
ON AL TiNCi ;yıL No: 5107 Adımız andımızdır 

14 ILKTEŞRİN 1935 PAZAR'l'ESI 

1 Son haberler 
2. ci sayıf ada 

Her yerde 5 kuruş 

Babeş selerberliği tamamlandı 
Giindelik 

CENEVRE' DE 
F. R. ATAY 

Cenevre'nin arsıulusal bir ku -
rum olarak devam etmesinde fay
da var mıdır, yok mudur? Güney 
Amerikası ile uzak doğu harbla -
rındaki tecrübelerden heri herkes 
kendine bunu sormakta idi. Bu ce
miyet, arasıra, bazı büyük devlet
lerin işlerini kotarmaktan başka 
bir işe yaramay:,.n, hüküm ver -
mekten korkan \'eya hüküm verse 
bile, üye devletlerden hiç birine 
hükümlerini tatbik ettiremiyen, 
barıt fikrinin kuru kuruya edebi • 
yatına hizmet eden bir organdan 
mı ibarettir, yoksa arsıulusal bir 
güven inancası mıdır? 

Cenevre, ilk defa olarak, habeş 
davasında kuvvetli bir Avrupa 
devletine karşı zecri tedbirler ka
rarı vermiştir. Bay Eden'in radyo. 
da söylediğine göre, harbı mene· 
demiyen cemiyet, harbı dwdura • 
caktır. Yani zecri tedbirler kara~ 
rmı, tatbik olunup olunmıyacağ1-
IJ& bakmıyarak, kendi şerefini 
kurtarmak için değil, italyaıt • ha-· 
beş davası hakkındaki hükümle~ 
rini yürütmek için alnuıt1r. 

Cenevrede toplanıp kararlar 
verenler arasında, ltalya'nm ha • 
beş davasını tut~nlar, İtalya ile s~
kı sıkıya dost olanlar, İtalya~ - ha
bet meselesi ile uzaktan yakından 
hiç bir ilgisi bulunmıyanlar var • 
dır. Bu hal şunu gösterir ki üye .. 
devletlerin hiç biri anla§nta..zlıkfo· 
rı harb CJasıtası ile kotarmak fik .. 
rine eğgin değildir. Bundan batka 
karışık ve i~tırabb Avrupa'nın, 
harb tehlik< 3İnİ önliyecek bir gü
ven unsurur. ' ihtiyacı vardır. 

Cenevre' deki zecri tedbirler 
karan alındığr günün, harbaonra-• 
sı tarihinde pek önemli bir yer tu
tacağına şüphe yoktur. Dikkat edi
lecek ikinci bir nokta da, Mançuri 
hadisesinde olduğu gibi, kendi 
liakkmda menfi hükme varılmış 
olan devletin cemiyetten çekilme
miş olmasıdır. 

Son gelen gazeteler ve telgraf
lar, her tarafta harbı durdurmak 
azmi ne kadar kuvvetli İse, zecri 
tedbirlerle harbı genişletmek 
kaygusunun da o kadar kuvvetli 
olduğunu göstermektedir. Bir 
milyon 500 binle bir milyon 800 
bin arasında satan bir İngiliz ga -
zetesinin anketine cevab veren 
İngilizlerden yüzde 74, 80 i balya
ya karşı ekonomik tedbirler, yüz· 
de 83,22 si süel tedbirler alınma
sını doğru bulmadıklarını bildir • 
mişler, yüzde 96 sı da İngiltere • 
nin kara, deniz ve ha va kuvvetle
r inin artırılmasından yana çıkmış
lardır. 

Fransız gazetelerinin büyük 
b ir kısmının harb başlangıcından 
heri ltalya'ya karşı takındıkları 
tavrın ne kadar dostça olduğunu 
görüyoruz. Süveyş kanalı şirketi, 
son Paris toplantısında, kanalın 
kapanamıyacağma karar verdik
ten başka, İngiltere'nin kanaldan 
geçiş resminin arttırılması hak • 
kmdaki önergesini de reddetmiş
tıW. 

Cenevre mekanizmasının har
bı önlemek için ne dereceye ka -
dar işliyeceğini şimdiden hiç kim
se kestiremez. Mesele Cenevre 
hesabına daha ağır mesuliyetlere 
girişilmek gerektiği zaman, bu 
mesuliyetleri hangi devletin ken
di omuzlarına yüklenebileceğin -
dedir. Mançuri davası sırasında 
İngiliz gazeteleri: ' 'eğer hükmü -

(Sonu 6 er sayıfada) 

Uçak bombardımanları devam ediyor ~il hakkında 
İtalyanlar, Adisababa -Cibuti hattını bombardıman etmiyecel' 

Adisababa, 13 (A.A.) - Ne -
güs, kıtalarından önemli bir kıs -
mma geçid resmi yaptırmış, impa
ratorluk sarayı 
şarkıları söyli -
yerek, on bin • 
den fazla asker 
geçmiştir. Bun · 
dan sonra kıta
lar şehrin sokak 
larını dolaşmış - ' 
lardır. 

, Dün sefer • 
berliğin son gü -
nü idi. Erkekle -
rin cepheye git· 
meleri dolayı ~ 

siyle, Adisaba -
ha günden güne 
boşalmaktadır. 

İtalyan diplomatik kurulunun 
hareketi sırasında halk tatkınlrk 
göstermi§tir. 

Aralarında hirçok.-~adın var~ır. 
Harrar civarında seferberlik 

hemen hemen tamamlanmıştır. 
Ogaden cephesinde yalnız pili. 

Habeşler, çoluk çocukları ve silahlarile cepheye gidiyorlar. 

Konuklarımızla ilk temas 
Teniste üstün gelen sovyet sporcuları 

futbolda da takımımızı 2.1, yendiler 
İstanbul, 13 (A.A.) - Şehri. 

mizde bulunan Sovyet sporculara 
ilk temaslarını bugün yaptılar. Ko
nuklarımız öğleden önce Taksim
de Cumuriyet amtma çelenk koy -
muşlar ve saat 11 de Kadiköyüne 
geçmişlerdi. Birinci karşılaşmayı 
\eşkil eden tenis müsabakalarına 

saat 12.45 te başlandı. , 
Maçların yapıldığı F enerbah -

çe kortunda seçkin bir kalabalık 
toplanmıştı. Bu kalabalık arasın -
da Sovyet Büyük Elçisi 8. Kara -
han Parti İstanbul kurulu başka-' . .. 
nı B. Hilnu goze çarpıyordu. 

(Sonu J. cü sayıfada) 

---Jle,;leketimize gelen Sovyet futbolcufarr bir maçta oynarlarken 

sadeıneler olmakta ve fakat her 
an büyük bir İtalyan taarruzuna 
İ'ltizar edilmektedir. 

Habe~istana- gönotİü- giden a~rilı:alı 
zenci uçman ]uUan 

Adiaab~ba, 13 (A.A.) - Ha • .ı 
vaı Ajansı bildiriyor: 

İtalya hükümeti, habeı fiülill
meti Adisababa - Cibuti halim· 
dan mühimmat nakletmediği tak
dirde ltalya'nın bu hattı bombar
dıman etmiyeceğini habeş hükü
metine bildirmiştir. 

Habeş hükümeti müsbet ce -
vah vermi'1ir. 

B. l(ondilisiıı 
diyevi 

bir 

Atina, 13 (A.A.) - Atina a -
jansı bildiriyor: Bay Kondilis Ati
na gazeteleri direktörlerine yap
tığı diyevde bugünkü hükümetin 
hiçbir partinin hükümeti olmayrp 
yalnız yurdsever bir hükümet ol -
duğunu söylemittir. 

Bay Kondilis geneloyun tam 
bir özgürlük içinde yapılmasını 
sağladığım ve kıral gelince, hü -
kümetin istifasını kırala vereceği
ni ilave etmiştir. 

Atina ile diğer şehirler şar -
bayları, halk namına kırala tebrik
lerini sunmuşlardır. 

Kıra{ Konst<mtinin öfüsii de 
}' ruumistana getfrilecelı· 

Atina, 13 (A.A.) - General 
Kondilis, Kıral Konstantin ile kı
raliçe Olga ve Sofi'nin ölülerinin, 
kıral Y orgi memlekete döner dön
mez buraya getirilerek yunan 
toprağına gömüleceğini söylemis -
tir. • 
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BUGüN 
ikinci sayrfamızda: 

İstanhuJda Balka n hafta .. ı 
Üçüncü sayrfamızda: 

Söziin gdişi~ Spor ve a l) arışı 
lıalH•rleri 

Dördüncü sayrfsmrzda: 

Kom~nlarımızda neler o lu
yor? Biliyor musunuz k i ? 
Yabancı gazt•t<•lerdc okuduk

la r nmz, karikat iirlcı· 
Beşincı sayıfamızda: 

Memlek<·t postası, Dil an
ketimiz,. ceva b 

Altıncı sayrfamı~da: 

İç ve eh • hahN·lt·ı· S 
~"VVVVVV'VVv~AAAA~ 

Etimolojik ve Morfolojik 

II inci Anket 

l - Işık 
2 - Parlat, 
.1-Sıcak 

4-Aıe~ 
.i-Gök 
6-Sıı 
7-Yer 
8 - Toprak - t"6rpak 
9- }"ıldus 

10- l'ıl 

1) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve a11I kökleı-i nelerdir? 

il) Bu kelimeler na11I teşekkül 
etmitlerdir? 

' 111) Bu kelimeleri teıkil etmek 
için köke ilave olunan ek. 
ler nelerdir ve eklerin her 

. birinin mana ve farkları 
bakımrndan rolleri ne ol -
muttur? 

iV) Bu arattırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri v;e f , 

B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin tefek . 

külü hakkında bir ka • 
ide çıkarmak mümkün 
müdür? 

Sekiz günden beridir dil hak
lı.ındiıki birinci anketinıi.zi tekrar 
etmiı olduk. Bu ankete gelmif o 
lan cevablann bir kı•mını yadık 
ve diğerlerini de yazmakta devam 
edeceğiz. Bundan ıonra gelenleri 
dahi memnuniyetle yazacağız. 

Bu günden itibaren ikinci cm. 
ket listemizi yazıyoruz. 

Aııketimize gelen 
cevaıJlardan 

Bir etimologi deneci 
Bir kelimenin etimolo'gisini yapmak 

için ele alınmasını gerekli gördüğüm 
sör: gereçine, genel olarak şu iki nok
tadan bakılabileceğini sanıyorum : 

1. - Ke limenin tarihi: yani geçmiş 
zamanlard a, belli edilebilir yerlerde 
ve belli edilebilir insan toplulukları ta · 
rafından kelimenin konuşuluş şekli ve 
kel imeye verilen değişik anlamlar. 

