırma yap
tığ·ı ve 300 top kadar şüpheli ku
maş bulduğu haber veriliyor. 

Sovyetli uzmanlar 
şerefine şölen 

İstanbul, 12 (A.A.) - Altın
cı trb kongresinde bulunmak üze
re, Ankarada bulunan Sovyet bil
ginleri yann şehrimize gelecek
lerdir. 

Pazartesi saat 17 de üniversi-
tede sovyet bilginleri şerefine bir 
çay şöleni verilecektir. Bütün pro
fesörler bu şölene çağırıhdır. Şö
lenden önce saat 14 de konferans
lar verilecektir. 

Bir kararname 
. . 

pro1esı 

11 numaralı kambiyo kararna
mesinin 32 inci maddesinin muad
del şeklinin gümrüklere bildiril
mesinden önce Türkiyeye gelmiş 
veya gelmek üzere yola çıkarıl

mış bulunan ingiliz dominyon ve 
sömürgelerile, haklannda 32 inci 
madde hükmü ~atbik olunan diğer 
ülkelere aid mallar bedellerinin, 
bir defaya mahsus olmak üzere 
mezkt'.ir maddede tatbik olunan 
memleketlerden herhangi birisine 
yapılacak ihra.cat bedellerile kapa
tılmasına müsaade verilmesi etra
fında hükümetçe yap1lan tetkik
ler bitmiş ve bu hususta hazırla
nan karar projesi bakanlar kuru
luna sevkedilmiştir. 

Barem projeleri 
Finans bakanlığınca maaşlı ve 

ücretli memurlar hakkında hazır
lanmış olan harem kanun projele
ıi hükümet tarafından bugünlerde 
Kamutaya verilecektir. 

Tekitler ve Gümrükler 

Bakanlığındaki sınaç 

Ötey gün 'Tekitler ve gümrük
ler bakanlığında yeni alınacak iş
yarlar için yap1lan smaçlara 30 ki
şi kadar ginniştir. Bu smaçlara 
girmiş olanlar içinde daktilo kur
sundan 8 kişi kazanmıştır, Ayrı

ca bu sınaclara girmiş olanlardan 
fakülteye devam etmiyeceklerine 
dair de teahhütname alınmıştır. 

Yeni atlı jandarma 
bölüğü 
~ 

Şehrin dış inzibatını temin için 
Akköprü yakmmda 100 kişilik bir 
atlı jandarma bölüğü kurulmuş

tur. Bundan sonra şehir dışında 
jandarmalar atlı olarak ödevlerini 
yapacaklardır. 

Parasız yatılı talebe 
Kültür bakanlığında liselere 

parasız yatılı olarak alınacak ta
lebenin sınaç evraklarının tetkiki 
pazartesı bitmış olacaktn 

Fındık: kongresi delegelerine şölen 

Dün Anadolu kulübünde Eoknomi Bakanının ver

diği şölen çok neşeli geçti 

DünKa şölende çağrı lrlardan bir grup. 

:fi4mdık kongresi dün 10.40 da 
ikinci toplantısını B. Bedri Gök
nilin başkanlığında yapmış ve bir 
gün önce toplanan komisyonların 
kararlarrnı oybirliğiyle kabul et
miştir. 

Atatürk'e, İsmet İnönü'ne~ 
Celal Bayar'a kongrenin saygı ve 
sevgilerinin bildirilmesini alkış

larla Kabul eden kongrede üç ko
misyonun raporları okunmuş ve Ü
zerlerinde bazı münakaşalar ya-
pılarak yapılan tekliflerin bakan-

iığa bildirilmesi muvafık görül
müştür. 

Akşam saat 17 de Ekonomi ba
kanı Anadolu kulübünde kongre 
üyelerinin şerefine bir şölen ver
miştir. Bu şölende üyelerden baş
ka saylavlar ekonomi ve tarım 
hakanlıkları büyükleri, türkof is 
başkan ve danışmanları bulun· 
muştur. 

Kongre kararlarının kısa bir 
zamanda tatbik edilmesi için ge
reken bütün hazırlrklar yapdmış. 
tır. 

Uçak piyangosunda l'-azaiıan numaralar 
70 lira kazarıanlar: , 

27963 18101 l9309 22582 189 2117 
1068 12326 11658 2166 29383 l6851 

18246 Z89S 1812.'i 6150 ZS088 185 

6951 292 2272 Z7295 2011 22914 
19770 2771 l1567 18342 26448 20564 
198<i9 7647 Z4808 4778 13006 18105 
19249 26974 17968 25622 23l51 1079 
21369 19278 15788 20487 10461 16438 
10256 2836 27478 17696 8399 3768 
16123 22343 29883 7892 9942 25106 
7399 11469 28024 5690 14202 15244 
6798 11499 28460 10685 1367 323 

26106 10227 6318 17755 19174 20947 
29089 5770 8040 28506 18266 28060 
24451 23131 8803 25232 3933 13730 
20017 24702 23379 1393 7090 6642 
20848 21670 19200 28807 6473 10773 
17653 16723 11623 15362 8376 9542 
24756 2305 12220 23856 9742 5160 
12952 24865 5913 455 4586 6570 
12816 26378 26012 21616 

50 lira Jwzarıanlar: 
829 16139 26905 6685 1995 24322 

5526 23600 17669 4256 29787 15553 
18280 24749 18l99 18530 24387 9550 

9651 17045 1271 16337 11529 27695 
8288 10689 23469 723 2765 23231 

22766 17315 18213 5147 17354 5776 
9447 26950 11939 29540 4055 17900 

21798 17423 4845 9251 17550 13282 
25288 2309 3077 6810 21295 8519 

3103 7003 19664 12014 1233 17308 
4529 9945 21796 15558 9624 20425 

21458 28465 15381 19763 15270 16933 
21514 218l9 2~976 23756 22630 222274 
7~68 29933 4260 27334 16914 1038 

26582 6297 2678U 12989 26521 391 
20318 21873 26659 18812 5898 27350 
29455 21188 17618 28973 28244 15908 

2647 13241 27563 24976 20927 8712 
8243 1622 12580 2611 65 29569 

21610 20376 21693 19428 18711 11412 
2392 15352 9661 9394 18083 25687 
2222 7942 6586 18327 19187 12914 
6504 19854 16533 1691 15642 27065 

28600 2710 20007 28294 6246 29264 
822 24392 23293 24072 5105 2047 

19338 25105 24084 1922 12558 7911 
25330 5454 28850 8235 24536 19607 
22954 3534 1460 29816 6051 29068 
23171 27215 25815 5852 17290 28603 
3689 3948 23828 19671 2335 20923 

27317 20444 8250 20778 18363 10866 
25381 2053 2215 19830 17997 3670 
26170 26713 21537 2702 18769 6622 
t 2.457 S966 19334 7.948 211 ı; ı 

1 

40 lira kazananlar: 
9147 11385 24088 27086 19533 24680 
666 2627 018643 23787 15161 16855 

Z9909 18319 22117 27895 23474 18278 
5094 19646 21127 8539 27660 21641 
9873 15550 19894 25639 3049 29781 
5808 28492 21723 20910 20097 258Sl 

27511 2640 22043 20333 5627 21231 
24533 2446 22844 Z9400 28511 14770 
13540 23659 27863 3134 8791 8532 

29449 26945 1082 26460 1565 8847 

8945 464 3048 25921 20492 18578 
6857 14521 11326 3093 25474 7952 

25217 9572 6157 23444 5346 10354 

24643 200 12801 3630 20791 22355 

26986 7581 4225 9511 7016 3217 

5549 18874 7566 801 10939 28265 
22171 27777 27162 11982 11692 8564 

5835 3080 4862 3200 29160 3432 

4663 J9411 29353 9124 11351 14517 

21293 24494 6397 2793 812 9080 

14032 10806 10954 26315 10842 29839 

761 25091 5210 29053 4507 21232 

24910 19973 19880 13425 26099 23504 

28162 6668 11714 28896 1007 308 

7348 21897 8553 4664 17422 28360 

9529 19288 6325 1888 17825 5191 

25355 21119 6055 20390 23506 13902 

8796 20849 13748 2257 23654 21712 

13607 5930 14993 28871 17937 25984 

15136 4614 18924 22807 16169 3810 

18095 28367 3328 15113 14030 3916 

1668 6058 1205 12300 10519 22622 

7885 24617 19781 23115 7024 29623 

20066 15215 17087 1718 5846 21867 

20582 6998 18268 10351 15958 11394 
4320 27188 26621 28587 10403 23112 

12671 12383 29751 4097 4287 16947 

5241 2880 28991 29886 15137 11116 

2988 17802 13057 4693 29548 3296 

6846 l4466 28455 12320 16753 11268 
15251 23054 14705 22201 17442 25006 
12095 22068 25597 12587 29280 9872 

18778 27374 14411 19711 3728 10103 

7493 29174 29590 8597 28974 25547 

11257 2806 7085 1557 983 20337 

10499 27286 1599 25724 13685 4395 

23668 2870 18243 29706 P270 20681 

28318 3315 7471 25691 76 10927 

5670 18431 1876 1176 24521 25711 

6909 22699 13165 3196 124-97 22 7': 

16954 11389 741 9862 2715 1759 
13030 15019 12036 12836 27835 4071 

12907 4259 2aı5s 14110 21068 720S 

16880 26065 1910 14450 18183 20511 
22803 23916 26715 20 14725 26213 

9249 28483 2706 11524 4348 5765 
nın ?407fi 12371 3867 29154 7594 1 

Cnınuı·iyet hayra· 
ınında elli qi söz 

söyliyecek 
Dün Ankara halkı:::vin<le cıa~

müzdeki 29 birinci te~ cumur i
yet bayramı için şehrin ~:az;-rlık
larını tesbit etmek üzere bir ko
misyon toplanmıştır. Komisyonun 
verdiğJ kararlar arasında 50 halk 
hatibi için şehrin türlü yerlerinde 
kürsüler kurulması da vardır. Cu
muriyet bayramında bu hatibler 
her yıl olduğu gibi halkı devrim 
Türkiyesi hakkında bilgilendir
mek suretile aydınlatacakttr. 

Sami Çölgeçenin (Seya · 
hatnaıne) si yeniden 

basılıyor 
Ötey gün halkevinde Çangın 

saylavı B. Sami Çölgeçenin ölü
mü dolayısiyle bir anış yapıldığı
nı yazmıştık. Öğrendiğimize gö
re B. Sami Çölgeçenin "Seyahat
name,, adlı eseri de halkevi hesa
bına yakında basılması için karar 
verilmiştir . 

Finans kanunlarında 
değişiklikler 

Finans bakanlığı türlü vergi 
kanunlarında yapılacak değişik
likler üzerinde son etüdlerini yap
mıştır. Y abaneı finans uzmanları 
memleket içinde yaptrklan etüd 
gezilerinde elde ettikleri sonu~la
rı birer rapor halinde bakanlığa 
vermişlerdir. 

Tarikatçıların duruşması 
Nevşehirli tarikatçilerin du

ruşmaları dün gene ağır ceza hak
yerinde yapılmış ve hakyerinin 
gördüğü lüzum üzerine evrakın 
yeniden incelenmesi için duruş
manın 18 birinci teşrine bırakılma· 
sına karar verilmiştir. 

Halkevinin çıkaracağı -
broşür 

Ankara halkevi cumuriyet bya
ramı dolayısiyle bir broşür çıkar
mağa karar vermiştir. Bu broşür
de cumuriyetçilik, halkçılık, liik
lik, milliyetçilik, devletçilik ve 
devrim esasları kısa bir şekilde 
hulasa edilerek halkın anlıyabile
ceği bir öz türkc;e ile yazılacaktır. 

Ceb kılavuzları piyasada 
bulwımaktadır. 

İstanbul, 12 (A.A.) - Türk dil ku
rumu genel sekreterliğinden: 

"Osmanlıcadan türkçeye cep kda. 
vuzu"nun Devlet basımevince yetişti

rilemediği ve piyasada kılavuz bulun· 
madlğı yolunda gazeteleide görülen 
yazılar doğru değildir. 

Devlet basımevi, yüzbin olarak ba
sılan kılavuzların hepsini basmış ve 
bunların yarısından çoğunun kapakları.. 

nı da geçirerek teslim etmiştir. Kalan 
kılavuzlar da kapakları geçirildikçe sa· 
tışa verilmektedir. 

8930 18070 21970 6865 10725 10640 

19541 9521 24205 25673 17468 1825 
21344 8890 26579 5850 13026 27485 
2221 18928 22859 17858 7417 1~~1~ 

23972 

En son çekilen 500000 liralık mü· 
kafat aşağıdaki 100 numaraya isabet 
etmiştir: 

15684 15485 13133 26428 3047 215'13 
19675 14028 3305 9335 23735 2649S 
27396 16749 15997 8673 20661 3646 

23287 29983 14271 23628 13270 26496 
13035 10698 22467 28964 7012 21771 
3284 18429 1950 14198 21961 966 
6112 5408 27222 7173 20347 5338 

27621 25221 6613 19~97 12655 1960 
12793 15182 17323 12799 135f.9 8892 
9133 11246 5132 23914 22801 6105 
2475 14761 25769 14979 25678 14751 

24583 24520 10355 2727 29680 24143 
27655 19971 12100 14741 6913 27531 

2425 25491 9~33 2076 27665 27077 
1G958 14899 24905 27~;1 21057 26679 
18911 17658 23695 5713 13846 ?3~5 

11346 27444 3850 28734 
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Romanya'da nülu• hareketleri: 

1 temmuz 1934 de Roman
yanın nüfusu 18.913.713 rakamını 
bulmuftu. Aynı yılın 31 ilkkinu
nunda İse 19 milyonu geçmittir. 
J 934 de canlı doğmuf çocukların 
sayısı 612.335 idi. Romanyada ö
lenlerin nisbeti diğer medeni mem
leketlere bakarak daha yüksektir 
ve 1000 de 20. 7 rakamını bulmak
tadır. Köyde bu nisbet 1000 de 
21.3 e kadar yükselmekte ve şe -
hirde ise 17,9 a düımektedir. Köy
lerde nüfus artımı çok azdır. 