2. - Kelimenin ardası; yani .keli
menin ses ve anlam bakımlarından ken
di yakın benzerlerile bir arada olarak 
olgunlaştırabileceği kelime grupu. E
timologi kaygısı güdülerek üzerinde 
çalışılabi l ecek söz gereçimizin bugün
lük ele gelmiş durumuna, şahsi ğ ola
rak !ba:;vurabileceğim araçlara ve be· 
nim henuz çok eksik olan hazırlanış 

düzeyime göre, şimdilik kelime tarihin.. 
den ziyade kelime ardasından astğlana
bileceğim. 

(Ulus) un aç tığı anketteki kelime~ 
!eri, yalnız bu görüşle ve herhangi ke· 
sin bir iddia gütmiyerek, sadece bana 
~ciründü~ü gibi anlıyarak yazıyorum. 

Sabah: Bu kelime için yakın akraba 
'llarak şu kelimeleri toplryabiliriz: 

Sapak: İnhiraf ve tebeddül noktasr • 
~apma mahalli 

Savak· Defetme noktasr. Bir ana 
su akıntısından yana doğru herhangi 
bir kola su salıverilen nokta, savma 
mahalli 

Şafak: Gecenin gündüze tebeddül 
ettigi zaman. 

Türkçede yasıyan bu üç kelimeyi 
fonetik bakımından bir düzene koya. 
!ım: 

Sapak - savak - şafak 

( Sonu S. ci sayıl ada) 
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lsımıbul nwkıubıı 

1S1A BlJLl)A BALKA 1 '11!\FTASI 
Eylülün son 15 gününde İstan

bul balkanlı dostlarım ağırladı. 
Bu on beş gün içinde dost balkan 
memleketlerinden İstanbula gü
reşçiler, atletler, gene üniversite
Jiler, filo ve seçkin bir kalabalık 
geldi. 

Dostlarımız• 1stanbulda neler 
gördüler, neler dinlediler, kimler
le konuştular, neleri beğendiler, 
neleri begenmediler? Bunları dost
larımızın hesabına konuşmak bi.ze 
düşmez. 

Yalnız herkes gibi ben de İs
tanbulda dostlarımıza, mesela; 

- Türkiyede spor telakkisi, 
türk sporunun bugünkü durumu 
ve sebebleri, 

Yahut; 
- Ulusal türk dansları, ulusal 

türk musikisi, 
Yahut; 
- Balkanlar ve Türkiye, türk

lerin balkanlarla dünkü ve bugün
kii münasebetleri, türklerin bal
kan uluslariyle harsi münasebet
leri. ilh ilh .. 

Diye konferanslar verildigini, 
çoğu üniversiteli olan balkanlr 
misafirlerle İstanbulda entelektü
el bir tanışma yapılmadığ~ hat
ta i~in bu tarafının düşünülmek 
ei1e istenilmediğini biliyorum. 

- Niçin? Lüzum mu yoktu, 
faydası mı olmazdı? 

Festival için, şundan bundan, 
- Aceleye geldi, hazırlanama

dılar, 
Diye özürler dinledim, 
- Gelecek, öbiir seneler için 

tecrübe olur, 
Diye sevinenler de vardı, ace

le! 
Acele ile Beylerbeyi sarayında 

olduğu gibi he.hçe yolmıun temiz
lenmesi unutulabilir, gardrobun 
önünde yüzlerce insan saatlerle 
bekletilebilir, davetliler için az 
sandalya ısmarlanmış olabilir. Fa
kat. söz, dava, erge. 

Bunlar naatl mıatWabilirt 
Ben söylenenlere pek inanma

dım, ve festival komitesinin Bey
lerbeyi sarayında verdiği baloya 
gittim. Galiba erken gitmişim, 
kapıdan içeri sokmadılar, kolum
daki pardesüyü başnndaki şapka
yı da almadılar, 

- Açılsın. ondan sonra! 
Dediler. Yüz kişi kadar vardık. 

Biraz konuşacak, den:J yanacak ol
duk, onu da dinlemediler, 

- Usulü bozamay~ aldığımız 
emirden drşan çıkamayız, 

Diye, biraz da kafa tuttular, 
bekledik. Emir geldi, - emir değil 
vapur geldi - kapı açıldı ve bin 
kişi Beylerbeyi saraymm ön salo
nuna omuz omuza yerleşti. 

- Ne olacak şimdi? 
Kimse bilmiyor, kalabalık git

tikçe artıyor, herkes soyunuyor, 
saraya mı gireceğiz? 

- Hayır! 
Diyorlar, bahçeye r 
- Ters iş, niçin bu vaktiyle 

söylenmez, bilseydim, şapkamı 
pardesümü bırakırmıydım ! .. 

Ya kadınlar! .. 
Artık gülüyoruz ve tozlu, ber

bat bir yoldan, Beylerbeyi sarayı
nın üst bahcesine çıkıyoruz. 

- Komite bari belediyeye ha
ber verseydi. yolu düzelttirseydi, 

Bu sefer de başkaları gülüyor
lar, ayol diyorlar, 

- Bu işi yapan belediye 1 
Tozlu, alaca karanlık yolda 

herkesin ayaklan renk değiştiri
yor. Beyaz ipek kadın iskarpinle
ri esmer, siyah rogan erkek terlik
leri beyaz oluyor, fakat gece; kim
se ayağmın bu renk değiştirme
sinden şikayet etmiyor, 

- Bari sivri taşlan sökseydi
ler ! .. 

Ve seker gibi yürüyorlar. 
- Aceleye geldide efendim! 

*";.:!ı: 

Üst bahcede havuzun ba mda 
ulu al d nslan seyredeceğiz. San 
dalya da yok, 

kuyruğun ~ir işe yaradığım bura
da gördüm, er-Kekler kibarca kuy
ruklarını yana uzatıyorlar ve ka
dınlar bunların Üzerlerine oturu
yorlar, gülüyorlar ve seviniyor
lardı. 

Islak, boğaz gecesinde, eylii
lün son haftasında, ipek tuvaletli 
kadın bahçede havuzun taşma o
turamazdı. 

Havuz kenarı, bahcenin dekoru
nu tamamladı. Suda, binbir renk, 
bin yüz neşe ile oynadı ve oyun
lar bu neşe içinde başladı. 

Bulgarlar, yunanlılar, romen
ler, yugoslavlar ve bizimkiler .. 

Hepsi o kadar biribirinden gü
zel, hepsi sesleriyle, motifleriyle 
o kadar biribirinin içinde ki, ter
cih bile yapamıyoruz, oturduğu
muz yerin rahatsı.zhğrnı bile dü
şünmiyoruz ve avuçlarımız patla
yıncıya kadar alkışlıyoruz. 

- Sandalyanrzı verir misiniz? 
- Vermem! 
- Misafirler için det 
- Buyurunuz. 
Fakat verilen bir, on, elli san

dalya misafirlere yetmiyor, dost 
filo subayları önde, arkadakilerin 
önlerini kapıyarak, arkada bir şey 
görmiyerek, üzülerek, özürler, af
lcır dileyerek, ileri, geri yorgun ha
reketler yapıyorlar. Konuşmalar 
çoğalıyor. 

-· Canını kendimizden vaz 
geçtik, misafirleri düşünseydiler! 

- Ayıb, çok ayıb. -
Ta7.e bir kadm sesi yemin e

diyor, vallahi diyor, 
- Bilseydim gelmezdim. 
- İnşallah efendim, inşallah 

geJecek seneye, bütün bu eksiklik
ler tamamlanır efendim. Aceleye 
geldide! 

- tnşalalb efendim L 
••• 

Sarayda çiftler suyu boşaltıl
mış mermer havuzun içinde dans
ediyorlar. 

- Orijinal bir buluş, vaktiyle 
Hamid de burada buna ben.zer 
~eyler yaparmış ... 

Gülüyor ve geçiyoruz. 
- Ne içersiniz? 
- Viski. 
- Garson iki viski, 
- lki viski, 
- Kuzum iki viski verir misi-

. ' nız .•. 
Garsonda inadıma vermiyece

ğim diyen bir hal var. Yüzüme ba
kıyor, işaretler yapıyor ve kaçı
yor. Kızıyorum ve garsona sanki 
kızarsam bir şeyler yapabilirim 
hissini vermeğe çalışarak bağırı
yorum. 

- Baksana iki viski! 
Garson pis ıslak elini bir ta

bağın içine daldırıyor, iki parça 
buz alıyor, bardaklara koyuyor ve 
bize uzatıyor, 

Bu sefer de arkadaşım mersi, 
- lçmeml 
Diyor. Ben iç diye ısrar ede

miyorum. Ne yapsam ... ne yap
sam ... kadehleri garsona bırakı

yor, gidiyor, "salahiyettar za
te,, şikayet ediyorum, "salahiyet
tar zat,, "teminat,, veriyor, 

- Büfeyi Löbon yaptı fakat 
belki aceleye geldide iyi hazırlı
yamadı ... 

Diyor, artık dayanamıyorum, 
be birader diyorum; 

- Şehir namına davet yap
mak, köy döğününe pehlivan ça· 
ğınnağa benzemez, 

Herkes bize bakıyor, dudakla
rımı ısırıyorum, artık söyliyemi
yorum, ve saat on birde balodan 
çıkıp gidiyorum. · 

Alman gazeteci arkadaşlardan 
birine Berlinden bir mektub gön
dermişler; dikkat et ~elecek yıl 
biz de Berlin'de olimpiyatlar mü
nasebetiyle arsıulusal bir davet 
yapacağız. Faydalı görecegin şey
leri bize yaz demislerdi. Arkada
şımın halkan festivalinde ne i be
- endi ini Berline neler tavsiye 
ett1 ini pek ogrenmek isterdim. 

* 

ULUS ~.t.ı • .1.-vv .. 

DIŞ HABERLER 
Ktmı J inci artıJ.· el!,;·i Mıyılmı3 or 

Adisababa, 13 (A.A) - Do Grone. 
yj kovahyan polisler onu Uttrinde biır 
rovelver oldugu halde dcmiryolu du -
rağında bulmuşlar, si1ahını aldıktan 

sonra italyan elçiligi memurlarını gb -
turen trenden sonra kalkan ilk trene 
zorla sokmo.ışlardır. 

Artık İtalyan elçisi ı;ayılmıyan kont 
Vinci Adisababada kalmak ıstedigıni 
ve ancak kuvvet karşısında baş egece _ 
ğini dış işleri bakanlığına bildirmiştir. 

Kont Vıncı konsoloslann gclmoıunc 

kadar kendisiyle birlikte kalmasını al
bay Koldcriniye emretmiştır. 

Habeş hiıküıneti, fransız \•İs konso
losu Demulycrdcn başka herkese elçı _ 

lik binasına girmeyi yasak etmiştir. 
Elçilik bınasının kapısı muhafaza al -
tın dadır. 

Bina ıçınde neler olmakta oldugunu 
anlamak üzere duvara tırmanııuya ça -
bpn bir yabancı gazeteciyi polis yaka
lamış ve kendisine kötü muamele ctmış, 
İmparatorluk asrayından telefonla ven· 
len emir uzerine gazeteci brrakrlmı tır 

Habeşuıana giden )eni 
ita/yon mikerleri 

Napoli, 13 (A.A.) - 20 subay ve 300 
askerle hareket etmiş olan Toskano va 
puru Mesina'da, Silo tümeninden 2000 
kip yüldiyecektir. 

Mcsina'clan bildirildiğine göre Piye. 
mc.nto vapuru doğu Afnlı:asına götür -
mek üzere 150 subay •e 2700 nder 
yfiklcmiştir. 

Roma. 13 (A.A) - Dün ve bugun 
doğu Afrikauna bir çok vapur harekt"t 
etmıştır. Vapurlar 8000 kişı ile mu

biın mikdarda malzeme yüklüdlır1er. 

LEHIST AN" DA: 

IA!h kab~i deiifıi 
Vaqova, 13 (A.A.) - Pat ajansı 

bildiriyor: Slovelc kabinesi çekilmiştir. 

Ytni kabine §U suretle kurulmUftuJ": 
Başbakan: Marjam Koacialkovslri, 

iç Bakanı: Ladislas Raakieviç, 
DrJ Bakam: Josd Bek 
Sil Bakanı: General Tade Kaaprzıki, 
F"ınans bakam: Djcn Kviatkovski. 
Tüze bakam: Zeslav MibaJovaki, 
Kültür bakan vekili: Konspautin Şi -
linslıi. 

Tanm bakanı: jül Poniatovaki, 
Tecim Baltanı: General Roman Gdrc:k 
Münakalat bakanı: Mişel Budkieviç, 
Soysal yardım bakanı: Ladislav JaL 
czolt, 
P. T. T. bakam: Kalinski. 

niçin böyle oldu, kronometreler 
Amcrikadan, rozetler lsviçreden 
getirildiği, ahbab ve yarana paso
lar verildiği için mi? 

Bereket versin, ortaya daha 
enteresan İtalyan - habeş haberle
ri çıktıda şimdilik yalnız bir ga
zetenin yaptığı bu münakasa dal
lanıp budaklanmadı. 

Keşke bu işi de festival k~~i
tesi hazırlamış olsavdı, onun ıçm 
ne yerinde, ne yakıŞıklı bir özür 
olurdu. 

- Aceleye geldi yetiştiremc
dikte ondan efendim! 

Ne kadar doğru bizim atlctiz-
mimizi anlatırdı. 

- Niçin kazanamadık? 
- NasıJ kazanabilirdik ki!.. 
Dostlarımızdan yunanlılar İs

tanbula getirdikleri bir avuç atle
ti memleketlerindeki 50,000. ro
many"ahlar 12,000, bulgarlar 15.000 
yugoslavlar daha fazla atletin 
içinden seçmi~lerdir. Bizim f ede
rasyona kayıtlı 150 atletimiz bile 
yoktur. 

Atletizm, mektebe girmeden, 
Türkiyede en az 50,000 gene ken
dini budavaya v~nneden nasıl mu
vaffak olabilirdik? .. 

Bereket versin ki, kronometre 
Amerika'dan. rozet lsviçre'den 
getirilmi , b"rkaç ahbabın gönlü 
paso ile hos edilmiş, hiç olmazsa 
bunlar yapılmış. 

Kronrmıetre, rozette mi fen 
olrrıahvdı '. 

Balk n haftasında b"r tc } 
artan ey pehlivanlarımızd . 

Habeşisumın l~ontlra e.lçisinin o
ğullorı pilot oltırnk çt_ılt§a('llkl<ır. 

Londra, 13 (A.A.) - Habe§istanm 
Londra elçisı Dr. Martenin ıbiri 22 öte
ki 23 yaşında bulunan iki oğlu da Adi
sababaya gitmişlerdir. 

Bu delikanlılar orada pi.lot sıfatıle 
habcş kuvvetlerine kaydolunacaklardır. 

llnllf·~ ı•lr,:ilijU (;niind.e l tul) <1ya 

kflr._ı bir ,:österi 
Londra, 13 (A.A.) - Çelsıde açık. 

ta tertıb edilen bir toplantıdan dönmcık
te olan 2 000 kişı, habeş elçilik binası
nın onune gıtmışlerdir. 

Ellerinde üzerinde: "Harbı durdu· 
run .. Kahrolsun faşizm.,. i!barelcri ya
zılı bayraklar taşıyan halk orada bir hi
tabe okuyup, bunun bir suretini elçi 
Dr. Martene vermekle beraber bu gös
teriyi tcrtib eden ve imzalan vesikanın 
altında bulunan sol yan emekçi ve fi· 
kir adamlarının dostluğunu ve yardı. 
mını kendisine teyid etmişlerdir. 

Elçi kısa bır cevab vermiş ve gerek 
ımparator ve gerek kendi namına te
şckkur ederek deınıştir ki: 

"- Bu teşekkürlerimiz sade size 
değıl, mcmleketım hakkında pek çt>k 
gayretler gösteren İngiliz hükümetine 

de racidir,. 

Tedm btıkamnın amerilwn 
çılwtçıltırıntı tav~iyeleri 

Clevdand. 13 (A.A.) - {Amerika) 
Tecim bakanı B. Roper amerikan ihra
catçılarından şahsi kar elde etmek sev· 
kiyle İtalyan • h..-,eş harbının uzaması
na yardım etmemelerini istemiştir. 

Yeniden a•kere çağınlan ınnıflar 
Roma, 13 (A.A.) - Resmi gazete, 

bava bücümJarına karşı koyacak ıüel 

örgütten küçük subay ve ncf erlerin Be· 

ferbcr edilmelerini emir ve 1914 sınıfı. 
nın terhisini geri bırakan bir buyrultu 
neşretmiştir. 

SON DHt<iKH 

Bir 'İlalyan amirali lngilw~eden 
aldığı nifan/{ln seri verdi 

Roma, 13 (A.A.) - Amiral Gulya
no Pini kendindeki ingiliz nişanlarını 
geriye vermiştir. Duçcye gönderdiği 

bir mcktupda, amiral şöyle demekte
dir: "1902·1904 yıllarında, Molla bizim 
elimizde sıyasal bir yem olabilirken, ln
giltcrenin sadık ve dürüst bir aostu o
lan İtalya. İngiliz So~lisinin yola ge· 
tirilmesi için bu devlete donanmasile 
yardım etmişti. Bugünkü ingiliz devlet 
adamları bunu unutmuş gibi görünüyor. 
lar. Onun için, İngiliz hükümetinin ba
na o zaman vermiş olduğu nis"nr iade 
etmek ödcvimdir. Her türlü şiıkran ve 
doğrululı: duygularından mahrum bir 
~leket uğruna İtalyan denizcilerinin 
canlarını tehlilreye koymuş olduklarını 
esefle hatırlıyorum." 

Eski i~panyol kıralımn dütüncui 
Lizbon. 13 ( A.A.) - &ki İspanya 

kıralı 13. Alfons (Diario de Notcas) ga
zetesinin Roma aytarına demiştir ki: 

"- Herşeyin düzeleceğini sanıyo

rum. Ateş Avrupayı sarmıyacaktır. 1. 
talya, hak iddia ettiği bölgıeleri işgal 

eder etmu. göriışmeler ba§hyacaktır. 

Dün Duçe ile beraberdim. Kendisini 
çok sakin buldum. Dünyayı saran kara 
'oulutların nisbeten çabuk dağılacakla
rını umuyorum..,, 

A "u!lturyoda Habe~İ•lan lelailUN 
/ilmler ymak edikli 

Viyana, 13 (A.A.) - Avusturya h6-
kUmeri Habc§İstana dair olan filmlerin 
göıterilmeaini yasak etmipir. Bunun 
sebebi, burada gösterilmiş olan bazı al
man filmlerinin habe§lerin lehinde bu. 
lunmasıdır. 

I ıalyada Cleni:ı harb alttıdemül 
lw.rulayor 

Roma, 13 {A.A.) - Hülriimet yüli
sek bir denit harb aademisi kurulma
sına dair bir buvrultu ne..-etmiştir. 

2000 Somalili habeş tarafına geçti 
Harrar, 13 (AA.) - Habeş 

mahfilleri, Somali şeflerinden Sam 
Atarri'nin 2.000 taraftariyle bir
Jilrte habeşlilere geçtiğini bildiri
yorlar. Keza, bir çok Somalinin i
talyan saflarından kaçtıktan bil-
diriliyor. 1 

Habeş güney genel karargahı 
olan Harrar'm hava taarruzlarına 

karşı müdafaası yeniden birçok 
toplarla kuvvetlendirilmi§tir. Bu 
toplar tepelerdeki gizli yerlere 
konmuştur. Bunlarla, alçaktan u
çan italyan uçaklarına ateş edile
bileceği umulmaktadır. 

İtalyan pişdarlarının Harrar'a 
altmış mil uzakta oldukları ya
lanlanıyor. 

İtalyanlar Harrar'a yaklaşmadılar mı"? 
Cibuti, 13 (A.A.) - İtalyan 1 dusu, Ras Nasibu'nun müdafaa et-

çevenlerinin bildirdiklerine göre mekte oldufu Harrar'dan 80 kil~ 
Asabdan kalkmış olan İtalyan or- metre uzakta bulunmaktadır. 

Uçak bombardımanları devam ediyor 
Roma, 13 (A.A.) - İtalyan ga

zeteleri, doğu Afrikasmm bütün 
cephelerindeki İtalyan ordularının 
hareketlerine devam etmekte ol
duklarını bildiriyorlar. Somalide 
İtalyan uçakları, V ebbeşebeli ır
mağı üzerindeki Dageris istihka
miy le, müstahkem Degalanko kö
yünü kırk dakika bombardıman 

etmişlerdir. 
Tigre cephesinde habeşli şef· 

ler ve bunların ardı sıra da birçok 
oymaklar İtalyanlara teslim ol
maktadırlar. 