Ölü doğan çocukların sayısı 
artıyor. Nisbet, şehirlerde % 5,40, 
köylerde ro 1,8 dir. Çocuk ölümü 
nisbeti ise çok yüluek bir niıbete 
çıkmaktadır. Çocukların yüzde 
18 i daha bir yatını doldur -
madan ölmektedirler. Ölüm mik
darı da çok fazladır. Bu mikdar 
senede 400,000 ü buluyor. 

Dünyanın en nadir hayvanı: 

§ Bir İngiliz avcısı, H. C. Broc
klehurat kapiten, dünyanın en na
dir hayvanım öldürmek için 45.000 
kilometrelik bir eeyahat yapmıı
br. Panda isminde bir nevi ayı~ 
lan bu hayvan, Çin'in en uzak bir 
köteai olan, Mekonı, Salven ve 
Maccaddi ırmakları arasında, 

3000 le 5000 melre yükseklikte 
•ir yerde yapmaktad1r. Bu, kara 
benekli beyaz bir ayıdır Ye bili
nen ayıların hepsinden çok daha 
höyüktür. Okapi Ye Banıo ıibi 

çok nadir olan diğer hayYanlar 
daha varaa da bunların hiç biriıi, 
panda kadar eri9ilmesi ıüç yerler
de yaıamamakta Ye daha kolay bu
lunmaktadır. 

İngiliz avcuının vurduğu pan
danın derisi Britit Müzeum' da 
göaterilect.ktir. 

Sovyetler birliğinde göçebelik 
kalkıyor: 

§ Sovyetler Birliğinde ıö -
çebelik halinde yafıyan bal -
km sayısı on milyondan fazla idi. 
Bunlardan Kng12, Karakalpak, 
Kazak, Yakut ribi kabilelerden 
7 milyonu türk ırkına menıuptur. 
Bunlardan ha,ka Sibirya' da Op
J'at, Kalmok, Boryat ıibi monıol
lar ve çingene gibi hindu kabile
leri de Yardır. 1924 de yapılan 
plina ıöre Sovyetler Birliiiııdeki 
bu göçebelerin iskanına baılan
llllf ve bu it jçin büdceye 100 mil
yon rubleden fada kredi konmuı-
tm. Bunlar için yii:& binlerce n, 
on binlerce okul Ye binlerce has
tane yapılm19tır. Göçebelere de
mirbat, makina, qya Ye saire Ye
rilmittir. Yalnız Kazakiıtancla 
27,000 ev ve 16 okul •e 17 hasta
hane yapılmıttır. Göçebelere tar
la ifleri ve ekin usulleri öğretil
mittir. Bunun sonucu olarak ıöçe
belerin üçte ikisi on senede otu
rak bale ıetirilmittir. Şimdi Sov
yetler birliğinde daha 4 milyon 
göçebe vardır. Bu suretle de bun
ların ekonomik verimi 4-5 kat ç~ 
ğalmıt ve hayvan cinsleri iyilet
miı, balkın kültür durumu yük -
aelmistir. 

Ôlülerin f.albi h:ır ... kete g~tirili 
yarı 

§ Moıkova profesörlerin 
cleD Aıinovski ölmüş çocuklann 
kalblerini harekete getirmek ve 
bunları diriltmek yolunda bazı ö
nemli tecrübeler yapmı,tır. T ecrü
be 50 ölü çocuk üstünde yapılmış 
ve bunlardan 35 inin kalbleri ha
rekete getirilmit ve bu hareket 25 
saate kadar devam etmittir. Ha
rekete ıelen kalhler 3-4 saat bil
baua muntazam çalıı:.maktadır. 
Bunun için profesör Tiroda ve 
Adrinalin maddelerini kana §ırın
ga ebnİftİr. Bu maddelerle şimdi
~e kadar hayvan kalbleri üstünde 
>tıı--1 tec .. übeler yapılmı,tır. 

'f 

rl yabancı gazetelerde okuduklarımız· 
~\... -- - -· --- - - -

Hahe~ savaşı karşısında Avrupa sıyasası 
. ~tal~an • habef NVClfl ""a m edip •idiyor. Her ne katlar bu .a VQf Aksum, Adua, OgaJen gi

bı §ımdıye kadar Juymadığamı .z bölgelerde olmakta İ•e de bunun yankıları, ula.lar ••yete•İnin 
zecri tedbirler almtUı, inpiz - italyan •erginliği, bu yüzden Avrupa muvazene•inin yeniden al -
ma•ı ihtimal içinde bulunan değiıiklikler ıeklinde kendini gÖ•te rmekte ve bu savaı, bu bakım
dan lokal bir çarp11maJan çok itala dünya kamoyunu ilgilendirm ektedir. 

Hadi•elerin nycual akııını takib edenler için, bugün, birkaç la raftan öğrenilmesi gereken 
me•eleler vardır: Habqi•tand aki italyan .zaferleri ne gibi .onuçla r verecektir ? lngilterenin 
Ulu•lar So•yete•ine olan bağlı lığı ne dereceye kadardır ? Bir avrupalı gözü ile habq ordu.a
nan kıymeti nedir? 

lıte Ofaiıda türkçeye çevir diğimi.z üç yazı bu .arulara cevab te1kil ediyor: 
1 illıte~rin 935 tarihli Deyli Tele_ 

gral gazete$İ "ikinci Adova harbı,, baş
lığı altında yazdığı bir ba§yazıda di
yor ki: 

Adovayı zaptetmek1e İtalyanlar, yal
nız bir zafer kazanmakla kalmadılar 

aynı zamanda Üzerlerine ıürülen eski 
bir lekeyi de sihnit oldular. 

Şimdi İtalyanlar, eald romahlarm 
ve bütün fütuhatçı uJuıJarın zafnfer 
kazanınca eski mağlubiyetlerini unut
tuldan gibi, artık 1896 felaketini unut
muşlardır. 

General Santininin ve askerlerinin 
Adova'ya girdikleri haberi resmi ola
rak Romaya ildirince orada halkın se
vinci, hiç şüphesiz, hududsuz olmuş

tur. 
Bu zaferin harb başlanı;ıcından pek 

az sonra vnka gelmesi sevinci büsbütün 
artırmıştır. Çetin bir mukavemet kar
şısında kazanılan bu planlı ve sistemli 
zafer, herhalde B. M llsolininin kendi
sine ve halkın ona karşı olan güvenini 
artıracaktır. 

HattA büyük harb günlerinde başıba· 
kanlık etmiş olan Sinyor OrJand, Bay 
Musoliniye bir mektub gönderereık 

böyle günlerde bütün İtalyanların hiz
mete hazır olmaları lazımgeldiğini bil
dinnittir. 

Habeşler çetin bir harb yaptılar; 

fakat bütün bu gayret boşa çıkmıştır. 
Cumartesi günü Cenevrede on üçler 

komitesi. anJapnazlrk ve harbtan ön
ce-ki durum hakkında konseye raporu· 
nu verdi. Bu rapor, ağız birliğiyle itaJ. 
yanlar aleyhindedir. 

Baron Aloizi'nin, İtalyanın harb et
mediğine, habeş saldırganlıklarına kar
şı Jazımgelen korunma tedbirleri aldı· 
ğına, Hııbcşistanın medeni uluslar ara. 
sında yer alamıyacağrna dair olan id
dia ve şikAyetlerin • ki bunlar, binler
ce defa Duce tarafından tekrarlanmış
tır - hiç bir tesiri olmadığı görülmek
tedir. 

Şurası unutulamaz ki 1923 yılında 

Habeşistanı, Uluslar Sosyetesine İtalya 
takdim etmişti. Komite raporunda o 
zaman Habeşistanın iç i~lerinin de pek 
güzel bilindiğini hatırlatmaktadır. 

Komitenin biricik önergesi, harbın 
tez elden durdurulması olmuştur. 

Herhalde Uluslar Soıyetcsi andlaş· 
rnasınm çizmiş olduğu esaslar gereği 

gibi takib olunmaktadır. 

Şimdi bir altılar komitesi ayrılmış 

ve buna da ortada bir saldırganlık olup 
olmadığı ve varsa saldırganın kim ol
duğunu tayin etmek ödni verilmiştir. 

Bunlar. dün toplandı ve hadiselerin 
dili onlara saldırganın İtalya olduğu. 

nu söyledi. Bunlar. bugün raporlarını 

konseye verecekler, ondan sonra çar· 
şamba günü toplanacak olan asamble 
ne gibi zecri tedbirler tatbik olunaca
ğını kararlaştıracaktır. 

Herhalde durumun en çetin safhası 
budur. Ve karfr günü yaklaştıkça işin 

güçlüğü azalmaktadır. 

Bereket versin. başkan RuzvcJt de 
Amerikanın cephane ve silah üzerine 
ambargo koyacağı haktlunda söylediği 

sözler. bu kaynak ile Uluslar Sosyete. 
si arasında bir aykırılık çıkmıyacağına 
delalet etmektedir. 

Bugün bizim sıyasal aytarımızın da 
söylediği gibi finansal ve ekonomik 
zecri ted!.irferden başka bir şey düşü · 

niilmemektedir. 
Eğer hu tedbirler, tesirli ve kesin o

larak yapılmıyacak olursa yapılacak 

tazyik ihmal olunabilir bir sonuca va
rır. 

Bir takım uluslar, bu zecri tedbirle· 
H iştirak ettikleri takdirde kendi ih
ı cat mallarına bir piyasa bulqnmıya
cak olursa. fena bir duruma düşecek· 

lcrin'i söylemektedirler. 
Eğer bu ö1iirlcr w• hPh:ıneler kabul 

edilecek olursa o zaman zecri tedbirler, 
hayliden hayliye hafifliyecektir. Eğer 
U lualar Sosyetesi prensipleri kabule 
ve müzaharete değer Jeyler itt bu u
gurda biraz da fedakArhk yapılabiJir. 

* •• 
İngiltere ve uluslar 

sosyetesi 
5 ilkıeşrin 1935 tarihli Deyli Tel -

gralın başyazısmdan: 

Dün gece Bornmavt'ta bir söylev 

veren Bay Baldvin. dedi ki: 
c - İtalyan - habeş anlaşma . .dığı

nın ta i1k başladığı gıinlerdenberi. biz 
elimizden geldigi k:ıcJar, bir uluslar 
sosyeteıri üyesi olarak uhdemize düşm 
ödevi yapmağa ve sosyete andla;.ma -
sından uzaklaşmamaga gayret etmişiz
dir. 

Bafbakanımız, bu sözlerle yalnız du 
ru.mdan tedirgin olduğu için öfkelc • 
nen ltalyada değil, bir takım baıka 

ülkelerde - hatta uluslar so10yetcsıne 

bağlı ülkeleı de - İngiltere ye ve in -
giliz ulusuna karşı şüpheli sozle.r sar
fcdenlere karşı yerinde ve agır başlı 

bir ~evap vermiştir. 

Eğer İngiliz hükümeti, uluslar sos
yetesine karşı olan yı.ikenlerini ayak 
altına alarak ve İtalyanların yaptıkta 

rı daveti dinliyerek Habeşistandaki 

menfaatleri üzerinde paz~rlığa giriş. -
miş olsaydı, o zaman egoist sııyrlmıya 
cakt1 . 

lngiliz hükümeti uluslar sosyete -
sinden yana bir sıyasa gutmüştür. 

Çünkü bu kurumun Avrupa barışını 
korumak ve kurtarmak için canlı bir 
amil olduğuna inanmıştır. 

Çünkii İngiltere, AJlahın kendisine 
Avrupa krtaı;ında verdiği ödevi yap -
maktan geri duramazdı. 

Çünkii İngiltere imparatorluğunun 
kalbi ve merkezi bu adalardadır ve bu 
adalar sarı;ılırsa bütün bir impa.rator
luk sarsılır. 

Bay Baldvin, lngilterenin tek ba 
şına kalmasına taraftar olanlara hü -

cum etmiştir. 
Eğer hütün uluslar bugun ge.rçek

ten uluslar sosyetesine bağlı olsalar
dı, İtalyan - habeş savaşı başlıyamaz 

dı. 

Eğer bu buhran kartıamda ulus 
kar sosyete!Iİ kendisini gösteremezse, 
bu kurum dışında bulunan devletled 
içuiye almağa imkan olmıyacaktır. 

Bir üyenin yükenlerini yerine ge 
tirmemcsine karşı, öteki üyenin ken
di&ini tehlil·~ye koyması fena bir fCY 
dir. Fakat bütün ulusla.r so10yetesi sar 
sılına bu, daha fena bir şey olur. 

~ ·1 B ldvin, AJmanyanın yeniden 
silahlanması ile Avrupada yol alan 
değişmeyi bir bütün olarak anlatmış 

tır. 

Bunlardan anlafılıyor ki İngiltere, 
en büyük menfaatini Avrupa barıtz -
mn korunmasında ve kollektif olarak 
güvenlik sisteminin 
bulmaktadır. 

yürütülmesinde 

Bııgün barıtın muvakkat olauk bo 
zulduğu bir sırada bu kontrolun daha 
ziyade kuvvetlendirilmesi gerekmek -
tedir. 

Herhalde bu kontrolu da tek başına 
1neiltere değil, bütün uluılar sosye -
teai üyeleri yapmalıdırlar. 

*** 
İsveçli General 

Habeş askerinin nasıl as
ker olduğunu anlatıyor. 

18tokholmden Taymis ıazetesıne 
bildiriliyor: 

l-Jabcş imparatorunun sütl danı~-

man ve uzmanı olup son zamanlarda 
sıhatinin bozukluğu dolayıeiyle bu ö· 
devden ayrılmış olan general Erik Vir
gın, lstokholm Tidingen gazetesinin 
Adisaıbaba aylarına demiştir kf: 

"Habeş askeri, modern surette tec
hi~ e<lilıniş bir ordu ile harb ederken 
oe tehlikenin ne demek olduğunu bil· 
mez. O, makinalı tı.ifeklerin ve topçu
nun koruması altında bulunan bir tan
ka bile hiç korkmadan, hatta titreme· 
tlc:n hücum eder. 

Habeş savaşçısının bütün kuvveti 
ele, avuca sığmıyan cesaretindedir. E
ğer adam ~e insan kuvveti mevzı.d>ahs 
o?ursa habcs ordusu, herhangi bir Av
rupa ordusu ile çarpışabilir Fakat bi -

zim için Jıarb meselesinı kotaracak o
lan .imil, sıl.ıh ve cephane kuvvetidir. 