Adigratı almış olan general 
Santini kolu Tigre'nin doğusuna 
doğru yapmakta olduğu ileri ha
reketine devam etmektedir. 

Ras Guksa İtalyanlarla eskiden dostmuş 
Roma, 13 (A.A.) -Decas Ha

ile Selasiye Guksa'nın teslimin-
den bahseden Ciomale Ditalya, 
İtalya kıralının 1932 yılında, Erit
reye yapmış olduğu gezi sırasın
da, aralannda Ras Guksa'nın bu-

lunduğu, Tigreli başlıca şefleri ka
buJ etmiş olduğunu hatırlattıktan 
sonra Ras Guksa'nm İtaJyaya ta
bi olmak arzusunu daha o vakit 
belirtmiş bulunduğunu söylemek
tedir. 

İtalyan elçisihala hapiste 
Adisababa, 13 (A.A.) - İtal

yan elçisi Vinci ile Kalderini'yi 
sınıra kadar götürmek üzere iste
nilen o ı trenin gönderilmeme-

si bildirilmiştir. Vinçi ve Kalderi· 
ni h5.la Ras Desta'nın ikametga
hmdadırlar. Kimsenin bunlan 

önn sine izin verilmemektedir. 

- Ne kadar sürer dersiniz? .. 
San lalya bulamıyanlar. havu

zun ta lan üzerine yerleşiyorlar, 
h tımcla ilk defa, fraklaTdaki 

Bal an 01ımp
0

) atl nnda en ge
ri notu fıer yıl oldu~u gibi bu yll 

a bizim aldığımu bilir ini;r Bu 

Bari onl r gürestiler ka.zandıl r 

1 
da biz o indük ve avunduk. 

Yn onlar da kaybetsclerdı?•. 
N p + Ti rı m A r A y 

Yabancılar Adisababa dan gidiyor 
Adıs baba, 13 (A.A.) - Coğu ı yabancılar grupu bu sabah bura-

yunanh olmak üzere yeniden bir dan Cibutiye hareket e-trniştir. 
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Söziin geli§İ 

Bir bilet hikayesi 
ve bir hüküm 

Geçen yel, Srvas'ı Malatya'ya 
Dağlamak ve sonra Erzurum'a 
doğru uzamak üzere yapılan ray
/art, dökülen ha/astları, oyulan 
büyük tüveJJeci, kurulan heybetli 
köprüleri görüp Ankara'ya dön
düğüm gün, bütün gazetelerimize 
birer birer göz gezdirmiş ve başa
rı1an bu büyük başarılar karşısın
da "yurdu demir ağla örmek sc
yasasc,, üzerinde ne kadar az ya
zı yazdığımızı görerek utanmış
tım. 

YıJJardanberidir, bir taraftan 
ray uzunluğunu ilerleten artrran 
bu sryasa, bir taraftan da demir
yol/arımızın işlemesini ileri ve 
modern bir kılığa sokarak hem 
halka, hem de devlete bir kazanç 
kaynağı olmaktadır. Yorulmak ve 
bıkmak bilmiyen bu büyük gay
retler karşısrnda, gene itiraf ede
lim, - yazmıyor değiliz, fakat -
yazdıklarımız kifayet derecesine 
varmıyor. 

Geçen gün, Konyada çıkan 
Babalık gazetesinin 28 eylül ta
rihli sayısı elimize geçti. Ufak 
çapta basılan bu arkadaşımızın 
iki uzun sütunu bir bilet hikayesi
ne hasredilmişti. Altında "S. A. 
Taşbas,, imzasını taşıyan ve üs
tünde büyük puntularla dört sa
tır başlık bulunan bu yazı, bir iş
yarm uf ak bir yanlışlrğı yüzünden 
müddeti doğru hesab edilemiyen 
15 günlük bir .bileti anlatıyor. Bir 
yanlr§lığrn bir gazete sütununda 
yer alması ve tenkid edilmesi 
doğrudur. Fakat ufak bir yanlış
lık hadisesine iki sütun hasreden 
Babalık, bakın, bundan nasıl hü
kümler de çıkarmıştır: 

''Bir daha böyle işe girişmek
ten korkarım. Artık 15 gün 5 lira 
olsa da cesaretim kalmadı.,, 

Bu uzun tenkid yazısının yaza
rı, biraz daha aşağıda fazla verdi
ği paranın kendisine geri verile
ceğini umduğunu da söylemekte., 
bunu demiryollar büyüklerinden 
rica etmektedir. 

N etekim öğrendiğimize göre 
demiryollar idaresi, vaziyeti tah
kik ederek !azla alınan paranın 
geri verilmesini emretmiştir. 

Şu halde hadisenin iki sütun
luk bir makale ile değil, iki satır
lık bir istida ile halledilmesi 
mümkün olduğu anlaşılıyor. 

Demiryollarını halka daha el
verişli bir hale koymak için alı
nan birçok iyi ve faydalı tedbir
ler arasrnda birkaç türlü ucuz bi
let sistemi vardır. Bunların hep
sini ayrı ayrı inceleyip halka bi
rer yazı halinde sunmak varken 
basit bir yanlışlığı mevzu diye ka
leme dolayıp ondan okurlar üze
rinde fena tesirler bırakacak yaZI
lar çıkarmak doğru mu oldu? 

Fena işlere iyi demeğe kimse 
taraftar olamaz. Fakat ufak yan
lrşlıkları ehemmiyetsiz kusurları 
büyük bir gürültü ile mübalağa
/andırmak, bir gazete oktırlarımn 
üzerinde, hiç bir zaman kötü te
sirler yapmaktan geri kalmamış
tır. 

Bugün bu yanlış düzeltilmiştir; 
pa ,.a geri verilmiştir. Belki de Ba
l;· { gazetesi, bunun için demir
yoılar idaresine teşekkür de ede
cektir. Fakat, bütün bunlar, 28 
ey/Ul 935 tarihli sayının okurları~ 
nın kulağından - kendimden pay
biçiyorum - "bir daha böyle işe 
giri§mekten korkarım. Artık on 
beş gün beş lira olsa da cesaretim 
kalmadı,, hükmünü çrkarmıyacak
tır. 

Demiryollar idaresinin çalışma
ları etrafında bize düşen vazifele
ri gereği gibi yapmadığımızı tek
rar itiraf edelim. Fakat bundan 
daha kötüsü, iyi tedbirleri, tesiri 
ne olacağını hesablamadan, böy
le üstünkörü hükümler çıkararak, 
kötülemektir. 