1 lab ş ..ıı dıısunll biı avrupalı kafa. 
sıyle muhakeme t'lmek doğru "değildir. 
l ecriJbeleı gJsleriyor ki bunlar hakkın 
da l;.üsblİrı.in lıa~kıt bir görüşle hüküm 
\ermek gerekmektedir. 

Son üç ay ıçerisinde H.ılJeş.iatancta 

t<ıplanmış olan orduyu üç kategoriye 
ayırmak mumkundür. 

Eski ve orijinal ordu, bugünkü gibi, 
memleJtetin muhtelif taraflarında bu
lunan işyarl.ır ve ileri gelenlerden mÜ
rekkebtiı. 

Bunlar, tıpkı, orta çağlarda Avru· 
pada top1anmış olan derebeylik ordu
larına benzerler. 

Habeşistan bir zamanki beylikler, 
dülrahklara karııhk bugün on dört ile 

ay rılmı~tır k1 bunların hepsini bir il
bay idare eder. 

Bazı ilbaylara V(rgi toplamak hak
kı verilmiştir. Bu illıaylar, kendi ille· 
rinin kapasitesi ve zenginJiği ile uy_ 
gun bir sayıda imparator için ordular 
da beslerler. 

Bundan baırka bu ilbayl.ıra baglı o· 
lan bir takım şefler de vergi toplamak 
mukabilinde bir takım ordular bulun
dururlar. 

Bugünkü Hab::şistanın bir takım böl. 
gelerin<le hala bu uıul hüküm sürmek· 
te ise de bütün orduların doğrudan 

doğruya merkez hükümetinin kuman
da ve kontrolu altında bulunmaması 
tehlikeli olacağını tarih bize göster
mektedir. Onun için bugünkü impara· 
tor bu uıulü kaldırmaktadır. Şimdi ye
niden tayin olunan her iJbaya paralarr 
ve aylıkları hükümet tarafından öde. 
nen askerler verilmektedir. Bu asker· 
ler o ilde baysallığı korumak içindir. 
Bir harıb çıktığı zaman bu ordu impa
ratorun emrine verilir. 

Son zamanlarda imparator, topladı
&• vergilerle ayrıca bir ordu yetiştir
me<Ktedir. 

Son ayda herkesin, zaman kaydı ol
maksızın, savq boyuna gideceği hak. 
kında hir kanun çıkarılmıştır. Bu su
retle artı~ Habeşistanda i'sizlik kal
mamıştır. 

İmparator, hepsi gayet mükemmel 
askerler olmak üzere 200.000 asker çı
karabilir. Fakat silah ve cephane yol· 
larr kesilmış olduğundan ordunun bü
tün ihtiyat kuvvetlerinden istifadeye 
imkan yoktur. 

Bununla beraber, bütün halkın sa
vaşçılık ananasi vardır. Bu, her ne ka· 
dar bugünün harb usullerine uygun de
ğfüe de gene hundan bir takrm hayret 
verici neticeler beklenebilir. Bunlar da 
hepsini birer iyi asker yapabilmek için 
kifi gelen bir takım meziyetler vardır. 
Bu meziyetler, Valval'de görülmüştür. 
Orada onlar, adeta, Avrupa tekniği ü
zerine harb edermiş gibi elbirliği et· 
mişJerdir. Bunun sırrını biz, avrupalı
ların öyle kolayca anlama.klığımıza im. 
kan yoıktur. Bunun derin kökü, uzun 
yıJJardan kalmış olan savaş ananale
rindedir. Onun için habct askerinin sü-

- : 1 .. ri ıür. 

mü, buna gö,. büJrüm yilriilmell doi· 
na dejildil·. Bunu biı, 111cak Avrupa 
lııaf•ı ile b&y:S. dütiniiyorus, fakat Ha· 
beflı9tanda hakikat baıka türlüdür. 

Yalnız tu var ki l>u ordu tanklara, 
ugaklara ve toplara kar§ı had> edecek' •• 
tir. Habeıf ordu.unda bu ııiiahJ:a:- bulun
mac!ıktô.tl. ba~ka, bu ıı .a:- httk\(m<la es ... -
lı fikirkr de yc>ktıır. 

Eğer hıırb bttşlıyacak olurM o ut

man habeş orduııunun befbca kuvveti· 
ni bu harb ananalerinde af'MTUlk lizım
gelecektir. 

Eaki Adova zaft:d. llllliiefliieritı bu 
esrarengiz manevra kabili~tleri aaye. 
sinde kazanılmıştır. Bunu nası} yaptık· 
Jarına ben akıl erdirmekten acisirn. 

Orada habeş askerlerinin gruplara 
ayrılışlarını temin edebilmek, herhan
gi ıbir Avrupa kumandanı için de bir 
hasarı sayılabilir. 

Medeniyette geri kalmıs ulusların 

düşmanlariyle çarpı§lll<lk hususunda 
büsbütün başka bir kapasiteleri oluyor. 
Bugünün telefonu •e telsizi kadar i _ 
lerine yanyan bir takım işaretleri kul
lanmak suretiyle habeşliler Adovada 
üç İtalyan akınını durdurmuşlardır. 

VaJval'de İtalyanlar modern techi
zat kullandılar mı? Evet, orada tank 
ve uçak kullandılar. İlk akında İtalyan 
uçmanlarının gördükleri kendilermi 
J8tırtnwştır. Uçağı ömürlerinde ilk de
fa görmüş olmalarına rağmen, habeş· 

ler ondan korkup kaçmamışlar, intiza
mı ıbozmamışlardır. 

Halbuki iLk önce bu toilahın habeŞ

leri fena halde ürküteceği umuluyor· 
du. Halbukı habeşler böyle yapacakla
rına büyük bir hızla italyan tanklarına 
saldırmışlar. Üzerlerine çıkmışlar ve 
içindcıki askerleri öldürmüşlerdir. 

Harba atılan lbir habeş aakerini yü
rüyüş ve at1hşmdan ancak, ölüm alıko· 
yabilir. 

Valval hidiseainden altı ay önccıin

denbe.ri İtalyan ETitre ve Somalisinde 
yapılan hareketlerden, B. Muaolininin 
bu memleketi istila etmenin serbest a.. 
damlar için ne türlü tehlikeli olacağı· 
nı anlamış bulunuyordum. 

Doğu Afrikasıııdaki İtalyan 11yau
sı bir zaman yerlilere kardegçe mua. 
mele etmek iken birdenbire kaybettik
leri hürmet ve sevgiyi tekme iJe yum
rukla elde etmeğe kalkışmışlardır. 

Yaptığım bu tcrübe, bana ıu kana.. 
ati vermiştir ki İtalyanların kuvvetle· 
rini artırmak hırsiyle giriştikleri bu 
maceraya bütün insanlık aeverler urıı 
durmalıdırlar. Eğer İtalyanlar muzaffer 
olacak olurlarsa bunun arkasından Ha
bcşistana sürü sürü sefalet ve felaket 
girecektir. 

Bu hususta i.talyan ulusuna söyliye· 
cek sözüm yoktur. Onun öndtrJerini 
kına yorum. 

Bana beyaz ııılun dÜIJlllilnı admı ve. 
riyorlar. Benim de bcyu ırkm üstün· 
lüğünü nasıl lroruyabil«eii hakkında 
fikirlerim ve düfiincelerim VB1'dır; 

oportünistlik ile ft gnelıımiyen istila 
yollariyle değil, fakat iyi örnekler ver. 
mck suretiyle elek edilebilir. 

POIJSTE: 

8. Has<ın Ali Yücel'in e~yuları 
çalındı ı·e lnılundu 

İzmir saylavı B. H .. san Alı Yücelin 
batından tuhaf bir poliı hadisesi ge· 
mittir. Ötey gün biri.ı Hasan Ali Yü
celin oturduğu apartmana telefon ede-

rek akıam bir yere gidtceginden eşya· 
)arının bazırlanmaıını bildirmit ve ak
tama doğru B. Yücel tarahndan gön. 
derildiğini söyliyen bir otomobil hazır
lanan eıtya)arı İıtaıyona &ÖtÜrmÜ§tÜr. 

Akşamleyin ve bu .cfer B. Yüce
lin kendisi . misafir bulunduiu bir yer· 
den paltosunu almak üzere evine bir a
dam göndermiştır. Hizmetçi kadın, pal· 
tous ile beraber diğer elıbieekrin de sa. 
bahleyin B. Yücelin telefon etmeıi u
zcrine gelen adamlara verildiiini aöy
Jeyrnce mesele anlaı;ıJmıı ve B. Haaan 
Ali polise baş" ı.ırmuştur. 

Polisimizin her zamanki deierli ça.. 
,lışmasiyle hadisenin kahramanı Bura

da elinde B. Yucelin bavullarile bera

ber yakalamıştır Geçenlerde İstanbul. 

da Kabataş lısesinde almanca agretme· 
nini yaralayan Buı han adlı tu gene ba
vulları bursalı Mehmed Nezihden al. 
dığını iddıa etmektedir. Polisin ge"(i
ni bu garib hadisen ini iç yfüiinii } a• 

kında avdrnl;ıt:ıcaktır 
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Dil anlretinıiz: -..... SPOR 

Anketimize gelen cevaplardan Dost Sovyet sporcuları Istanbul' da (Başı 1. ci sayı/ada) 

tü.rkün benimsemesinden doğan övünç 

ve lk~vanç duygularımızı şimdi burada 
bildirirken bize lbu tatlı ankete karşı. 
lrk vermek ve dolayısiyle dil devrimi
ne hizmet etmek fırsatını veren gaze. 
tcnize de teşekkür etmeği ayrıca öden. 

mesi gerek bir iç borcu sayar ve karşı

lıklarımı aşağıya birer birer yazmağa 
ha§larım. 

1 - Sabah sözünün karşılığı Erte, 
İrte ve Tan üstudür. Şu var ki: Bu sö· 
zün türkçe olduguna inanmak gerek. 
tir. Çünıku: ibu söz uzerind~ yaptığım 
inceleme sonunda sabahın (Yeni sey) 
dilinde sema ve güneş hatta tanrı kar
şılıgı olarak kullanılan (As) sözünden 
alınmış olmasının çok kuvvetli o!duğu. 
na inanım vardır. Sabah sözünün asıl 

kökü yukarda yazdığım gibi (As) ol -

dugunu kabul edersek sabahleyin sözü. 
niin sonundaki ley1n ekinin de zarfi
yt t, zam"'n ve vakıt1a iyi bildirildiğini 

açıkça görürüz. 

Demek ki sabahleyin sözü saıhah vak. 
tını, sabah zamanını ve sabahla bera
beri anlatmış oluyor. Bu savamızı bir 
iki ôrnel:le saptalayalım. (Sabahla be

railct, gÖzümü açtım.) (Swhahleyin gö. 
zimıü a!ftım) (Tanla gözümü açtım) 

Tanla beraber gözümü açtım) (Tanla
yın gözümü açtım) gibi. Yalnız arab
Jar bu kelimenin arabça olduğunu ve 
aslın.o subuhdan geldiğini söylerlerse 
de bence yukarda yazdığım gibi (As)'
dan alınmıştır ve türkçedir. Gündüzün 

haşilc gündüz lıaşlangcını ve güneş çık
t; k t.:m sonra zevale değin olan vakti 

got.tt:riyor. Gene bu kelimenin sıfatı 

vardr. (Sabahki. sabahlı gibi) sabahki 

bu sa:ıah olan ve görülen iş (sabahki 
giıbi dalma) dersek bu saba.b gibi dal -

ma) demek istediğimizi anlatmış o1uyo

rtl2 . Sabahlı sözü de her sabah olan de. 
mektir ki (sabahlı ve akşamlı çalışı -

yorum) deyince her saboh ve her ak -
şam bir düziye çalışıldığını bildirmek 
istediğimiz anlaşılır. 

2 - Öyle bu sözün birkaç kökü var

dır ve onlar da şunlardır: (Öy) asır, 
beyt (ev) mesken ve saat, va.kit ve za_ 
manı bildirir. 

(Öğ) sine, göğüs, aklı ve anneyi bil
dirir. (Ök) sine, göğüs. anneyi bildir

diği gibi akıl ve fikre de karşıklık o. 
hır. (Ön) göğüse karşılıktır. Bunlar
dan ökün >bugün kullanılmamış olması
ruı karşın öksürük, öksüz, gibi birçok 
müştekatı da vardır. 

Ancak: Öğle sözünün günün birinci 
orta:.ı, ve tükel zeval vakti olm~ı gö
ğün de gövdenin birinci ortasında bu
lunması bu sözün ök ve öğ köklerin· 
den ahndığmı göstermektedir. Gerçi 
asır. ev. mesken, saat vakıt ve zaman 
karşılığı o]an öy sözü öğle sozunun 
llroklerinden biri olabilirse de en doğ. 
rusu öğ sözüdür. Çünkü, bu söz hem 
göğsün hem de Altayca, vakıt, zaman 
ve müddetin (süre) anlamıdır. Bunun 
eski şekilleri öd ve öz imiş sonra öğ 
olmuştur. Demek oluyor ki öğle sözü
nün en doğru kökü öğdür ve böyle ol
duğuna göre de öylenin öyle değ.il öğ. 
le olması gerekmektedir. Öğleyin sö
zü sabahleyin giıbi öğle vaktını, öğle 

ile ve öğlen ile beraberi bildirmektedir. 
(Öğleyin yemek yiyeceğiz) öğle vaktı 
yemek yiyeceğiz). (Öğle ile beraber 
y-emeık yemeğe başlarız.) Öğle zamanın-

1 

da veya öğle vaktında yemek yenir) 
gibi. 

3 - İkiodi ismi zamandır. Öğle ile 
akşam arasındaki tapınç (namaz ve 
~badet) vaktıdır. Bu sözün ikinci keli. 
mesinden alınmış olması iktimali çok 
sağlamdır. Şemsettin Saminin türk ka
musunda ikindi karşıhkları arasında 

(asır sanide) bulunduğuna göre bunun 
sabahla aıkşamm ikinci orta vaktı ol · 
duğu anlaşılmaktadır ve bundan ötürü 
ikindinin ikinciden alındığına kanğa -

tım vardır. 

Gene ikindiyin ve ikindileyin sözle
rinin (yin) ve (leyin) eklerinden (yin) 
eki ikindi üstü, ikindi üzeri ve ikindi 
vaktmın (leyin) eki de ikindi i1e, ikin

di iJ,e beraber ve i·kindi zamanının kar. 
şılığı oluyor. 