Gazete sütunlarına peçecek sa
tırları yazarken enine boyuna dü
ştinmek daha doğru olmaz mı? 

~~~~~~~~~~~~~~~~,<n_ •• 
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iÇ 
Konuklarımızla ille k~arşılaşma l{uslara çıkacal{ l{ar 

ma takım çalışıyor (Başı ı. ci sayıfada) 
Kısa bir bayrak töreninden sonra 

maçlar ıbaşladı. İlk karşılaşmayı No· 
vikof ile Şirin yaptılar. Müsaba~ra çok 
heyecanlı oldu. Kuvvetli bir atlet olan 
rus teniscisi, bilhassa güzel sağvuruşlar 
yapıyordu. Fakat Şirin, iıstün bi; tak· 
tik ile birincı seti 6.3 kazandı. tk nci 
sette durum değişiyordu. Atlet bir spor 
c.u olan Nov1kof, birinci sette bir hayli 
y"rulan Şiri:ıı kımılda w=ı.va imkan bc
rıkmadan 6-1 yenerek ik;nci seti aldı. 
Aynı kolayhğr üçüncii ~'tte de bulan 
,N<,vikof, onu da 6.1 k'lZ u d• ve maçr 
r tirdi. 

İkinci karşılaşma çifHer arasında 

oldu. Sovyet takımı Midivani ile Neg· 
rebetskiden müteşekkildi. Ti.irk takımı 
da Sedad-Suad olarak kurulmuştu. 

İlk geymlerde türk takımı önde gi. 
diyordu. Fakat ruslar eneqik bir oyun· 
la durumu kurtardılar. Ve birinci seti 
6·3 kazandrlar. İkinci sette sovyetlerin 
6-4 kazanmalarr pek o kadar güç olma. 
dı. 

Futbol maçı 
Sıra futbol maçına gclı.liği zaman 

koca Fenerbahçe stadı tıklım tıklım 
dolmuştu. Şeref triibününde B. Kara
han, ilbay Muhiddin Üstündağ, ve ge· 
neral Fahreddin göze çarpıyordu. 

Maç başlamadan önce kısa bir tören 
oldu. İlkin Sovyet sporcuları kırmızı 

forma ve beyaz pantalonla sahaya çıktı. 
lar. Onları türk takrmı takib etti. Bi· 
zinil.ciler beyaz forma ve Hiciverd pan
talon giymişlerdi. 

İki takım alanın ortasına dizildiler 
Ulusal marşlar çalındıktan sonra ferle· 
rasyon başkam B. Ha.-ndi Emin, bir 
söylev vererek konuklara "hos geldi. 
niz,, dedi. Ve bu temasların ıki dost 
memleket gençliği arasındaki samimi 
tesirinden bahsetti. Sovyet spor sfırası 
başka:ıu B. Mançef, buna bir ccvab ver
di. Ve rus sporcularının bu karşilaş

malardan duyduğu sevinci anlattı. Mn~ 
tam saat 15 de başladı. Sovyet takrmr 
şöyle yapılmıştı: 

Rijof Harcebutof, Feterin, Raya, 
Anderi, Starefski, İlya. Pavlof, Smir. 

nof, Yakoşi, Dapşi, 
. Türk takımı da şöyle sıralandı: 

Avni - Yaşar, Lütfi, Reşad, Esad, 
Feyzi, Niyazi, Naci, Rasih, Şeref, Fik-

ret. 
Ha~em Şazi Tezcan. 
&şlama vuruşunu bizimkiler yaptı· 

lar. Bu inişi ruslar karşıladılar. Ve 
avutla •biten bir hücumla cevab verdi. 
ler. 

Karşılıklı hiicumlarla geçen ilk on 
dakika içinde bizim takımrn daha üs
tün bir oyun çıkardığı görülüyor. Yar
drmcılarile iyi anlaşan akıncı hattımız 

hücum üstünlüğünü daima elinde tu· 
tuyor. 

On birinci dakikada ilk gol fırsatı. 
nı yakaladık: Rasih'in Naciye verdiği 
top üç metre havaya atıldı. 

13. ci dakikada golle bitmesi müm
kün bir hücumumuz daha gene Nacinin 
ayağında kayboldu. Bu fırsatı kaybet
memizle Sovyetlerin mükemmel bir 
gol kazanmalarr arasında bir dakika bi· 
le bulmayan çok kısa bir zaman geçdi. 
Rusların orta yardımcısı, topu bir ara 
pasiyle orta akıncıya geçirdi. Ve o da 
güzel bir eşape ile Lütfiyi atlattıktan 
sonra takımına ilk sayıyı kazandırdı. 

Daha iyi oynadığı halde bir gol 
kaybetmesi takımımızın maneviyatını 
kırmadı. Bunu, hemen hücfuna geçme. 
terinden ve süratle gol durumuna gir

melerinden anlıyoruz. 
16 mcı dakikada, soldan ve sağdan 

iki güzel korne.r kazanıyoruz. Rusla -
rm defansı bu tehlikeleri güçlükle at

latabildi. 
18 inci dakikada; Şerefin uzun bir 

pasını yakalıyan Niyazi, güzel bir ha -
reketle topu Naciye geçirdi. Naci bu 
muhakkak golü havaya attı. 

20 inci dakikada; ruslarrn soldan 
güz.el bir inişi, top sağiçe, ondan sağ 
açığa geçti. Sağaçık kaleye doğru akı -
yor. Lfı.tfi gole engel olabilmek iç.in 
arkadan uzanmak zorunda kaldı. Ve 
Hakem penaltı verdi. Smirnof, güzel 

bir şutla ikinci golü kaydetti. 
Rusla.rın gittikçe açılarak oynadık-

lar ruz İkinci olden sonraki 

1 

on dakika içinde, alanın mutlak suret· 
te hakimi olarak kaldılar. Hele soldan 

yaptıkları inişlerle çok tehlikeli du -
rumlar yaratıyorlar. Tiırk takımının de 

fansı, bugiin çok iyi oymyan Yaşarın 
RÖsterdiği büyük bir gayretle aksama· 
d. n çalı<:ıyor. 

Ru,.ların ağır baskısı 35 inci dak İ

kaya kadar devam etti. 35 inci dakika
da, Rasihin gol durumunda kaleye sark 
tığını görüyoruz. Eşapeyi durdurarm. 
yan rus miidafii Rasihi eliyle tuttu. 
Hakem haklı bir penaltı verdi. Rasih, 

plase bir şütle topu ağlara taktı. Birin
ci devre bu sonuç ile, 2 _ l aleyhimi

ıe bitti. 

Birinci devreyi şu sekilde hulasa et

mek mümkündür 

Tlırk takımı ekseriyetle de ha ustun 

oynadı. 

Fakat, konukla:m 22 - 35 inci da

kıkalar arasındaki durumunda müessir 
olamadık Konuklarımız iyi ıdi. Orta 
yardımcı çok hafif kalıyor, topu her 
zaman ı.: n lüzumsuz durumlara getiri
yordu. İki yan yardımcı oldukça iyi 
çalı"?tılar. 

lhicum hattınııı sol tarafı rmıattaldı . 

~o: ç beceriksiz v.: isabetsiz oynıyor. 

sol açık rnlaşılmıyan bir harcketsiılik
le kımıldamak istemiyordu. Bu hattııı 

->ağ yanını ve ortasım daha enerjik ve 

randımanlı gördük. Rasih ve Niyazi hü. 
cuın hattının en çalı~kan uzuvları oldu
lar sağ tarafında rahatça çaıı-;;,.ın ı u~ 

defansı sol tarafta co'c ılefa lıoc:ılamak 

d11rumunrla kaldı. 

Naci günün en çalıskan oyuncuların 

ıl:ııı biriydi •"ak;ıt her 1-c1man rnli-;iz k •l 

dı. 

Kale~i yediği gollerde kusursu:ulu. 

Bununla beraber ~iyaka tini 

imkanınr bulamadı. 

Rus takımma gelince: 

gosterınek 

Bundan u ıceki ziyaretlerinde 0 1dur, ı 

gibi, alanın daimi hakimi olamadı. Bu -
nunla beraber, Sovyet futbolunun. ferrl 
bakımından değilse bile, takım nokta -
sından yükselmiş olduğunu görmek 
mümkündür. Konuk takım, birinci dev • 
rede iyi bir maç çıkardı. 

İkinci devrede turk takımının gos 
terdiği oyun muhakkak ki daha ustun 

ve hakimiyeti daha kati idi. Bu u"vı 1. 

büyük bir ekseriyetle konukların ya•, 
alanında oynandı. Fakat bu Ü<ıttiıılüğii 
sayıyle tesbit etmek ımkanr bulunmadı 

Oyuna konuklar başladılar. Bu haş 
lamayı tiirk takımının hücumu takib 
etti ve oyun Sovyet futbolculanmn yarı 
alanında adeta yerleşti. Türk takımmın 
iki müdafii orta çizgisinin üzerinden o. 
yuna istirak ediyorlardı. Bu devamlı bas

kı, golle sonuçlanabilecek durumlar ele 
geçirildiği halde müsbet bir sonuça bağ
lanamıyordu. Rus müdafaasının yıp\an. 
madan çalışmasr bu durum üzerinde 
derece amil oldu ise, talisizliğin ele ay 
m derecede mevcud olduğunu kahul t 

mek lazımdrr. 
Bu devrede takımımızda bazı rlt:ği-

şik11kler oldu. Şeref ve Li.'ıtfinin yeri

ne Muhteşem. İbrahim ve Faruk oyna 

dılar. 

Maç 2.1 konukların galilbiyctiyle bit
ti. Fakat bu maçta alman tecrübelerle 

_:=--

Ankara karma takımı dün Ankara 
Gticü takımiyle bir ekzersis yaph. Bi -
riııci böli.imde, karma takım: Cihad, N Lı. 
ri, Ali Rıza. İskender, Hasan, Nazmi. 

S.lim, Hakkı. Muzaffe!, Niyazi, Bi _ 

lal'den kurulmuştu. 

İkıııci bölümde, Cihat, Nun. Bekir, 
S:ılahattin. İhsan, Nazmi. Mustafa, 
Hakkı. Muzaffer, Niyazi ve Münir oy • 

nadılar. 

Karma takım bu defa geçenhaftadan 
daha iyi idi. Yalnız her iki bölümde de 
haf hattında oynıyanlar arkadaşlariyle 
anlasa •namış bir vaziyette kaldılar. Bu 
hatta H. Ahmet'ten de istifade edilebi • 
lir düşüncesindeyiz. Eğer tstanbul'da 
olduğu gibi taraftarın dörder oyuncu 
değiştirmeleri kabul edilecekse, bu de • 
ğişmeleri en çok bu hatta görecek gibi 
yiz. Bek hattında Saffeti de unutmamak 
laztmdır . 

Futbol kurulunun bu memleket işini 
bizden çok düşündüğüne eminiz. Her 
h.ıldc takım iyi kurulacaktır. Futbolcu
larımız da al.ına çıktrkları zaman istek. 
le oynarlarsa Ank aranın yüzünü ağar
tacak bir sonuç elde etmek zor olını -
yacaktır. 

Bisiklet mukavemet 
yarışı 

Dün bölge bisiklet mukavemet yarışı 

Sıncanköy ile şehir arasında. iki defa 
gidıp gelmek iizere, yaprldı. Yarışlara 

df)kuz kişi girdi ve yalnız dört kişi bi -
rirebitcti. Diğerleri varışı brrakttları . 

Sürat yanşmasmm birincisi Talat 

bu yarışı da kazandı. Niyazi ikinci, Osep 

üçüncü oldu. Yarışta iyi bir sonuç al -

masr beklenen Eyüp, jant kmlmadan te

kerlek değiştirdiğinden, diskalfiye edil. 
rli. 

Dünkü spor faaliyeti 
Dün karma takıma kar§ı Ankara Gü· 

ci.ınün iki takımı oynadı. Birinci bölüm
de oymyan takım daha güzeldi. İkinci 
bolümde oyru;anlar arasında da i.;tidat. 
h gençler 'ardı. Bundan başka Çankcl

ya kiıçlikleri Demirsporla oynadılar. Gc 

ı1e Çankaya'nm iki takımı, karma takım 
maçından evel, aralarrnda 
yaptılar. 

hir ekzersiı 

GENÇLER BİRLİÖİ SPOR KULÜ. 
BÜ BASKANLiôıNDAN: 

Sosyetemizin üsnomal kongresi 
26 - 10 • 1935 cumartesi günii uray sa
lonunda saat 14 de toplanacaktır. Uv:· 
lerin bu saatte toplantıda bulunmaları. 

kurulacak bır takım ve ona gorc oyna

ııacak bir oyun, salr gıinkü müsabakada 

ıaha ıyi bir sonuç almamızı imkan i 

çıne sokabilir. 

İstanbul bisiklet yarışları 
tstan:hul bisi·k Jet sürat birınciliği 

1 ıugün Beşikta~ta Şeref stadında, yeni 

v.ıpılan bisiklet koşu pistinde yapılmış

• ır. Bu koşuda Süleymaniyeden AbduL 

lah birinci, gene Süleymaniyı:den Agob 

ikinci, aynı kulüpten İhsan üçüncü ol 

muşlardır. 

Dlinka yarıştan bir ıenstaatanc 

Dünli.Ü at yarışları 
Dünkü hava yarış meraklıları

nı biraz korkuttu ama kara bulut
lar etrafta dolaştıktan scnra yanş 
yerine uğramadan gitti. Ba§vekil, 
Ekonomi, Adliye, .Müdafaa, Dahi
liye ve Ziraat veki11eri de yarış 
yerinde idiler. 

Seyirci sayısı da geçen haf ta
ya göre azalmamıştı, hele birge 
bahis meraklıları her hafta biraz 
daha fa.zlala!\iıyor. Dün de blrge 
bahis hiç oyııamıyanlan heve..;
lendirecek kadar iyi para verdi. 

Koşulara saat iki buçukta baş
landL Teknik sonuçlan koşu sı
rasile yazıyoruz: 

Birinci koşu: Dört ve daha yu
karı yaştaki ankan ingiliz at ve 
kısraklara mahsus satış koşusu i
di. Mesafesi 2000 metre idi. Prens 
Halimin Şurbara ismindeki kısra
ğı bu koşuya yazılı olduğu halde 
koşmadı. Birinciliği Bayan Binsirt 
Barç ismindeki atı kazandı. Bay 
Mustafanm Gasseri çok geride i
kinci oldu. 

İkinci kou: Yarıkan ingiliz er
kek ve dişi taylara mahsustu. r~'ic
saf esi 1400 metre idi. 

Bırıncı gelen beygir/erden birı 

Bu yarışa yedi tay girdL Hare
ket işareti ile beraber taylar ol
dukça toplu olarak koşmağa baş
ladılar. Son virajda B. Salibin A
lemdar ismindeki tayı öne geçti. 
Ar 'adan gelenler Alemdarı geç
mek için çok uğraştılar amma bu 
güze) tay birinciliği bırakmadı. 
Semiramis ikinci Kuhinur üçüncü 
oldu. 

Üçüncü koşu: Üç ve daha yu
karı yaştaki arıkan ingiliz at ve 
kısraklara mahsustu. Mesafesi 
2200 metre idi Koşuya B. Akifin 
Markiz, Bekar ve Kazbadalyası i
le Prens Halimin Şurbarası, B. 
Ahmedin Şoromposu girdi. Hare
ket işareti ile beraber Bekar öne 
geçti. Şoroınpo çok yakından Be
kan takib ediyıor diğerleri toplu o
larak arkadan geliyorlardı. Bü
yük yolda Prens Halimin kısrağı 
Bekara yanaştı. Son virajı bera
ber döndüler. Düz yolda kuvvetli 
bir hücumla Bekan geçerek Şur
bara birinci, Bekar ikinci, Şorom
po üı:;üncü oldu. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha 
yukarı yaştaki yamn kan ingiliz 
at ve kısraklara mahsustu. Mesa
fesi 2000 metre idi. 

Koşu Yavuz, Nana, Sel ten, 
Bozkurt ve Klas arasında oldu. 

RakipJerine nazaran çok ağıı 
kilo ite koşan Yavu7. dünkü nüs
hamızda da yazdığımız gibi bek
lenen koşusunu yapam2A~· B. ls
kenderin Selteni geçen haftaki gi
bi ~üzel bir ko~u ile birinciliği ka
~andı. Nana ikinci oldu. 

Beşinci kosu: Dört ve daha yu
karı yaştaki yerli ve arah at ve 
kısr:ık1ara mahsustu. Mesafesi 
1600 metre idi. 

Bu kosuyu kazanması en çok 
umulan Ünlü birge bahiste ken
disine oynayanları inkic;an hava
le uğratmadı. Birinci geldi. Ko-
şunun ikincisi Ceylan Yekta idi. 

A.H. 



Ko 

4 

şuiarımızda 
ler oluyor? 

BULGARlST AN'DA: 

§ SUiKAST MESELESi 
Bulgaristandn, hükümetin vaktin
de aldığı tedbirlerle tatbikine im
kzn verilmeden bastırılmış olnn 
hükümet darbesi teşebbüsü hak
kında Atina' da çıkan Lö Mesaje 
Daten gazetesi, ıu malumatı veri
yor: 

Sof ya' dan gelen haberlere gö
re hükümet tarafından ezilen is
yan teşebbüsü günlerdenberi bek
leıımekte idi. 28 eylul gecesi Sof
ya korku ve endiıe içindeydi, çün
kü her an, isyanın bir bomba gi
bi patlaması bekleniyordu. Hadi
seden ilk önce la§atlar bakam B. 
Kuzuharof haberdar edildi. Ba
kan meseleyi Başbakan B. T o şefe 
bildirdi. Bakanlar kurulu hemen 
toplanarak sabaha kadar görüt
melerde bulundu. 

Hareketin başında, 19 mayıs 
1934 hükümet darbesini yapmış o
lan eeki albay Damyan Velçef bu
lunuyordu. Kendisi, memleketten 
bçmıt ve altı aydanberi Yugos
lavyada yapmakta idi. isyana es

iri batbakan Kimon Georgiyef, 
uki finans bakanı T odorof, eski 
ilbay Karakalokof ile Zveno gru
pu, eski tarımcılar, Tsanhof parti
ıinden ayrılmıt olan Koata T odo
rof, Dimitrof ve daha başkaları 

bulunuyordu. Suikastçiler, kayna
ğı meçhul önemli finans vasıtala
rma sahibdiler ve İsyan hareketi 
hususiyle orduya dayanan çok ge
niş bir ölçüde hazırlanmııtı. Vel
çef taraftarı bütün gene subaylar 
bu tqebbüse ittirak etmişlerdi. 

Gene iştirak edenler arasında or
du enspekterleri, harbiye okulu 
direktörü gibi yüksek komutanlar 
ve generaller de vardı. 

Bu projeleri haber alan hükü
met enerjik tedbirler aldı. Beş 

gündenberi bütün askerler kıtala
rı hazır bulunuyorlardı ve en kü
çüğünden en büyüğüne kadar bü
tün komutanlar kıtaları başından 
ayrılmamak için emirler almışlar
dı. 

1 ilkteşrinde Velçef, gizli ola
rz.k sınırı geçti ve sınıra yakın 

Silvimtza şehrinde, alay komuta
m miralay lliyef'in evinde saklan
dı. Hükümetin öğrendiğine göre 
isyan B:..ılgaristanın üç ulusal bay
ramı dolayısiyle Kuyazavo'd ! 

pılacak tören sırasında patlıya

caktı. Asiler, geçit resmi esnasın
da kıralı öldürmeyi düşünmüş ve 
bu işe de Doço Uzunof adındaki 
haydudu memur etr. işlerdi. 

Bu malumatı elde ettikten son
ra hükümet alınacak tedbirler ü
zerinde kararını verdi. Bastırma 

hareketi Velçef'in şahsiğ düşma

nı olan sü bakanı f r.anof'a veril
di. 

Çar.amba günü sabahın saat 
9 unda Slivimtsa şehri kuvvetli 
bir asker kıtası tarafından çevril
di. Burada Velçef ve llyef tevkif 
edilirken Sof ya' da da diğer suç 
orb~ • ı kütle h:ı.linde yakalanı

yorıardı. B.mlnr arasında general 
Zaymof, Tanovski, Stoyanof, 
Zveno grupu üyelerinden birçoğu, 
eski basbakan Kimon Georgiyef, 
üç eski bakan, yüfr•ek rütbeli es
ki işyarlardan birç., }u, ve otuz 
kırk eski saylav vardı. Tevkifler 
bütün gece devam etmiş, süel o
tomobiller, sabaha kadar sokak
larda dolaşarak birçok kimseleri 
yakalamıştır. 

İsyanı hazırlayanlar Kıral Bo
ris'in katlinden sonra cumuriyeti 
ilan etmek ve bundan sonra da 
Bulgaristanı Yugoslavyaya ilhak 
etmek niyetinde idiler. 

ULUS 

c gazel 1 e okuduklarımız 
il rh, zec i tedhiı·ler, ITran:sa ve İngiltere 

Uluslar sosyetesi büyük bir çoğunlukla ltalya'ya karşı zecri tcd birler alınmasını kararlaştırdı
ğından beri, İngiliz gazetelerinin çoğu, bu tedbirler bQ§langıcında sert olursa harbın, bir tek silah 
patlamadan durdurulabileceği düfÜncesindedirler. Deyli Herald, aşağıdaki yazısında, alınacak 
zecri tedbirlerin tesirli olabilmeleri için lôzım gelen §artları anlatı yor. 

:(. :/o :r. 

B. Musolini'nin Habeşistandaki süel bcqarıları aşırı bir dereceye vardırmıyacağı hakkında 
verdiği söz üzerine, /ngiltere'nin silahlı bir müdahale yapmıyacağı Jü~üncesinde olan Franklur
ter Saytung, Fransanın, Tuna bölgesinde işleri uygun gitmezse lngiltere'nin kendisine yapacağı 
yardıma karşı onun Akdenizde ki süel hareketlerine katılmak mret iyle oynamak istediği kozun 
kuvvetli olmadığını ileri sürüv or. 

8 birinciteşrin 1935 tarihli Deyli 
Jfcr:ıld gazetesi "harbr durdurunuz!,, 
b:ışlrğı altında §U başyazıyı yazıyor: 

"İtalya hükümeti, Uluslar Sosyete
si andlaşmasının on ikinci maddesine 
göre altına girmiş olduğu teahhüdlere 
aldırı§ etmiycrek harba girişmi tir.,. 

Bu, dün Uluslar Sosyetesi konseyi 
tarafından oybirliği ile kabul edilmiş 
olan bir cümledir. Bu cümle, anlatmak
ta olduğu anlam bakımından çok önem
li olmak gerektir. 

Çünkü bunlar, andlaşmanın on al· 
tıncı maddesinin sözleridir ve bundan 
sonra otomatik olarak zecri tedbirlerin 
tatbiJdne sıra gelir. 

Dün söılenilen sözler ve alınan ka