4- Akşam kelimesi (aktan) alınıp 

(şamla) birleşerek akşam oluyor. Güne

şin batma zamanına ve bu "amanla 
(yatma) vaktı arasında geçen kısa za

mana akşam deniliyor. Burada (ak) sö
zü türkçedir. (Şam) sözü de Kazan 

türkJerince mum karşılığı olarak kul
lanılmaktadır. 

Yine şam kelimesinin atıeşle ak sö

zünün güne2le güneşin ise ateşle ilgi. 
si vardır. Akın güneşle olan uygunlu
ğu onun rengini göstermesinden ileri 

gelmektedir. 
Şu halde gerek (ak) ve gerek (şam) 

sözlerinin türkçe olduğunda kuşku 

yoktur. (Akşamleyin) akşamla, akşam
la ;beraber akşam zamanı olduğu gibi 
sıfat olarak da akşamki akşamh sözleri 
vardır. Başkaca da akşama mahsus kav. 
ramında a.kşamhk, fili müteattisi (ak
şamlatmak) ve fililazımı da akşamla

maktır. 

5 - Şemsettin Sami her ne kadar 
yatsı sözünün yatmaktan alındığını 

türk kamusunda yazıyorsa da bu söz 
tam yatma zamanı anlamını verenıiyor. 

Zira (yatın) sonundaki (sı) eki yatma 

zamanının ya.kınlığını anlatıyor ve bu 
ekle başka kurallar da çıkarabiliyoruz. 
Tansı ak§:<llllst, mavimsi, kızılımsı, m.a

rumsu, beyazımsı gibi. 

6 - Gündüz sözü günden gelmedir. 
Günün aydmhk olan ve daha doğrusu 
güneşJe aydınlanan bölümü demektir. 
Gündüze mahsus ökleminde (gündüz. 
lük) denildiğ,i gibi gündüz vakti, gün
düz üstü anlamında (gündüzün), gün
düzle, gündüzle beraber gündüz için. 

de, gündüz z"manı kavramında da 
(gündüzleyin) kelimesi dilimizde çok

ça geçmektedir. 

7 - Gice bu söz dillerde gece ola. 

rak dolaşır. Vaıkıtsız zamansız geç va
kıt demektir. Asıl kökü (gic ve g« -
dir). Yani yirmi dört saatlık gunun 
karanlmk geçen bir bölümüdür ki bu da 
çağa göre (mevsime göre) uzanıp kısa
lır. Bunun tUrlü kullanıf ve söyleni§ 
şeki1leri vardır. Gecelik geceye özgü 
(mahsus) gece kabnak geceyi geçirmek 
demektir. (Geceli) her gece karşılığı. 
dır. Geceleyin gece vaktı ve gece ile 
beraber an]anu verir. Şimdi burada ay

tışmayı gerektiren bir yön göze çarp _ 

maktadı.r ki o da buna gicemi yoksa 

gecemi denilmesidir. Bence agızdan 

çıktığı gibi gece demek daha uygun -
dur. 

8 - Sonuç: 
Yukarda uzun uzadıya açıklandığı 

. -~~aş~ 1. ci sayı~ada) laı;;mamız, bize sade iki dost memleket zmdan ana dilimle duyduğum hitab~ afi:o ~şıl·ı·k -~ır gr~p hahnde gelen mi. gençliğinin karşılıklı yer almasındaki ihtisasımı en yüksek heyecan haddin.; 
s. len. Buyukdere de B. Cevdee Ke • z<tvki değil, en asil bir spor heyecanı· çıkardı. Kız ve erkek bütün gen t "' ı. 
rım ve d . 1 .. 'f k 1 ç urr 1 man cemıyet erı ıttı a ı gene nı verebilmiştir. En iyi ve en temiz re. sporcularının sporda old - 'bi h 

e k ·· J · . • ugu gı . et 
m r ez uyc erınden B. Mahmut Saım '·:ıheti. en vüksek istidadı onlarda bu- huımsta da daima terakki ve ink· fi _ 
karşılamışlardır. Karşılayıcıların ikinci ıs;ı arı ... 
partisini teşkil e<len güreşçiler, sovyt ı 

sporcularını Bebek önlerinde karşıla -
mışlar, onlardan sonra türlü ku1üpler • 

den denizciler Besiktaş'tan vapurun et
rafını almışlardır. 

Çiçerin vapuru saat 11.35 te Galata 
rıhtımına yanaşmıştır. Rıhtım türlü ku -
nımlar ve kulüplere mensub sporcular. 
la dolmuş bulunuyordu. Galatasaray, İs
tanbul kız ve erkek liselerinden izciler 
de yer almışlardı. 

Her taraf sovyet ve türk hayrakla
riy1e süslenmişti. 

Vapur yanaşırken sovyet, ve türk ulu. 
sal marşları çalınmış ve iki taraf "yaşa,, 
ve "horra,, sesleriyle biribirJerini selam
lamıştır. 

Misafirler, rıhtıma çıktıktan sonr3 

İstanbul mıntakasmm ve 24 İstanbul 
kufübünün delegeleri çelenklerini ver -
mişler ve izci bir genç kız grub başka • 
mna rusça hoş geldiniz demiştir. 

Sovyet sporcuları otomobi11erle otuı-
malanna ayrılan Perapalas oteline gi -
derken halk tarafından şiddetle alkış • 
)anmışlardır. 

B. Mançef'in diyevi 
İstanbul, 12 (A.A.) - Şehrimize ge. 

len rus sporcuları kafilesi ve Sovyet it
tihadı spor şurası başkanı B. Mançef, 
Anadolu ajansına şu diyevde t>ul·unmuş
tur: 

••- Türk sporcularilc yeniden kar

şılaşmamız do1ayısiy1e büyük bir kı. 

vanç duyuyorum. Çfullkıü türk sporcula
rı bizim en değerli ve en büyük rakibi
mizdirler. Güreşte, futbolda, atletizmde 
hakiki bir değeri olan ve büyük muvaf
fa.kiyet1er gösteren elemanlara maliksi. 
niz. Memleut sporunun şerefi mevzuu 
baheolduğu zaman, ~ilrk sporcularının 

ne kadar enerjik oMuğunu ıbirıkaç defa 
görmek fırsatına nail olduk. Bunun i
çindir ki, türk sporculariyle her karşı-

üzere bu ek ve koklerden türk sözleri. 
nin kurulması hakkında bir kural (ka
ide) çıkarmak imkanı göriiJebilmekte

dir. 

Şöyle ki: (leyin, (yin) ve (m) ekle. 
rinden altta yazılı sözlerde de asığla
nabilir. (istifade edilebilir). (Eskiden) 
(eski zamanda), (eski zamanla), (eski

leyin), geçende, geçen zaman içinde, 
(geçenJeyin ), geçmişte, geçmiş zamanda 

(gcçmişleyin) geçen st:nede. geçen sene 

içinde, geçen sene ile, (bıldmn) yıl 

içinde, (yıllcyin), ay içinde, (ayleyin), 
(benim gibi) benim düş4ndüğüme gö. 
re (beneıt1eyin) bugünde ve bugün 
iç.inde bugün1cyin, bukadarla, (ıbunca -

alyın), okadarla, (oncaJayın) gibi. İşte 
düşüncelerimi ve bildiklerimi üstte bi. 

rer birer yazdnn. Artık bu derin bili -
min (ilmin) ince beneklerini (noktala
rım) araştrnp ortaya koymak işini dil 

uzmanlariyle bilginJerine bırakı.r ve 
sonsuz saygılarımı sunarak sözlerimi 

bitiririm. 
Ankara Urayı lspekteri Allanalı 

Kemal AKMAN 

Memleketimize ıelen sovyet 

lu~umuz, bu heyecanı daima takviye et
miştir. 

Sporda siz de gençsiniz, biz de gen
çiz. Elele veren ve birlikte çalışan iki 
dost memleket gençliği, türk _ sovyet 
sporcuları berabef' yülksc1ecekler ve u
zak olmayan bir atide Avrupa için spo. 
run her sahasında kuvvetli ve tehlikeli 
rakibler olacaklardır. Bunu sadece u
mud etmiyorum. bu sonuçtan eminim. 

Karşılama töreninde gördüğüm sa - 1 
mimiyetten ve candan gösterilerden mü
tehassisim. Bir sporcu türk kızmm ağ-------

tenisçileri seçilirken 

nı temenni ederim. 
Bütün türk sporcularına selam · c 

saygılar, çok kıymetli dostum ve dos -
tumuz B. Cevdet Kerim'e, türk sporcıı. 
Juğunu temsilen bize gösterdiği sami

miyet ve ilgiden dolayı da teşekkür c -
derim .. , 

"' "' * 
İstanbul, 17 -- Telsiz telefon 

sosyetesi hugıın Fener stadında 
dost sovyet sporcularile takımla
rımız arasınd;:. yapılacak maçı 

radyo i1e verecektir. 

Aııkarada yapılacak türk · sovyet sıJor 
yarışınalarının hazırlıkları devam edi)-or 
Sporcularımızla yarışmak ve 

görüşmek için Ankaraya gelecek 
olan Sovyet sporcularını burada 
karşılamak üzere hazırlıklar de
vam etmektedir. Dün ilbaylıkta, 
C. H. P. Ankara ili yönkurulu a
dına Naşid Uluğ, yar ilbayı Sala
haddin ve yar şarbay Tahsin, spor 
bölgesi adına yarbaşkan Ziya top
lanarak hazırlıklar üzerinde ko
nuşmuşlardır. Sovyet sporcuları, 
ayın 18 inci sabahı Ankara dura
ğında sporcularımız tarafından 
kc.rşdanacaklardır. Duraktan Ha
kimiyeti milliye meydanına ka
dar yollar türk ve sovyet bayrak
larile süslenecektir. 

Konuklar Ankarapalasa ine-

cekler ve ziyaretler yapacaklardır. 
Ayın 19 unda konuklar Atatürk a
nıtına bir çelenk koyacaklar ve 
sonra futbol ve tenis oynıyacak
lardır. Futbol Ankara Gücü ala
nında ,tenis Muhafız gücü alanın
da oynanacaktır. O gece halke\ in
de eskrim yarışması yapılacaktır. 
Ertesi gün nüfus sayımına rastla
dığından konuklarımız akşama 
kadar Ankarapalasta dinlenecek
ler ve gece halkevinde görüsecek
lerdir. 

21 birinci teşrinde ikinc1 fut
bol oyunu ve eskrim yarşması 
vardtr. İdman cemiyetleri ittifakı 
ve uray tarafından ziyafetler ve
rilecektir. 

Dünkü bisiklet yarışı 
Dün bölge bisiklet sürat birinciliği 

yanşma]an Orman çiftliği yolu üze. 
rinde yapıldı. Epiyce kalabalık bir se
yirci gurubunu yol üzerine toplayan ya

rış sonucunda Güveoçspordan TaHit 
birinci, Ankara gücünden Niyazi ikin. 
ci ve gene Ankara gücünden GaHb ü

çüncü oldu.· Son aylarda bisiklet spo
runun memlekette, hele Ankarada ge-

liştiğini ve bu spora meraklıların ço. 
ğa1dığını görüyorduk. Halbuki dünkü 
yarışta yalnız dört kişi vardı. Umar1:z 

ki yarınıki mukavemet yarısı daha çok 
kalabalık olur. 

Yargıç raporuna göre Niyazi diska. 
lifye edilmiştir. Bu şekle göre Ankara 

gücünden Galip ikinci Güvenç spordan 
Şi.ikrü de üçüncü olmuş oluyor. 

ULUS'un romanı: Tefrika: 7 O kadınları öğünmek için sevmiş, karısını 
ise hiç sevmemişti. Aynlıkları tam olmuştu. 
Ve o zamandanberi, biribirine yabancı olan 
bu iki insan, biribirinden kurtulmuş olduk
larından dolayı, zımni olarak biribirinden 

ğu serüvenler, alay halinde, ardısıra geli
yordu. Üç kadın neslini isteklerine boyun 
eğdirmiş ve bütün sevmiş olduğu kadınla
rın kalblerinde ölmez bir hatıra bırakmıştı. 
Erkekçe güzelliği, kibarca zarifliği ve beğe
nilme alışkanlığı gencliğini, tabiiğ C!e,·renin 
pek ilerilerine kadar sürüp götürüyordu. 
Gene kontes Marten marki'nin pek ziyade 
dikkatine çarptı. Ve, bu tecrübeli adamın 
iltifatları da Terez'i gururlandırdı. Terez 
bunları, şimdi bile, zevkle hatırlıyordu. 

di. "On~ teslim oldum, çünkü beni seviyor
du , ,, dıyordu. Bu doğru idi. Şu da doğru 
idi ki söz dinlemez ve kudretli bir insivak o
nu sürüklemiş ve o da henliğinin kör kuv
vetlerine baş eğmisti. Fakat bu kendinden 
olan bir şey de~ildi: kendinden ve şuurun
dan ~elen ş.ey haki:: :~ bir hisse inanmış, rı
za gostennı$ ve bövle bir his istemis ohıa
sı idi. Acı cektirecek karlar sevi1mekt~ o1du
ğunu gö.~~r ~rmez teslim olmuştu. Cabu
cak, .tabııg bır. sure~te kendini vermişti . .., Jö 
Menı1, mesrebı hafıf oJdıığ'u idn bövl"' ha
rek~t ettiğini sanmıştı. Yanılıyordu. Terez, 
tamır kabul etmez olanın karşısında fütur 
beklemezken birdenbire sakhvacak bir ~evi 
olmanın utancını duymu~tu. Aşıkları olan 
kadınlar icin yanınd« ne gibi şeyler fısıl
danmışsa hepsi onun da, kıpkırmızı kesilen 
kulaklarında oğuldamağa baslamıstr. Fa'-.,t 
gururlu ve ince ruhlu olan Terez.~ yaptT,::;.1 

fedakarlığın değerini saklamayı ve dostu~~1 
hislerinin ötecinde yükümler altım:. c;ok~hi'"
cek şeyler söylem emeği kendi için h: r t-.cırç 

Kırmızı Zanbak 
Yaz.an: Anatol FRANS 
Türkçeye çevfren: Nasuhi BAYDAR 

Tahammül edilebilir bir adam haline 
gelmişti. Terez'in, küllerde, lambaların kı~ 
sık ışığında okuduğu şeyler ve ?ii:ün .eskı 
hatıralar arasında en silik olanı ıştıraklı ba
yatı idi. Bu hayatın ıstırab verecek kadar 
vazth birkaç parçasını, bir takım ~hmakça 
belirislerini renksiz ve bıktırıcı bır duygu 

~ ' .. 
halinde tekrar görüyordu. Bu devre az sur-
rnüş ve ardısıra hiç bir şey bıra~~~ıştı. 
Altı yıl geçmiş olduğu için serbestlıg·ını na
sıl kazanmış olduğunu artık hatırlamıyor~~ 
bile ... Çünkü bu soğuk, hastalıklı, ke~d.ını 
beğenmiş ve terbiyeli kocaya, iş ve polıtika 
aleminde sararıp kurumuş, çalışkan, hırslı 
ve orta değerli adama karşı kazanılmış olan 
bu -1fer, o derece çabuk ve kolay olmuştu. 

' . . 
memnundular ve Terez . onu hiyleci, ınuraı 
ve kazanç arzusundan çok kendini göster
mek maksadiyle girişilmiş işler için paraya 
ihtiyacı oldukça kendisinden imza kopar
makta lüzumundan fazla kurnaz bilmemiş 
olsaydı - belki kocasına dost da olacaktı. 
BunJar hesaba katılmayınca, her akşam k_:ır
şıkarşıya yemek yediği, her gün konuştugu, 
beraber oturup beraber yolculuk ettiği bu a
dam onun için hiç bir şey ifade etmiyordu. 

Falcı kadmı dinliyen meraklı bir kadın 
gibi, sönmüş ocağın başında, yanağı avcu 
içinde, dertop olmuş, yalnızlık yıllarını anar
ken marki dö Re'nin yüzü gözlerinin önüne 
geldi. Ve o yüzü, öyle apaç .. ::, öyle vazıh 
gördü ki adeta şaşırdı. Babasının birçok öve
rek evine getirmiş olduğu marki, sosyete· 
lerde kazanılmış otuz yıllık zaferleriyle, ona 
büyük ve güzel görünmüştü. Geçirmiş oldu-

Onun pek güzel bir konuşma ta~zı vardı; 
Terez'i çok hoşlandırdı: Terez bu tesirini on
dan saklamadı. Ve o 7.aman. o da, kahraman
ca çapkınlığı ara~mda, bahtlı hayatım, her
kesten önce takdir etmiş olduğu ve görünü
şe bakılırsa kendinden zevk aldığını anladı
ğı bu gene kadına sahih olmak suretiyle ta
mamlamağı kendine vadetti. Onu elde et
mek için en ustaca kurnazlıklara başvurdu. 
Fakat Terez ondan kolayca kurtuldu. 

İki yıl sonra; onu geneliğinin bütün ate
şi ile ve ruhunun bütün sadeliği ile çok ar
zulamış olan Rober Lö Menil'e kendini ver- bildi. (Sonu ""'r' 
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r ecek bir eser: Sağlık sergisi .•. 
Sergi insan sağlığının nasıl liorunacağını canlı tablolarla 

anlatan güzel bir kitaba benzemel{tedir 
İşte biç tereddüd etmeden, bir neza

ket eseri olarak değil, fakat içten, gö. 
nül<len alk rşlıyabileceğimiz bir eser. 

Sergievi'nin modern ve aydınlık sa· 
!onlarında. türk ilm:nin, türk zekası
nın, tiırk metodik çalışmasmın olgun 
ve ilcrı bir orn ği diye seyrettiğimiz 

bu her ba:nmdan modern, yüksek tek. 
niklı. temiz ve düıenli sergi, kültürü· 
miızun gunden güne gözle görülür 
yuksdi ine bir delil olduğu için göğ-
ümüzü g ıı urla kabarttı. Belli ki, lbu 

s.:rgi, bır hafta önce düşünülüp, iki üç 
giın içinde ç ırpıştırılarak meydana 
gelmiş d gildir. Tamtersine, uzun za. 
man. uzun çalı ma ve çok emek har· 
c • .mmış olduğunu acıkça bize anlatıyor. 

Nufusumuzun artmasını ve uzun 
.ıarblarm boşaltmış olduğ u memleketi 
en kısa zamanda doldurmak gayesini 
güttüğümüz bir sırada sağlık işlerinin 

bizim ıçin ne büyük bir önemde oldu
~u kendiliginden m ydana çrear. Türk 
halk ını, ğlrgı ve sağlıkla beraber 
kendını ve neslini korumasını bilir bir 
eviyeye Çlkannak ve sağlık bilg isinin 

memleket içinde y ; masmı gerekl i 
rlı ı ı 1,.ri va '·. teknik öre-üt" 

.,~~ 
cı 

ceğe, arı yofuyl!J en İy] JcSt§l koyan t 

bir ülke yurdumuzdur. 

meydana koymak ve bu ışleri bir an ön. 
ce, bütün vasıtalarımızla başanna'lı:, bü 
yük davalarımızın en ha mda gelmek
t~dir. 

Memlekette saglık ı inin bu ön plan. 
da yerini çizdikten sonra, bu uğurda 
devamlı propagJnda ların ne kadar fay · 
dalı olac<1ğını ilaveye lüzum yoktur. 
Çünkiı bu dava hükiimet tarafından 

yürütülecekse. başarısı da, halkın hü
kumetle tam bir clbirliğ i yapmasına 

~ıghdır. Her şeyden önce halka dava.. 
nm büyuklugiinii anlatmalıy ız ve anla· 
t~cagız 

Scrgı.er. propcı ,anda vasıtalarının 

n tesirlı o anlarından biridir; husu. 
sıyle l;ah ettigımız saglık sergisi kadar 
ı yı organı e echlmiş olurlarsa. 

Scı~lrk ı;ergisinde, içeri girılınce ilk 
7 0 .r::e ~a17 n sey. memleket in, büyük 
k tada yapılmış sıhı kurumlar hartası· 
dır Bu .ı.ırtada. yurd içindeki bütün 
Jı !itdne r. turlü dispanserler, süt dam-
1..ııarı, kre ter gıbi biıtün sağlık kurum.. 
l.ır • her irı ayrı renkte küçük ele k· 
trıt: an ıullerıyle göste rilmiştir. Am
pullcrı sılah olarak yanıp sönen bu 

Kdrşısında tütk halkının sağ. 
lı ,mı •. u~..ı yolunda vücuda getiril 
n ı~ kun n ların memlekett eki durumu

kışı bır man.r::arayla, toplu o. 
!arak .... ' r ek imkanını buluyoruz. Bu 
ampuJl ·r. itiyoruz ki , her sene biraz 
daha s ıs k 1 aı acak. her sene biraz 
daha sıl- ·~ -ıcnl: ve yak ın bir is tikhal· 
de haıtay . hır. 'Jo yer kalmıyacak su· 
rette ba ta 1'ı" 1 örtec::klerdir. Başarı. 
J, n eSl'f 

cirr. 
"' ~ len. göğüs kabartıcı· 

Sergıde gene bu harta kadar güzel 
dilşünü lmiış ve hazırlanmış lbir eser de 
"sıht köy,. ma1cetidir. Hep bir örnek. 

} bahçe içınde, güzel kilcük, beyaz evle
ri . toplanma mevd ını. hal.kevi. dispan. 

rı , okulu, parkı, {!enı ve hendesi cad· ı 
' okaklarivlc, bu, insana uçak-

tan seyredilen hakikiğ bir köy hissini 
veren.,makette, en konfor meraklısı o. 
lanlarm bile içinde yaşamaya can ata· 
cakları bir güzellik ve şirinlikte. Yeti
şen nesil, işte bu ülküyle tutuşmalı, 

bugün hayal olan lbu projeyi, yarın 

memleketin her köşesinde hakikat ha. 
li rıe kovmalıdır ve koyacaktır da. 

' 

barsak kurtları, menenjit ve tetanozdur. 
Bundan başka çocuk, doğum, şehirde 

ve köylerde su konuları da gene böy· 
le fotoğraf, resim ve yazılarla canlan· 
dırılmıştır. 

Bütün bu fotoğrafların ve resimle. 
rin pek baı1~ırılı bir şekilde yapılmı~ \ e 
biribirlerine çok irtibatlı ıbir s:ıır t te 

Serginin bu köşesınrgezinlz! 

A:.ıl sergi kısmı, insan vücudunu 
en bilgisiz insanların bile kolaylıkla 
anltyabilecekleri bir basitlikte göste· 
ren birçok şemalar ve memleketimizde 
en çok rastlanan hastalıklarla en tehli
keli salgm hastalıklara ayrılan ayrı 

köşelerden mürekkebtir. Bu köşelerin 
her birinde, ıbu hastatııklara ait en lü. 
zumlu bilgiler büyük harflerle yazda-

rak ve ayrıca büyük kıtada fotoğraf ve 
resimlerle gösterilmiştir. Hastalığın 

ne suretk geçtiği, nasıl meydana çık

tığı, ne kadar zaman sürdüğü. ne gibi 
beldekler yaptığı ve nasıl aağıtrldığı 

hakkında en gerekli bilgiler verilmiş. 
tir. 

Bahsedilen hastalıklar ıunlatdır : 

Kııamık, kızıl, ~arbon, veba, karakulak, 
kuduz, Ansefalit, dizantıer1, kolera, le
keli humma, loğusalık humması, kuş

palazı, çiçek, trahum, 11tma, frengi. bel. 
so~ultlıı~·· ıı...oenmayıracıa. kar.ahumma, 

• ,1 

. . 

bağlanmıı olduğunu hususiyle kaydet · 
ındk lAzrm. 

Bunlardan başka da, yukarı salon
da Kızılay Kurumu güzel bir köşe vü. 
cuda getinniştir. Burada kurumun ku· 
ruluşundanberi birçok alanlarda yap
mış olduğu yardımları gösteren bir 
kroki, b ir dispanser modeli, harbta ya·. 
ralı askere yardımı gösteren bir man· 

ken tablosu, Kızılay genelik organizas. 
yonu ve Karabisar maden suyu pavyon· 
ları ve bunlardan batka da sağır, dil
siz ve körler için anormaller enstitüsü 
hakkında bir kötc ve doğum havsalası 
kıö~si vardır. 

Sergi, hizmet ettiği gaye için çok 

faydalı ve mükemmel bir eserdir. Bu 

değerli .erginin. diğer bliylik tehirle. 

rimizde de gösterilmesini diler, onu ha· 

zırlamıı olanları buradıı saygıyla an
mayı lbir ödev blliris. 

~~ 

v et, sıtmanın admı bile unutturmayı ulusal bir dava olarak ele alnı ı . 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Eğitim saati : Dr. H . Fikret 
Kanar konuşuyor. 

19.45 - Musiki : 
Chopin Scherzo 
Piyano : Ferhunde Ulvi 
20.05 - Kütahya saylavı Naşit Hak. 

kı Uluğ konuşuyor. 

20.20 - Musiki : 
Korngold 

Scott 
Mumenschang 

Balla de 
Windaperger Zigeunerspielen 
E . Toch Grauer Himmet 

Piyano : Ferhunde Ulvi 
20.40 - Haberler. 

tSTANBUL 
12.30 Hafif musiki ve dans musikisi 

(plak) 
18.- Çay saati. Otel Tokathyand"'l 

nakil. 
19.- Hafif musiki (plak) 

19.30 Cardaş Furstin (operet) 

"' ... '·-"'""· Ziraat Bakanheı 

ı-·-Nüf.:;s ~~Y~~;sı -1 
Geçmişte ve ge! !cekte bü. 

tün ulusal ve soysal işlerin te
meli nüfustur. Nüfus sıyasası 
da ancak nüfusu tanımakla ku
rulabilir. 

20 İlkteşrin - Pazar 

Genel nüfus sayımı 
Bize bu sıyasanm yolunu 

gösterecektir. 
BAŞVEKALET 

İstatistik Umum MüdürJUğli 

namına Galib Bayar. (Bekçi 

ve av köpekleri hakkında. ) 

20.30 Radyo caz ve tango orkestra· 

ları. 

21.35 Son haberler - borsalar. 

21.50 <Xkestra e cıerle ri (plak) 

13 lLKTEŞRlN 1935 PAZAR 

!!IJllllH11H1111111111111111111111111111111111111 u ı ı m1111111111111111111111111ıu1111111ıı11111111111 11111 1111 1111 - . -- -- -- -
~ Türkiye Kızı ay j 
--~ ~=~~~.~~:~~=;e:~:~~~~:: OYsk• 1 

fabrikası için : = 
~ 1 - Dikiş işlerinden iyice anlayan on ıbeş kadın, ~ = 2 - Boya ve lbtik işlerinde çalışacak on kadın, ~ 
5 J - Okuma yazına bilen yirmi genç erkek işçiye ihtıyaç va r- 5 
- dır. = - -- -= A - Kadın ve erkek işçilerin türk olmaları E 
5 B - Kadın işçilerin 25 yaşından küçük. 40 yaşından bliyiiık = 
= olmamaları (okuma. yazma bilen 'kadınlar tercihan hizmete alınır.) _ 
S: C - Erkek işçilerin askerliğini yapmış olmaları ve 30 yaşm- ;;; 
§ d an büyük olmamaları şarttır. E 
- D - Maske fabrikasında çalışmak istiyen kadın işçilerin nU.. = = fus cüzdanı, sıhhat raporu, polisten alacağı eyi hal vesikasile be· = = raber 23 birinci teşrin 1935 çarşamba günil saat on üçte, ;;; 
_ E - Maske fabrikasında çalışmak istiyen erkek işçilerin nü- -= fu.s cüzdanı, sıhhat raporu, polisten alacağı eyi hal vesikasile 24 -
- birinci teşrin 1935 perşembe günü saat on üçte Yenişehirde Kı- -= zılay Genel Merkezine müracaat &tmeleri. 1--4629 -- -- -
Hii 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıffiT 
il l lllllllllll il lll lll l il l lll l il l il l l lll lll l l il l il l il n 11111111111111111110 llD 1111111111111111111111111111111111111111 - -- -
= Türkiye Kızılay ~ 
- Cemiyeti Genel ~lerkezinden: o ~ 

' - Cemiyetimizin Ankaradaki zehirli gazlardan kotunına maske -~= 
- fabrikası için Dizel motörü kullanmasını çok eyi b ilen bir malki· = niste lüzum vardır. Şartl ar aşağıda yazılıdır : 
_ 1. - T ürk olmaık, 

_ 2. - En aşağı orta mektebi veya buna muadil bir sanat mekte. 
- bini bitirmiş olmak, = 3. - En aşağı beş sene Dizel Motörü kullanm.ıf olduğunu ve· = si.ka ile ispat etmek. 