rarlardan konsey üyelerinin zecri tt:d

birleri tr bikten yana oldukları görul
rnüştür. 

Yarın assamble toplanıyor. Onun 

üyeleri de amllaşmayı bozmak istemez· 
}erse, gene zecri tedbirlere karar ve
receklerdir. 

Şimdi bir an önce aydınlanması ge
reken mesele şudur: Ne gibi zecri ted
birler tatbik edilecektir ve ne zaman? 

Bu iki soruya bir tek cevab vardır: 
Zecri tedbirler te irli olmalı ve hemen 
tatbik edi1me1idir. 

Cenevredeki sıyasal aytarımızın bu 
hususta kullandığı kelimeler şunlardır: 
Bunlar "ne gecikmeli, ne de tesirsiz 
kalmalıdır.,. 

Bıı tedbirler, birdenbire İtalyanların 
saldırganlığını durduracak ve İtalyan 
istila ordularını geri çektirecek tesir· 
de olmalıdır. Ödev, budur. Bunun için 
kullanılacak araçların kifayetli olması 
gerektir. Bu işte aşagıdan almak, yavaş 
ve gc~ek davranmak, daha fazla kan 
dökülmesinin soravını yüklenmek de
mektir. 

Duce, elden geldiği kadar çabuk, 
durdurulmalıdır. Bunun için de siiel 
zecri tedbirlere ve bir tek ilah patlat
mağa ile lüzum yoktur. 

E er alınacak ekonomik zecri ted-
birler, başlangıçtan kıyak olursa her 
ey kotarılmış olur. 

Bu işte gev ok davranmak, hem işi 

uzatmağa, hem de Avrupayı hu tebli· 
keler kafilesine katmağa yol açar. 

Ekonomik zecri tedbirlerin tesirli 
olması için iki şart vardır: 

Deııizin ~ı yasal -aril atürcülere ilhamı 

Akdenizin hali! (Pravda, Moskova) 

Bulanık suda balık avcısı (DeyH Ekspres Londra) 

Birincisi, İtalyanın bütün dünya ile 
olan alışverişi tezelden ve mümkün ol
duğu kadar eksiksiz durdurulmalıdır. 

Eğer zayıflık ve kötü niyetler, am
bargo i ini tesirsiz bırakacak olursa, 
o zaman bunu ahloka takib edecektir. 

Ruzveltin sözleri de Amerikanın 
İtalyan limanlarına yapılacak ablokaya 
karışmıyacağına bir garanti vermekte
dir. 

İkinci esaslı nokta da istila ordusu
na her türlü levazımın gönderilmesini 
menetmek için t.ütün gerekli tedbirle
rin alınmasıdır. 

Eritre ve Somali limanlarına yakın 
limanlardan su ve yiyecek de dahil ol. 
duğu halde hiç bir şey gondertmemek 
tabiiğ bir meseledir. 

H rhalde İngiliz kamoyunun ingiliz 

kontrolu altında bulunan limanlardan 

İtalyanlara hiç bir şey göndermege mü

saade etmiyeceği muhakıkaktır. 

Bundan ha <a istila ordusu ile İtal· 

yanın bütün ilgilerini kesmek için de 

Süveyş kanalının kapatılması meselesi 

de vardır. 

Bunun için hukuki pürüzler olduğu 
ortaya atılmıştır. Fakat Uluslar Sosye
tesi andlaşmasının 20 inci maddesi bu 
huc:usta gayet keı:in ve açık hükümleri 
ihtiva ediyor. 

Hiç bir itiraz, Uluslar Sosyetesini 

harbı durdumıak yüksek ödevinden alı
koyamaz. 

Bugün Cenevre konuşmaları, zecri 

tedbirleri tatbik metodunu araştırmak 
üzere haşlıyor. 

Ru konuşmalarda zecri tedbirler gi· 

bi ne zayıf olmalı, ne de geç kalmalı

dır. 

* * * 
4 birinci teşrin 1935 tarihli Frank-

furter Zaytung gazetesi diyor ki: 

İngilizler İtalyanların ileri hareket

lerıni durduramadılar. Eger Fransa 

Musulini'ye karsı yükümler altına gir

memiş olsaydı, belki İngiltere bu ha

reketin önüne geçebilirdi. Bir çok gü

rültülu patırtılı gorüşmelerin sonu. 

cunda, ileri hareketi, Cenevre nin hak
larını hemen hemen en can alacak nok-

tasından yaralamış olmasına, İngiltere 

Ye dolayisiyle uluslar sosyetesi de ken
dini, önüne geçilmez bir hal almış olan 
habeş seferine uydurdu. İngilizler, 

kendi kendine ha.k veren Cenevrenin 
çehresini korumak için, zecri tedbir 
kullanılacağını, fayat İtalyanların ileri 
hareketi önüne geçecek süet bir tedbir 
alınmıyacağını söylediler. 

Alman gazetesi, Musulini İngilte

renin silahlı bir müdahelcde bulunma· 
yacağını anladıktan sonra hareket em
rini vermiştir; İngiltere silahla müda· 
halı>den vaz geçmiştir, çünkü Musolini, 

Habeşistandaki muvaffakıyetlerini a
şırı bir dereceye vardrrmıyacağma söz 
vermiş ve İngilizler, onun gayelerini 

H~beşistan dağlarındaki zorlukların 

tehdid ettiğini ve nasıl olsa ekonomik 
zecri tedbirlerle sonradan da istedikle
ri gibi gerekeni yapacaklarını bildikle
ri için sücl müdahaleden vaz geçmişler 
dir. Bu bakımdan yapacakları işlerde 

mücadele kapasitelerine kuvvet vermek 
için i.pgiHzlcrin bol bol zamanları var
dır; dedikten sonra, yazısına şöyle de. 
\."1lm ediyor: 

Bu durum Musolini'nin verdiği söy
levde kullandığı şu cümleye uymakta 
dır: "Ekonomik zecri tedbirlere disip
linimizle, nefsimizden feragatle karşı 

koyacağız Süel tedbirlere süel tedbir. 
lerle, harba da harbla cevab vereceğiz,.. 
Bugiinikü günde bu cümlenin yalnız ilk 
kısmı ile karşılaşılmıştır. Musolini, bu
nıın ne dr,.,.. 1• ,.,;ı,.;hınu anlayacağı gi-
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17 Yıl kalbte duran kurşun 

§ Rostov şehrinde profesör Ko
gan'ın kliniğine bir hasta başvu
rarak, kalbinde bir ağrı duyduğu
nu söylemiştir. Yapılan rontgen 
muayenesinde hasl ın kalbinde 
saplı duran bir kur~un bulunduğu 
ve bu kurşunun kalbin tazyik ha
reketiyle beraber çıkıp indiği gö
rülmüştür. Ilunun üezrine sorgu
ya çekilen hasta, bundan 17 yıl 
öne~, iç savaşlar sırasında göğsün· 
den vurulmuş olduğunu fakat son
ra yarasımn kapanmıt ve ~imdiye 
kadar hiç bir a.nza duymamış ol
ducunu söylemiştir. Ancak şimdi 
kalbinde ağrı başlayınc" kendini 
muayene ettirmek istemiştir. 

Sovyetlerde tar;aı·ruf 

§ Tas ajansının verdiği maili -
mata göre Sovyet Rusyada tasar
ruf sandıkfarında heSJ\b sahibi o
lanların &ayısı 15.500.000 kişiyi 
bulmuştur Tasarruf sahibleriyle 
tasarruf mikdarr yıldan yıla art
maktadır. 1 eylul 935 de tasarruf 
sandıklarında bulunan p:ıralarm 
yekunu 2 r.:ıilyar 100 milyon rub
leyi geçmiştir. Bu rnkam 1928 de 
tasarruf ·,rekununa nt.\zaran on 
misli bir arhş göstermektedir. 935 
in ilk 9 ayt içinde tasarruf san
dıklarına yabrı1an para, 1933 se
nesinin 12 ayında yabrılan para 
tutarının iki misli olmuştur. 

Çayda vitamin 

Ş Vladivostok'ta bulunan pro
fesör Koliyanitzki çayda büyük 
mikdarda "c,, vitamini bulundu
ğunu tesbit etmiştir. 

Bu keşfe göre, bir gram kuru 
siyah çay 4 le 6 miligram arası ''c,, 
vitamini taşımaktadır. 

C vitamini çok çabuk kaybol
duğu ve yaş meyvalarda mevcut
ken kurulartn a hiç bulunmadığı 
ıçm, kurutu]mut çayda hun -
dan bulunması ilmiğ büyük bir ö
nemi olan bir keşif sayılmaktadır. 

Profesör Goliyantzki "c,, xita
minin kuru çayda muhafaza edil
miş kalmasının, ç.ay yaprakları
nın bir hususiyetinden ileri geldi
ğini görmüştür. 

Tecrübeler aynı zamanda gös
termiştir ki bu vitaminin çay için
de kurumaya rağmen muhafaza 
edilişinde amil olan şartlar, suni 
olarak da yaratılabilecektir. Böy
lelikle, c vitamini kuru sebze ve 
meyvalarda da bozulmadan mu
hafaza etmek imkanı ortaya çık
mış olmaktadır. 

Bu sebebten profesörün ke§fi 
pratik bakımdan da büyük bir ö
nem almaktadır: Yaı meyva ve 
sebze yenilemiyen bazı hastalıklar 
uzadıkları zaman hipsvitaminoz 
hastalığı da baş göstermektedir. 
Yeni keşfedilen usul, hastalar için 
bol c vitaminine sahih yiyecek 
maddeleri yapılmasını temin ede
cektir. 

Mogolistan radyo n~riyatı 

§ Moğolistan elektrik sosyet,.si 
tarafından 100 kilovat kuvve·· 
bir merkezi radyo istasyonu, diğer 
dokuz tehirde 5 kilovatlık küçük 
radyo istasvonları kurulmuştur. 
Moğolistan'da radyo neşriyatı ge
niAlemektedir . 

bi fransızlarla İngilizler de hissedecek
lerdir. 

Bu duruma gore, ihtiyaç görülünce 
siiel yardımlarda bulunulması etrafın. 
da İngiltere ile Fransa arasında yapı
lan görüşmelerin de bir kıymeti kal
mıyor. 

Musolini zecri tedbirleri göze aldır
mı olduğuna ve İngiltere ile İtalya a. 
rasında süel bir çarpışmanın önüne ge
çileceğine göre. fransız diplomasisinin, 

Tuna bölgesındeki işleri uygun gitmi
yecek olursa İngilizlerin yardımda bu
lunmalarına karşı, Frnnsanm, ingiliz· 
terin A kdenizdeki hareketlerine katıla. 
cağı yolunda (mesela Tulon harb li • 
manınm kullanılması hakkı) oyn"mak 
istediği koz. kuvvetli bir koz dcgildir. 
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(Başı 1. ci sayı/ada) gicenin (geç, geçme) ile ilgisi de or
tadadır. 

1 a esms 
J .. .. 

Sapak'm yakın alarabası (sapan), sa

ban şeklinde de .konu~ulduğuna göre 