4. - Askerliğini yapmış olmak. 

------
~ ---· -. = 5. - Yaşı kırktan fazla olmamak, = 6. - Sıhhati yerinde olmak, 
---= 7. - Malkinist, tecrübe edildikten sonra kat'i hizmete almaca.k • • = ve aylığı tayin olunacaktır. :: 

§ İsteklilerin yazacakları istidaya nilfua cüzdanını, çalıştığı yer-= lecden almış olduğu vesikaların asıllarını veya suretlerini, ııhbat = 
;;; raporunu, polisten alacağı eyi hal vesikasını iliştirerek 25 birinci §_ 
- tıeşrln 1935 cuma günü saat 17 ye kadar Yenişchlrde Genel Mer- = 
=: kez imize göndermeleri ilan olunur. =: 
iii111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111m1111111111nm11TIİ 
llllllllUllllllUlUlllUlllllUllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllDlllHllll•utlllWllUWllUllll 
§ mEmURLR~ ~DOPERATif;, ~ - -= = - = § = - -= a = = = a 
~ = 
! i 
~ ; 
: ~ ~ 
- a = ---; Kuru 
-------
~ § Banyo kazanlarında kullanılmak üzere ! 

Satılıyor 

l~ırsattan istifade ediniz.! = = iiiı ı n nnn 111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rmnnmnm11 ım 

Tiirkiye Kızılay 
Cemiyeti Genehnerkezindeıı: 
Cemiyetimizin Ankaradaki zehir li gazJerden korunma maske 

fabrikası için dökümcü, tesviyeci, tornacı, kalıpçı, tamirci, elek
trikç i, makinist muavini, marangoz ve galvaniz işlerinden anlayan 
işçilere ihtiyaç vardrr. 

Alınacak işçilerde aranılan şartlar aşa., ıda yazılıdır : 
1 - Türk olmak 
2 - Okuma yazma bilmek 

3 - Yukarda yazılı işlerde çalışmış olmak 
4 - Askerliğini yapmış olmak ve yaşı kırktan fazla olmamak 
5 - Sıhhati yerinde olmak 

Biraz almanca lisanını bilenler tercih olunur. 
Hizmete girmek istiyenlere : 
A - Nüfus cüzdanını 
B - Şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları \"Csikaları 

veya suretlerini 
C - Polisten alacakları eyi hal vesikasını, • 
Yazacakları istidaya iliştirerek ve bu istidaya ne kadar yevmi- ~t . 

ye istediklerini dahi yazarak Yenişehirde Kız ıl ısy Genel Merke. ~ 
zine 25 l>irinci teşrin 1935 cuma günü saat on yediye kadar yolla· . 
malan il&n olunur. 1--4630 

~ ı 
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Bolu viliyeti 
Hususi Muhasebe 

Direl{törlüğünde n • • 
iden ıı242 Jıira 59 kuruş keşif bedelli vilayet merkezinde yen 

rpdu~a.lı (VALİ KONA Ol) inşaatı kapalı zarfla bteklile rine 
al de t.e,şr~ev.el 935 pazartesi günü ihalesi mukarrer olduğu b 

taliplerın teıklifleri kabul edilmediğinden 23 teşrinicv.el 935 Fba. günü saat 15 de daimi enciimende toplanacak heyetç.e paz 

çar-
ar-

.;._kla ıhale olunacağı ilan olunur. (2985) 1-4633 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden • • 
ait 8-10·935 gününde artınnaya konulduğu ilan edilen evkafa 

tnılaılre istekli çıkmadığından pazarlıkla kiraya verileceği ilan olu. 
llUr. (3002) 1--4638 

Maliye Vekaletinden 
Yugoslavyada mal terk eden türk tab'asının mallarına muk 

•lrnmış olan tazminatın tevzii için teşkU olunan komisyon taraf 
dan alakadarlara taalluk eden binlerce dosya tetkik ediJmekted 
. Komisyon mesaisinin neticesinde tazminatın şekli tevzi nİ 

ti gaz.etelerle ilan ediJecektir. Komisyon kararma intizar eyle 

abil 
ın· 

ir. 
sbc-
me. 

leri ~lan olunur. (2968) 1-4639 

ef-Bütün mehakim ve devairi Adliye ihtiyacı için 9400 adet d 
terin h~skı işi açrk eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksıltme 25-10.935 cuma glinü saat 14 de Vekalet levazım mü dü-
r· . ıyetı odasında toplanan eksiltme komisyonu tarafından yap ıla-
caktır. 

Muhammen bedel 4250 liradır. 
Eksiltmeye girecek isteklilerin muhammen bedelin % 7 5 

olan 319 Jirayı nakden veya nakit makammda kabul edilen tahvi 
ına1sandığına yatırıldığına dair sandık makbuzlarının veya bu ıni 
cfar banka mektuplariyle eksiltme komisyonuna gelmeleri veya 

ğu 
Hn 

k. 
ka-

nuni vekil göndenneleri (2946) J--4558 

Kuruluş U y A N 1 '-' Serveti fünun 
1 8 g 1 ".: yerine çıkaı 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftaJık 
resimli gazetenin Ankara'da satış veri AK B A K;. 
tapevidir. Senelik abone 1 O lira. Sayısı 20 kuruş. 

~ ~ 

Adliye vekaletind~n: 

--.... 

.J -

ı~ 

I> Tahminen 12-15 forma teşkil edecek olan isviçreli Hugo Oser in ' 
r. orçlar ıkanun~~n beher forma~mdan iki~er bin adedinin paza 

lıkla bastırma ıtı 25.10.935 tadbme müsadif olan cuma giinü aaa 
14 ~e Adliye. Vek!leti levazım müdüriyeti odasında mUteşckk 

t 
il 

e.lcaıltme komısyonu tarafından ihalesi yapılacaktır. 

t 
Muhammen bedel beher forması 24 liradan 360 liradır. 
İs~eklilerin muhammen bedeHb. % 7 ,5 ğu olan mikdar temina 

a~çesıni nakden yahut devktçe nakıt makamında kabul edilen tah 
V"ilatı malıondığrna yatırarak mukabilinde alacakları makbuzlar 
beraber eksiltme günü mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. 

. 
la 

(2945) 1--4557 

Ankara müstakil Jandarma 
taburu karargahından: 
. 1 - Jandarma MUstakil ' taburunun bir seneHk ihtiyacı için ek 
ınJtmeye konulan azami 1400QO asgari 125000 kilo odunun ekailt 
ınesi 18-10.935 cuma günü saat ıs de yapılacak. 

-. 
2 - letelrtilerin eksiltmeden bir saat evel teminat mektuplar ı-

nı komisyona vermeleri gerektir. 
• 3 - Eksiltmeye konulan odunun beher kilosunun tahmin bede . 

1ı 2 kurug ilk teminatı 210 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gUn vilayet konalı ar 

kasındaki müatakil jandannJl tabur 'drarglihı içindeki komisyona 
başvurmaJarı. (2857) 1~33 

. 

Ankara valiliğinden· 
Kara pUrçek köyünün tatlar deresi mevki.inde kfün tarkan imaro 

oğlu Ahmet, &aTben kayalık, ve Mustafa Şimalcn kayalık ve ce. 
nuben yol ile mahdut 5300 M 2. bağ 159 lira bedeli muhammen fhe 
rinden açık artırma suretile mülkiyetinin ihalesi 15.10-935 salı 
günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin "11,, lira 93 kuruıluk di. 
pozito makbuzu ile yevmi mezkfirda defterdarlıkta kurulna satış 
komisyonuna müracaatları. İhale bedeli nakten ve peşinen tediye 
edilecektir. (2806) 1-4358 

. 

Anliara şaı·baylığından: 
l)ükkan ve ticarethanelerin kapanma 

saatleri 
1 - 15/Teşrinievel/935 den itibaren marangoz, doğrama fabri-

kaları ve atölyeleri ve dükkanları saat o~ sekizde,. • 
2 - Hırdavatçılar, attarlar, kırtasiyecıler, saatçıler, inşaat, elek-

trik otomobil, fotoğraf malzemesi sat311lar, .kuyumcular, c.a:mcrlar, 
tnanifaturacılar, tuhafiyeciler, hazrr elbisecıler, şapkacılar, 1'ola. 
':ılar, terziler, ayakıkabıcılar, kunduracılar, demircıler, sobacılar, 
tenekeciler, çilingirler. bakırcılar, tüfekçiler, bıçakçılar, eleıktrtk, 
•u kalorifer tesisatçıları, sarraflar, dökmeciler, saat 19 da, 

3 - Bakkallar, helvacılar, kuru yemişçiler, kasaplar, seb&~ ve 
ıneyveciler, mahrukatçılar, gazozcular, sucular ekmek aııtanlar, 
~riıerler saat 21 de. 

4 - Loıkantacılar, gazinolar, kahveler,. şerbetçile~, muhallebi-
ciler, tütü;ncüler, hamamcılar saat 23 de dUWn ve tıcarethanele-

, "'r)ayacaklardrr. (3017) 

~nkara valiliğinden: 
Hisseıu 

Tamamı 8 sene 8 
ta bitte 

.: Sokak Cinsi 
-•tar in Tapucular 

No. No. 
Ev 11/2055 146 

Yukarda yazılı 4 oda mutfak halS. ve ku_Y~yu . müşten:ıil . e~m 
mülkiyeti mukaddema 50ll lira bedelle talıbıne ıh~l~. edılmış ıse 
de taahbüdatmı ifa edememesinden 15.10-935 salı gunu saat 15 d.e 
ihale edilmek üzere y~iden açık artırmaya konulmu~tur. İsteklı. 
le•in 337 lira 50 kuruşluk dipozito makbuziyle yevmı mezkurda 
defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (2807) 1-4359 

ULUS SAYJFA 7 
Rili 

Milli M iida f aa V ekiitel~-"w 1 
Satmalma Komisyonu · 

hanları 

BlLlT 
İıltanbuldald Kuleli ve MaL 

tepe liaelerl1e Bureadaki Buraa 
Askeri lisesinin 10 ve 11 inci ıı. 
nıflarma yeniden taJebe ahna
caktır. Girmeğc istekli bulunan· 
l 
ı 
1 

arın bu mekteplere veya 45ker. 
ik şubelerine hemen müracaat. 
an ilan olunur. (2866) 1-4448 

BİL1T 
1 - Bir metresine biçilen eder 

3 5 ıkuruş olan 3200 metre haki 
v e 3180 metre kurşuni astarlık 
bez açık eksiltme ile satm alma
c aktır. 

2 - İhalesi 25-10.935 cuma gü 
n ü ııaat 15 dedir. 

3 - Şartname para.sız komis. 
y ondan verilir. 

1i 
4 - Eksiltmeye girecekler 167 
ra 48 kuruşluk ilk inanç para. 
ı mektup veya makbuzlarile ka
unun 2 ve 3 üncü maddelerin
eki belgelerle birlikte M. M. 

s 
n 
d 
V. Sa. AI. Ko. da bulunmaları. 

(2935) 1-4550 
BİLİT 

fi 
Kalöriferlere konulacak tas

ye cihazları ile kalöri fer kaza. 
ı tamiri itine aid keşif evrakı 
airesinee tashih edilmiş oldu. 
undan yeniden kapalı zarfla 
ksiltmeye konulmııştur. Keşif 
edeli (9484) lira (50) kuruştur. 
eşif ve şartnamesi bedeli kar. 
lığında inşaaı.. şubesinden alı· 
acaktır. İhalesi 14.10.935 pazar. 

n 
d 
ğ 

e 
b 
K 
şr 

n 
te 
te 

si günil saat on birdedir. İlk 
minatr (711) lira (34) kuruş
r. Eıkailtmeye girecekler 2490 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü mad. 
]erinde istenen belgelerle bir. 

tu 
sa 
de 
1i kte teminat ve teklif mektup. 
rım havi zarflar en geç olarak 
ale saatmdan bir saat evveline 
dar M. M. V. satın alma ko
syonuna vereceklerdir. (2802) 

la 
ih 
ka 
mi 

1-4352 

BİLİT 

za 
1 - 1600 Ton mazut kapalı 

rfla eksi1tmeye konmu1itur. 

9 
ı - Hepsinin biçilen ederi 

600 Hra ve ilk inanç parasr da 
O liradır. 72 

3 - İhalesi 15.10.935 sah 
gü ni1 saat ıı· dedir. 

zer 
4 - Şartnamesini görmek U. 
e her gün saat 15 den 16 ya 
ar komisyona gelmeleri. kad 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 
O saydı kanunun 2, 3 iincil 
ddelerinde istenilen bilgile. 

249 
ma 
riyl e birlikte teminat ve tekli{ 

ktuplarını kanunun emrettiği 
hürlü bir zarf içinde ihale 
ından bir saat evvel M. M. 

kaleti aatın alma komisyonu· 

me 
mü 
saat 
Ve 
na vermeleri. (2780) 1-4327 

BİLİT 

zarl 
5000 adet müstahzar sargr pa· 
ıkla satın alınacaktır, Pazar. 
21.10-935 pazartesi gUnU sa· 
4 dedir. Hepsinin tahmin e. 
n bedeli 995 liradır. Muvak· 
teminat (74) lira 63 kuruş

hjı 
at ı 
dile 
kat 
tur. Evsaf ve şartnaıneaini al. 

ve görmek üzere bedelsiz o. mak 
Jara k M. M. V. satın alma kom.is· 

undan alınacaktır. Pazarlığa 
ak edeceklerin (2490} numa· 
kanunda gösterilen vesaikle 
4 lira 63 kuruşluk teminat 
tubile birlikte belli gUn ve 
nda M. M. V. satın alma 
iıyonuna gelmeleri. (2851) 

yon 
iştir 

rah 
ve 7 
mek 
uatı 

kom 
1-4417 

BlLlT • 
ş oper sistemi bir cer makina
çık eksiltme ile satıh alına. 
ır. KestiriJen bedeli 4700 li

s r a 
cakt 
rad 
sız o 

ır. Evsaf ve şartnamesi para
Jaraık ıkomisyondan alınacak

!balesi 28.Xl-935 perşembe 
saat on birdedir. İlk temi-

352 lira 50 kurustur. Eksilt
girecekltr 2490 sayxh ka

tır. 

günü 
natı 

meye 
nunu n 2, 3 cil maddelerinde iste. 

belgeleri ile eksiltme gün ve 
nda M. M. V. Satına1ma ko
onuna gelsinler. (2993) 

nen 
saatı 

misy 
1-4636 

BILlT 
3.S kalem kimya aktleri açık 

me ile alınacaktır. Hepsi 
1938 lira 30 kuruş kestiril · 
r. Evsaf ve şartname&i para· 

eksilt 
için 
mişti 
sız ol arak komisyonumuzdan a. 

caıktır. İhalesi 27-Xl-935 
amba günü saat onbfrdedir. 
minatı 145 lira 38 kuruştur. 
tmcye girecekler 2490 sa
kanunun 2. 3 cil maddele. 
istenen belgeleri ne eksilt

lrna 
çarş 

tık te 
Eksil 
yılı 
rinde 

gıin ve saatında M. M. V. 
alma komisyonuna gelsin-

me 
satın 

Jer. ( 2994) 1---4637 
İLAN 

M 
bezli 

uhtelif kuturda 315 metre 
tayyare lastik horu (DU

RİT,~ 
th 

pazarhkla alınacaktır. 
atesi 14-10·935 pazartesi 
,5 dadır. saat 9 

Paz 
yılı ka 

arlığa girccc klerin 2490 sa. 
nunun 2. 3 üncü maddele

azılı bilgelerile M. M. V. 
lma komisyonuna gelme-

rrle y 
satın a 
Jerı . (2993) 1-40-:15 
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~ Ankara Levazım Amirliği Satın i 
! 1 
, Alma Komisyonu ilanları İ 

İLAN 
E:~:ıin~an ~arni1on kıt'a ve müesseseler ihtiyacı için iki milyon 

beşyuz bın kılo odun kapalı eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bed~li 87500 liradır. 
3 - İlk teminatı 6563 liradır. 

. 4 - İhalesi ~0!1. teş/935 günü &aat U de tümen satın alma ko
mısyonu binası ıçmde yapılacakttr. 

5 - Şartnamesi Erzincanda tümen aatın alma komisyonunda 
438 kuruş karşılığında verilir. 

6 - Şartname_nin dördüncü maddetöine göre U.tdkıtiler 2490 sa
yılı artırma ve eksılune kanununun 32, 33, 34. maddelerine gör~ talip
lerin mezkilr saatten_bir saat evveline kadar kapalı ve mühürlü 
teklif mektuplarım Erzincanda tümen artırma ve eksiltme komis-
yonıma vermiş bulunacaklardır. (3009) 1-4642 

İLAN 
Pınarhisar top!fU hayvanları için 18315 liralık 407 ton arpa ka

palı zarfla oksiltmeye konulmu~tur. 
İlk pey ı.374. lira. ihalesi 31/ 1. teş/935 perşembe günü saat 16 

dadır. f steklılenn Vıze satın alma komisyonuna gelmeJcri. 
(2988) 1-4634 

İLAN 
. 1 - İzmir müstahk.e~ mev~i kıtaatının 141,800 kilo bulgur ih
tıyacı ka_palı z:ırf usul~ ı.le eksıltmeye konmuştur. 

2. - lhalesı 18 .~eşrınıevel 935. cuma günü saat onbeş buçukta 
lzmırde kışlada mll!ıtahlrem mevkı satm alma komisyonunda yapı. 
lecaktır. 

3 - Bulgurun tahmin edilen mecmu tutarı 15598 liradır. 
4 - Behe.r kilo bulgur için on bir kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
5 - Temınatı ~uvakk~te akçesi "ll69 .. lira 85 kuruştur. 
6 - Şartnamesı her gı..in komisyonda görülebilir. 
7 - fsteklilcr ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı mu. 
vakkate makbuzlarım ve mühürlü teklif mektuplarını ihale saatın 
dan en az bir saat cve1 komisyona vermiş bulunacaklardır. (2856) 

1-4432 
İLAN 

1 - 857 ton levema.rin kömürü ile 143 ton tuvonan kömürünün 
fiatı kapalı zarfla eksiltmesi 22.10-935 sah gUnü aaat 15 Selimiye 
askeri !atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Marin lave kömürünn tahmin fiatı 13644 tevanon kömürü· 
nün tahmin fiatı 1716 lira olup her fkisinin muvaıkkat teminatı 
1152 liradır. 

3 - Teminatlar eksiltme saatından iki saat evel muhasebecilik 
veznesine yatırılacaktır. 

4 - Başka malsandıklanna yatırılmış olan teminat makbuzları 
ile banka teminat mektuplarının ve diğer belgelerin teklif mek. 
tuplannın içinde bulunması ve mektupların kanunda tasrih olu
nan formüle uygun bulunması şarttn. 

5 - Şartname her gUn komisyonda görüle;bilir. (2841) 1-4421 

İLAN İLAN 
Erzincan kıtaat ve müesse

sat hayvanat ihtiyacı için bir 
milyon otuz sekiz bin altı yüz ki. 
lo arpa pazarlrkJa ihale edilecek. 
tir. 

l - Erzincan kıtaat ve mü
essesat eratının ihtiyacı olan 20 
bin 250 kilo sade yağı yeniden 
kapah eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 12656 
lira 25 kuruştur. 

3 - İlk teminatı 949 1ira 22 
kuruştur. 

4 - Şartnameler Erzincanda 
tUtnen satın alma komisyonun. 
dan bilS bedel verilir. 

S - İhalesi 24.10.935 günil sa. 
at on birde Himen satın alma ko
misyonunda yapılacaktn:. 

6 - Şartnamenin dördüncü 
maddesine göre istekliler 2490 
sayıh artırma ve eksiltme kanu· 
nunun 32, 33, 34. inci maddeJeri. 
ne göre ;ekHf mektuplarmı tan • 
zim ve ıhale saatından bir &aat 
evel komisyona vermi~ buluna-
caklardır. (2916) 1---4531 

t LAN 
1 - Erzincan kıtaat ve mil· 

esaesat hayvanatının ihtiyacı o
ıan altı yüz otuz yedi bin dokuz 
yUz yirmi beş kilo saman yeni. 
den kapah eksiltmeye konulmu§
tur. 

2 - Muhammen bedeli doku:t 
bin beıt yü.z altrnı~ sekiz lira se-lc
sen yedi buçuk kuruştur. 

3 - İlk teminat yedi yüz on 
yedi lira altmı§ yedi kuruştur. 

4 - Şartnameler Erzincanda 
tüme~ satın alma komisyonun· 
dan bılt\ bedel verilir. 

2 - Muhammen bedeli 64912 
lira 50 kuruştur. 

3 - İlk teminatı 4868 lira 50 
kuruıtur. 
_ 4 - Şartn~ini görmek is
tiyenler Erzincanda tümen .atın 
alına komisyonunda hergün gö· 
retbilirler. 

S - ihalesi 25 ı. teg. 93.5 gü.. 
nü saat on beşte Er.zinc;anda tU. 
men satın alma komisyon.unda 
yaptlacaktır. (2917) 1-4532 

İLAN 
1 - Garnizon dahilindeki 

kıtaat ve müesi>esat hayvanlarr
ıtın aınelik ihtiya)lanna urfe. 
dilmek li:ıere -470,000 kilo sama• 
ı1a istekli çıkmadığmdan bir ay 
i9.erisinde pazarlığa d!Skillmüs~ 
tur. 

2 - Pazarlıfı 24 ilkteşrin 935 
tarihine rutlayen perşembe gU. 
nU saat 11 de yapılacaktır. Mez
klir samanın tutarı l 17 50 Hra o
lup il&: temin.atı 881 Ura 25 ku. 
ıuştur. 

3 - Şartnamesi Ankara leva· 
zım ilmirliği satın alma komis
yonunda hergUn görülUr. 

4 - Pazarlığa iştirak ede. 
ceklerin teminatı muvakkate 
makbu~ları ile birlikte muayyen 
saate kadar komisyonda bulun-
maları (2944) 1-4556 

Daima sabit daima 
tabii 

.T1ıvantin 
saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesı ıa;ıo
ı::atuvarlanndi haz.ırJanan T uvan
tın saç boyalan muzur \'C zehirli 
maddelerd7n tamamtn ari ol ııp 
saçlara tahıi renklerini bahşeder. 
Juvantin saç bovaları kumral ve 
ıoivah olar<ık İki tabii' renk iize
rinde tertih edilmişti?'. 

Gayet tabif ve sabit olarak t-:
min edilen renk yıkanmak ve t• r 
temek hattft denize girmek su re
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em
niyetti markaöır. Eczaneıerde ve 
. .. ~,·- • ı ~ ,,• •ı ;ır;ıyınız. 

fcııı~ıuıı:;:ır.;ııır ınımııı_ 

~ Diı;: Hc·kimi ~ 
~ . ~ 

§AR Ol ~ ~ ~ • ı~a , \:fay ~ .. ~ 

Auliyt. sarayı kar§ısında c= ! No: .'i8 Telefon: 3881 ~ 
& Gece giındi.Jz hatitalaruıı ~ 
~ kabul eder. 1-4C>03 ~ 
;;; lllflJlilfMl!ı'll' l~3 llGH!illlll NDlllRl!J~ ii 

Göz n1iit~hu~sı~ı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASACUN 
Anatartalar cadde6i Ztnit 

saatleri mağaı2sı üstiindc pa.. 
zardan baska her giin sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Sah giinlerj vohuzlara 
parasız. 

odalaı~ 
"Kara oğJan çarşrsır:da Veh

bi Koç apartımanının ikinci 'ka
tında müııta'kn odalar yazıMnt 
olarak kiraya verilecek Vehbi 
Koç mağa2esma bM vurulması .. , 

1---4002 
___ ....;. __ 

Y enişehirde 

Kiralık apartıman 
Havuzbaşma pek yakın YUk. 

aeı caddesinde- be~r odatJ ve 
konforlu iki apartman kirab1eur. 
Telefon: 371 S 1-4585 

Memur aranıyor 
Fransızca kısmında çalışa _ 

cak fransrua bilen bir tlay ve 
Bayana, 

Aynca sahc1 muavinUtt.nde 
çalı,acak bir kü~ük baya Uıti • 
yaç vardır. Akhaya mü.racnt. 

] - 462' 
~ 'Af"T,,.. ,.,~""~ııxım•m~s 

Doktor 

ıf 
HiüliKOŞAR 

\ Cebeci Hastahanesi Cilt, ~ 
l Sa~. Zührevi hastalıklar Mü-

5 - İhalesi 25 1. teş. 935 gü. 
nli saat onda Erzincanda tümen 
satm alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

Muham... tehassısı. Hastafarını her gün ~ 
Miktarı men B. öğleden sonra Çocuk Sarayı 1 t LAN 

6 - Şartnamenin dördilncü 
maddesine göre istekliler 2490 
sayılı artırma ve eksiltme kanu
nunun 32. 33, S4 maddeleri muci
bin:e teklif mektuplarını tanzim 
ve ıhale saatından bir saat evet 
komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. (2915) 4.530 

İLAN 
1 - Karaköse merkez kıtaa

tınm senelik ihtiyaçlart olan 220 
bin. kilo un kapalı zarf usu1iyle 
eksıltmeye konmuştur. Tahmin 
bedeli 30800 liradır. llk teminatı 
2310 liradır. İhalesi 25.10.935 ta. 
rihine m-ftsadif cuma gi.lnU :;aat 
ondadrr. 

2 - Kağızman merkez krtaa. 
tının .senelik ihtiyaçları olan 
206000 kilo unu kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 28840 liradır. İlk 
teminatı 2163 liradır. İhalesi 25. 
10.935 tarihine miisadif cuma gü
nü saat 11 dir. 

3 - 1haleleri Karaköse süva. 
ri tümen hinasmda satın alma ko
misyonu11rla yapılacaktır. istek
lilerin b"11i gün ve saatten bir 
saat eve·ı kk1if mcktuplarmı ko
miwnnı•...,117.a vermeleri (2932) 

1-4537 

Cinsi adet lira ~ caddesinde A•bidin Bey apart- .ı 
Terlik 200 çift ı4o 1 manmda kabul eder. 
Frenk gömleği 400 600 Telefon: 3506 
Patiska don 400 160 ~ ~~. 
Yün fanila 396 596 
Ten fanila 400 280 
Yün çorap 171 çift 85 
Tire çorap 176 çfft 52 
Pijama 200 t~knn 560 
Yatak örtüsü 200 450 

2863 
İlk teminatı Lira Ku. 

214 72 
Kırııkkale askeri sanat ınek~ 

tepleri ihtiyacı olan dokuz ka
lem melbusat açık eksiltme ı;u. 
retiyJe 25 ı. teş. 935 cuma günü 
saat 14 :17 ye kadar satın alına. 
caıktır. 

Taliplerin muhammen bede
li olan 2863 liraya mukabil (214) 
lira 72 kuruş teminatı evveliye· 
sini Kırıkkale askeri fabrikalar 
mnhasebeciiiğine yatırarak vak. 
ti muayyenincle komisyona mü. 
racaatları . (2928) 1-4534 

İLAN 
· Bursa garnizonu için 50,000 1 

kilo koyun eti satın alınacaktır. 
Tahmin edilc-n bedeli liSOO lira. 

Z AY 1 
11 Tekin ilk okuJası bon sını· 

fmdan aldığım 577 No. şehadet. 
namemi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Şereflikoçhisarın Sarı· 

yahşı köyünden Ömer o. 
ğullarından Eteın oğSu 
1-4625 ldrig 

dır. Şartnamesi satm al~ ko
misyonıındadır. Eksiltme 25.10. 
935 cuma glinii ~aat 16 da Buna
da Tophanede !;atın alma komis.. 
yonu bina!:iında olacaktn. Ek$jlt. 
me kapab z.arf usuli iledir. Mu
vakkat teminat 1312 lira 50 kuruş. 

tur. Eksiltmı,;ye i~tiı:ak edecekler 
ticaret odasmd.:ı. kayıtlı oldukla. 
nna dair vesika ı.:östeı mdcri la. 
zımuır. Teklif m~k··::;ıları 25.10. 
1~35 cuma sa:t en b .... _ ka·~ar sa
tın almıı komişyor.u rc)ı.li~ine ve
rilmiş olacaktır . (2927) l-4533 



IAYIFA a 

Devlet Demiryolları ve L manları Umwn 
Müdürlüğü ilanları 

ıLAN 
Muhammen be.deli 14878 lira olan muhtelif alat ve edevat 7·11-935 
rşembe giıniı saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlıerin 1115,85 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanunun 4 üncü maddesi mu
cibince işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair ~yanna
me ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lfizımdır. • 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden ve Haydarpasada Tesellüm ve sevk Miidürlüğünden alına-
bilir. (2884) 1-44 71 

KUrU.A' • 

Bursa tecim ve endüstri Oda "'Indan 
1 - Oda akarından bulunan eski İpek hanı arsasına yapılacak 

oda binası kapalı zarfla eksitlmeye konulmuştur. Keşif bedeli 14, 
bin 383 lira 8 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele sureti, 
C - Şeraiti umumiye, 
D - F~nni şartname, 
E - Kesif cedvcli ve resim, 
İstenilen ·bu şartnamelerle evrakı Bursa tecım ve endlistrı oda

SJna müracaatla görebilirler. 
3 - Eksiltme 4.10.1935 tarihinden 25.10.1935 cuma gününe kadar 

olup 25.10.1935 günü saat 15 de Bursa tecim ve endüstri odası eksilt· 
me komisyonunda ihale yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Eksiltmeye gi. 
rebilmek için 1-078 lira 73 kuruş muvakkat teminat vcnnesı bundan 
ıbaşka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lbımdır. 

A - İstekli mimar veya mühendis olmadığı takdirde müteah
hitle beraber her suretle şeriki mesul olmak üzere mesuliyeti fen. 
niyeyi deruhte eyliyecek diplomalı mimar veya mühendis göster· 
mesi. 

B - Artırma ve eksiltme kanununun 3 üncü (A ve B) fıkra
sında yazılı vasıfları haiz ise de buna dair vesika, 

T eklif mektupları yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat e veline kadar B ursa Tecim ve endüstri odasının komisyonuna 
getirerek makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu reisine vere. 
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü madde· 
de yazılı saate kadar gelmis olması ve dı · zarfın iyice kapatıifmş 
olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabui edilmez. (2925) 1-4548 

Ankara ilbaylığından: 
Yüksek Ziraat Enstitüsü yanında bulunan tecrit evi için pa. 

zarlıkla alınacak bir Kovinatör S. D. 782 buz dolabı 23·10·935 çar· 
şamba günü saat on beste açık eksiltmeye konulmuştur. 1steklile. 
rin Baytar Direktörlüğüne basvurmaları. (2995) 1-4612 

layı satın alına 

iT omisyoııııııdaıı: 
1 - Polatlı garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı için {3000) kilo 

sade yağ (230000) kilo arpa ve (330000) kilo yulaf pazarlık usu. 
liyle alınacaktır. 

2 - İhale günu 14/1. Teşrin 935 pazartesi günü saat 14 de sa.. 
de yağı, IS de yulaf ve 16 da arpanın ihalesi yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muayyen saatte ve muvakkat temina,ılariyle bir
likte Sarı Kışla civarında bulunan kıtaat artırma eksiltm~ komis· 
yonuna müracaatları. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün öğleden sonra Ko· 
misyonumuza müracaatları ilan olunur. (2997) 1-4610 

Akş~hir 
şarbaylığından: 

Acık el siltme "'uretile münalia ·a 
..> 

1 - Akşehi r kasabasının Takeometrik haritası yapılacakt ı r. 
2 - Kasabanın takribi vüsati (150) hektardır. 
3 - Belediyede mevcut 1/500 ve 1/2000 rnikyaslı su projesinin 

tesviye minhanili haritasından istifade edilmek suretiyle beher 
hektar için bedeli muhammen 20 liradır. 

4 - Münakasa müddeti 4 birinci teşrin cuma günunden başla. 
mak üzere 18 birinci teşrin 935 tarihine müsadif cuma günü saat 
14.30 a kadar olmak üzere (15) giındür. 

5 - Muvakkat teminat 225 liradır. 
6 - 2490 numaralı kanunun hükümleri dahilinde münakasaya 

istirak etmek istiyen taliplerin şimdiye kadar bu gibi işleri mu
vaffakıyetle başarmıs olduklarına ve yapmış oldukları haritaların 
ait olduğu makamlar tarafından tasdik edilmiş bulunduğuna dair 
vesaiki ibraz: etmeleri mecburidir. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak ve fenni şartname ah
kamı öğrenmek istiyen taliplerin şarbaylığa müracaatları ilan olu-
nur. (2919) 1-4568 

ULUS 

Y'ı·liesk~öy Beledi)esindeıı: 
Çerkcsköyde yapılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usulıyle 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli (25906) lira muvakkat temi. 
nat 1942 lira 95 kuruştur. İhalesi 23 birinci teşrin çarşamba günü 
saat 15 te Çerkesköyde belediye encümeninde yapılacaktır. 

Teklif mektupları ihale saatından bir saat evveline kadar ka. 
bul edilir. Buna ait proje ve şartnameler isteklilere (125) kuruş 
mukabilinde posta ile gönderileceği gibi arzu edenler İstanbul 
Şarbaylıgı Fen heyetinde bulunan bir nüshasını da parasız görebi
lirler. İsteklilerin şartname maddelerinin nazarı dikkate almaları 
ve 2490 sayılı kanunun 3 cü maddesindeki vesikalardan baska bu işi 
yapmağa ehil olduklarına dair resmi bir dairenin vesikasını da ver· 
meleri şarttır. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilan olu-
nur. (2842) 1-4402 

Aıık:ara 11muııe hastanesi 

llaştal •İl•liğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Masaj kısmına yapılacak ilave in· 

saatı. Tahmin keşif bedeli 8331 lira 12 kuruştur. 
2 - Bu işe ait sartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme sartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi ve hususı şartname. 
D - Keşif cetveli. 
E - Bir adet pllin. 
İstiyenler bu eartname ve evrakı 41 kıtruş bedel mukabilinde 

Ankara nümune hastanesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/1. Teşrin/935 tarihinde cuma giıntı saat 14 de 

Numune hastanesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebiJ..,ek için isteklinin 625 lira 13 kuruş mu. 

vakkat teminat verme"İ bundan başka a~ağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. . . . 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 20.000 Iıralık hına ınşaatı 
yapmış olduğuna Nafıa Müdürlüklerinden vesika almıs olanlar 
girebilır. 

7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı aattan 
bir saat evveline kadar Ankara Nümune hastanesine getirilerek 
eksiltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet üçüncü maddede yazı· 
lı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2847) 1-4419 

Aıık:<,. ra valiliğin deıı! 
Mahalle ... okak Cinsi No. No. Hisse 

1 
Hacıdoğan taş dö~eme Ev 4608 315 Tamamı 8 sene 8 

taksitte 
Yukarda yazılı 4 oda mutfak hala ve bahçeyi müştemil evin 

mülkiyeti mukaddema 662! lira bedelle talibine ihale edilmiş ise 
de taahhüdatını ifa edememesinden 15.10·935 salı günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere yeniden açık artırmaya çıkarılmıştır. İstekli. 
terin 337 lira 50 kuruşluk dipozito makbuzu ile yevmi mezkürda 
defterdarlrkta kurulan komisyona müracantları. (2805) 1~~57 

(;ümrülc muhafazaGenel 

komutanlığı 

İstanbul satınalma komisyonundan. 
1 - Gümrük muhafaza memurları için yaptırılacak olan 1047 

takım elbi:.e 543 tane kapotun ı--11 -935 cuma günü saat 16 da lca. 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarlan elbi$enin 15705 kaputun 7656 lira 30 
kurus olmak üzere 23361 lira 30 kuruştur. 

3 ·- Şartname, evsaf nümune komisyondadı~._ Görülebilir .. 
4 - İstekliler elbise ve kaputun % 7,5 tutagı olan 1753 lıralık 

vezne makbuzu veya banka mektupl_armı teklif mektuplariyle bir. 
likte saat ıs de komisyona vermelerı. (6166) 1-4521 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH r!I mıı tıı llllll!lll nıwıur.nıı ınmıııı il 

HUKUK HAK1MLiC1NDEN: D TURGUT 
Ankarada itfaiye meydanın· r. 

da un fabrikasında bulunan ve - Cebeci Hastanesi Operatöril 
müteveffa Fadıl Samiye ait olan 
ve muhammen kıymeti 2500 lira Hastalarını Adliye Sarayı 

. karşısında Hayati apartmanın· 
olan çifte silindirli bir moto: ve d::ı her gu .. n ıs den 19 za kadar 
kezalik muhammen kıymetı 30 
lira olan bir köhne kamyon bil· ~ ,kabule ~aşl~~ışt~ımr'ıııe»ıı:ı::ın::ıı:a!!llt'lS ... 
müzayede 14.11-935 perşembe 
günü saat _ı4 de fabrika önünde Kiarlık oda aranıyor 
satılacağından almaık istiyenle· Aile yanında möbleli veya möb-
rin yevm ve saat mezkurda yUz· lesiz bir oda arıyorum. Tam bir 
de yedi buçuk pey akçesile bir- pansiyon yahut hiç bir şeye ka· 
likte hazır bulunmaları ilan °· rışmamak sartları konuşulabilir. 
lunur. 1-4641 İlan memurluğumuza müracaat. 

~"~ \ k::~;:~:~~:lar ~J;umı~~ _______ Z_A_Y.-~-4623 
~~~ l\lfüliirliiğii Satmalmn •: Kooperatifin hisse se·nedini 
.,~ K omisyonu tlanları .,4 kaybettim. Yenisini alacağım. 
~ ~ dan eskisinin hükmü yoktur. 

652 ÇİFT EFRAT F OT1Nl B. M. M. P. T. 

Tahmin edilen bedeli (3325) 
lira (20) kuruş olan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı malzeme 
askeri fabrikalar Umum Müdür
lüğü satın alma komisyonunca 
25/B. Teşrin/935 tarihinde cu
ma günü saat 14 te açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat temi. 
na~ olan 249 lira 39 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mez-

1-4624 
Direktörü 
OSMAN 

Kiralık 
Yenişehirde Kazım paşa cad

desi:ıde Avusturya sefarethane
sinin işga? eylediği yedi odalı 
ve bütün konforu haiz 17 No. h 
hane kiralıktır. 

Divanı Muhasebatta Bay A-
lime miir:>r .... • 1-4n20 

' 
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ı;;czanelc rdc 

il A S K A J_, 1\1 i 
steyiniz:. 

Baş _ Diş - Roma-.ızma - Gdpe karşı em alsızdir. 
"HAS" Jıe}imesine dikkat. 1 

Enıı iyct işleri 
Uınum l\ ii ürl~"iiiııd 

ı - Zabıta memurlarının 935 senesi elbiseleri için bir 
nin bedeli muhammeni ( 425) kuruştan azı (13000) çogu 
metre kurşuni renkte elbiselik kumaş 20 giın muddetle ve 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 25.10-935 günü saat 15 de Emniyet İşleri 
Müdürlüğünde teşekkül eden komisyonda yaprlacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyondan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler 5062,5 liralık muvakkat temin 

tup veya makbuzla 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü maddeten 
zılı belgelerle birlil..-te teklif mektuplarını ihale saatından 
at evvel komisyona vermeleri. (2918) 1-4569 

Türl~iye Cumhuriyet 

Bankat11;ından~ 

er 

ersi 'de i a 
inşası münakasa 

Bankamızın Mersin Şubesi için Mersinde atın alınmış 
arsa üzerinde yaptırılacak Şube binasının inşası münakasa 
nulmuştur. Miinakasaya f imıe!k isti yenlerin An karada Um 
dürlüğe ve İstanbul ile zmi.r Mersin ve Samsunda Şubele 
müracaatla Hizım gelen izahat ve evrak ile planları alma 
dileriz. 1-4627 

KAS 

NEDKALMiNA 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
HllUNCt TERTiP ... 
Senede iki defoda 
4 l 4 kişiye OD bin 

lira ikrami)·e 
flu ıw.nt 1 nloıın •e C Uktqrinde ILum· 

ı.rıı ealıihlm arıı4ı.Aa ~klko hnılanla 
9'C iter dcl-ııda 207 ki.tiye~ Ma Unı 
tnzf edllııtt'lttdlr. 

l irlncl ınllldfat ı ıoco t.ır. 
Düıx.I ~ ıso • 
On klt lJ• ,Gur4nı 1000 
Yn i .. cllitttd~ 1000 • 
175 kitfJ• -- 1750 

Beş bin llnıltlı ILurıı 

1 llJ. t~rlnd<' c-ckl1Pttlo tir 

&Ki a l'EHTIP. 
Sem·de hq defa
da beş kişiye on 
hin li ra ikramiye 

\eni ihıl .. edlte. ba bratım. 

bfrhtde tdı lumıbıtn • " ™"e ili bbı 
Ckra iye t'er(lmektecUr. lk lanlu 

4e t.e. dela ı 

~bıtt. lladn o, Teaımın. Eylil 

61mıriUo 

n ta1"'1ftfft 1 Jftnlf'f'f ('flın.--ktfr. 

Kuralara iştirak edcbilrr ek için l?.ımbara sahiblernin asgari 
virmi beş lira biriktirmıs otmatan l!mndır. 

kur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2901) 1-4508 

(- lmtıyaz sahib-;-:-Başmu SİNEM LAR 
har ri ri Falih Rıfkı ATA V 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Nasuhi 

f YENi ] BUGUN t:SUGEE 
>rn ve İvan Petroviç'in 

o - KULÜP BU GECE 

BAYDAR S O N VALS 
Büyük kahkaha ve neşe fılmi 

Çarıkırı caddesi civarırıdı 

Ulu& Bssımevind• basılmış· 

t ıT. J 
f ilmi iki gündenberi e m salsiz 

muvaff akiyetler kazanıyor 

l.='OUE BERGERES : Maurice 

DERTSİZ ARKADAŞLAR 

Oynıyanlar: Lorel ve Hardy 

Chevalier - Natatie Paley 