bu ardada p • b ses değişimi eksi.ık de
ğildir. (Saıbah) kelimesini araya sokar· 

sak sapak - sabah - savak - şafak olur. 
Sa.hah gecenin gündüze saptığı zaman 
bölümüdür. Şafak gecenin gündüze 

savıldığı zaman noktasıdır. Sapak, as· 
lmda (ıs 1- ap + ak) ses zencirlenişi 
şeklinde olsa gerektir. Gecenin gündü
ze saptığı zaman bölümünde, insanın 

aldığı iki ana duyustan biri (sıcaklık) 
öteki (ışık) trr: Burada (ap), (aık) ı 

kuvvetlendiriyor. (Sıcak) kdime&inde 
ıs !-sıcak: ıscak, sıcak şeklinde (ıs) 

düşmüş. Yokıoa, hararet anlamı (ısıt

mak) ta olduğu gibi, (ıs) ın köke] an· 
lamrdır. (Ak) iııe, (ap) Ue ~uvvetlen
dirilmi~ olarak, doğrudan doğruya 

{ıfıdc:) ı dile get.innektedfr. (ış+ık) ta
ki (ık), (.ak) uı anlam yol.daşıdır. Ak· 
mak ve ıkmak, ikisi de seyelin, cere
yan ve (hücum) anlamında birle.pıif
lerdic. (I.§ık) ta seyelan anlamı vudır. 
(Iş+ık) taki (ış) ın {ıs) ile bir olması 

çc:;k olağandır. Ş-s ses değişimi savak -
fafa.k ta ı0Jduğu gibi 20k yakın bir 
ihtimaldir. (Sabah) kelimesin.in etimo
logisi, leksikal bir çözelme i1e -ve fone

tiko - semantik bir yönte.mJe su şekil
de saptanabiliyor: 

(Öğlek - öğleğ - öğle) d4ki (le) son 
eki, onalogi yolile öteki kelimelerin de 
sonlarına gelmiştir. Saıbah t la vc ~kin· 
di + le gibi. En sondaki (in) ve (m) 
son ekleri (zarf) anlamı taşımakta ve 
sesliJerden osnra geldiği için (yin), 
(yın) şekillerine girmektedir. Akşam 
+ la -ı- ym, gice !-- le + yin gibi .. 

Nik:sarda ulusal bir saı at: Dokumacılık. 
. gunu 
~ Doktora, ebeye, ilaca ihti-

Niksar, öyle bir şehir ki, çok bere
ketli olan topragmda, her türlü ürün
lerin en iyisini, özlüsünü çıkarıyor. He. 
le, tütün, buğday, pamuk, mahlep, ce· 
viz bu, arada sayılı yer tutar. 

dan bizi geri çevirdiler? Meğerse için
de 50.60 kadın ve genç kız çalıştıgı bu 
kurumun sahibi içeriy~ erkek koymaz. 

mıs.-

Başka birinin yolunu tuttuk. Bura· 
da bizı, diğeri ile ta.,an tabana aykırı 

bir incelik ve sevbıyle karşıladılar. Her 
tarafını inceden inceye gezdirmek ki
barlıgmı gösterdiler. Baktım, tıkır tı. 

kır isliyen sıra sıra tezgahların hoş bir 
ahengi vardı. Yaşmaklarını burunları. 
na kadar çekmiş işçi kadınlar, kafa1a

nnı kaldırmadan çal~yorlardı. 

! yacmız olursa hemen zabıta i 
1 memurlarına ve bekçilere ha- İ 
1 ber veriniz. ! 
i İhtiyacınız derhal temin c- ~ 

~ dilecektir. Hükümet bunun ı- f 
f çin tertibat almıştır. ' Ek, kök kavramlarına gelince •. Bir 

dilde ve hele bizim dilimizde kelime

lerin Jeksikal çözelenişlerinde ek ayrı. 
kök ayrı ve karşıkar~-ıya diye bir durum 
gözükmiyor. Kelimenin kökü değil, ke. 
fimeyi olgunlaştıran (ek) }erin kökle
rini yani asıtlarmı ara~tırmalıdrr. (ıs+ 
ap+ak) ta. sadece her •biri kendi başı· 

Niksarlılar yalnız tarımla -değil, ta
biatın kendilerine verdiği birçok ni. 
metlerden faydalanmayı bilmiş ve bu. 
nu becermiş kimselerdir. Un fahri.kala 
r.r, tabakhaneler, pirinç, ceviz döğümha-

ı l.tati&t~kA~:~:~~:lüğü 1 
·- w . .._, w•w~-~-- ... -·~·-·-·-,• 

ıeleri. sayısız değirmen.~ .. Niksar lıa manlar saçarak uzaklaşacağı Niksarın 

şerefini, övüncünü görür, sezer gibi o. 
luyorum. 

Is 1 ap 1- ak'r + sa + pak, sa + 
pak. sa + bah. Bütün bn fonctikose

mantik gelişim, baş sesli olan (ı) nın 

düşüşü ile p-b ve k-h SC'S değişlmleri

nin izeri olaraK: görünmeiktedir. 

na olarak ilk insanın inteleğinde doğ
muş anlamlann taşyYICnı söz bölümleri 
temsil olunmaktadırlar. Yani (sabah) 
m kökü ycıkıtur; (s) önekinin (ıs) şeık. 

linde, (ab) ara ekinin (ap) şeklinde, 

(ah) son ekinin (ak) şeklinde kökleri 

yani asılları vardır. Etimolog.WC araştır

m.larla bunları bulmaya savaşabiliriz. 

Hec1ıangi anlamlı bir söz bölümü olan 
2yni (ek), Mm. önde, hem arkada, hem 

de sonda gelmek yollarile diğer anlam

lı söz bölümlerile, yani eklerle e.k.Je~

rek, .kayna~arak kelimeJ.eri o1gun1aştır

maktadırlar. 

Buranın en göze çarpan özelliği tez
gahından, mekiğindeo, yumağına, çık

rığma, iJçisine kadar her feyinin ka. 
tıksız yerli olu'§uydu. Tezgahlar bir 

nevi otomatik şekilde ... 

Dokuma evinde alacalı, düz bezler, 
yatM<, yorgan çaqaflan, peçete ddku
nuyor. Atölye kurulah iki yıl oluyor
muş. Önceleri yabancı bir uzman vac. 
mış. Bizim zeki türlt kızları, az zaman 
içinde bütün incelikleri kavrryarak, 
hepsi birer uzman olmuş. Bir işçi, gün. 
de orta bir hesabla 20 mette bez doka· 
yabiliy<>rmuş. Yerli bezler, TAŞOVA 
'bölgesinin ihtiyaçlarını ka~dryamryor

muş. Bunun için tezgahların çoğalttl -
mast lazımmış. Yerli, dayanıklı ve u· 
cuz mal istiyen türk köylüsü, Niksar 
bezlerini l!eve seve, ıkapışa kapışa alı

yormuş. 

Tarım ve endüstri alanlarında, ken
di başına ileri ve hızlı adımlar atan 
yemyeşil tepelerinde kurulacak bez 
kombinasının bir hayal değil, hakikat 
oluşuna inanıyorum. 

Niksar' Ja spor. 

Niksarda sporcu bir gençlik var. 

Bu, bir avuç gençlik. güzel ve cana ya

kın şehirlerinin adını yükseltmek için 

çalıııyorlar. Vakrt vakıt Tokad, Ünye 
ve Erbaa çocukları ile yaptıkları maç

lar, verdikleri müsamereler, Niksar 

gençliği için övünçlü ve verimlidir. 

İnsan. ilk ışığını gördüğü ve ilk sı

ca.klığmı duyduğu güneşin, her gün 

tedcrarlryan ayni evrimine bakarak ge· 

c.rn:in gündüze saptığı uman .bölümüne 

(sabah) demiştir. Güneşi öğen ve öğle

yen ilk insan ökü (ök: akıl, şuur), o

nun, tam keııdi repe.Jt.in:in iit>tünden geç· 

tıiği zaman böfüımune, tıpb (yaylalc -

yay1ağ - yayla) şeklinde olduğu gibi 

(öğlıek - öğleğ - ıÖğk) demiştir. Güne

şin batmadan önce eğilme (iğiJme, tikil

me} evresinden bir Jrarakteristı"k .zaman 
böliimüne (serpfoti, üziintü) gibi (ikin-

Bı.ı araştrrma yönetimile yapılan bir 

etimo1<>gi vargısmrn yanlıış.ı çıkarıla.bi· 

lir yani (sabah) m aslı ıs + ap -1- ak 

değildir de, başka bir şeydir: fakat bu· 

lunacak olan diğer herhangi bir (ses 

zencirleniş şekli) yine şa görünüşü ve

receıktir: Kelimeler anlamlı söz bölün. 

tülerinin bingeşmesile vücuda gelmek

tedirler. Mesela (ış) anlamlı söz bölü

mü, (ış+ık) ta başa gelmiş bir önek, 

(aJc+ ış) ta sona gelmi~ bir sonek ola

rak gözüküyor. (Ak) anlamlı söz bö. 

1ümü, {ak + şam) da başa (yat - ak) 

ta sona gelmiş bir ektir. Anlamlı söz 

bölümleri. kdi~n kelimeye anlam· 

1annı değiştirmiş olabilirler; çünkü 

zaten kelimelerin leksikal gelişmesinde 

gözüken değişimler yalnız (ses) bakı

mından değil aynı zamanda (anlanı) 

bakımmdandırlar. .. O halde, 

Niksarda dokuma tezgahları 

vasmda bir endüstri kokusu yayar gi. 

bi olmuştur. Son birkaç yıl içinde, do· 
kuma tezgfilılannm günden güne artan 
sayısı da buna ekl.enirse, bu, kokuyu 
niksarhların doya doya koklamak is
temelerindeki, isteği candan gösterir. 

Dokumacılık, Niksar l<adınlarr ve 

genç kızlar arasında karlı bir sanat ola. 
rak yayı'lmrş. Hemen her evde kurul
muş tezgahlar varmış. Ve tezgihlarm 
evlere kadar girmiş bu1unmasmdandrr 
ki, dokuma atölyeleri çahştıracak ka
dın işçi bulamıyorlarmış.. 

ATATÜRK'ün anıtr Tokad'da yük. 

seldiği zaman, kara kışm bütün zorlu· 

ğuna, nakil yaraçlarınm azlığına ve 

hatta hiç olmayışına rağmen, Niksar 

gençliği, komşu ilçe gençlerine örnek 

olacak bir duyganlık ve incelikle, bü.. 

yil1k Şefin büyük anıtını renk renk çi
çeklerle bezeyip, saygı ve sevgilerini 

9Unınuılardr. 

Niksar sporcularınm, en büyük dert. 
]eri, spor yapacak alanlan olmayışıdır. 
Tabiatm bu, §ehre vemıiı olduğu iaiş, 
yokuş o kadar bol iri, düz bir alan bul-"* 

Şimdi düşünüyorum. 

Ben, bir öğretmen aııkadaşla. doku. 
·n tezgahlarından birisini görmek is. 
.dim. Önwnde ilk duraladı~ımız kapı- Yarın, içinden trenin dalga dalıa du· 

mak imkans12 gibidir. Tokad ilbayr Re-

1:ai Gü~lli, Niksar sporcularına alan 
yaptırmayı adamf§Ur. 

ti - ikindi) demiştir. Güneşin, batı uL 

kunun arkasına astığı zaman bölümüne 

ak + ~ am, alt + şam, ak<§am, (ah

sam . .a.ğşam. ~) demiştir. 1nsan'rn 

aı~ gıda ve aşam: tegaddi kavramları

nın. gıdanın gündüz yorgunluklannın 

sonunda ve gice istiralıatından ön~ :a. 

1mmasi1e ilgide olacağı 'ok yakın bir 

tahmindir. (A.~ak), erkeğin dişiye 

binmesiM de denir. Aıkşam gıdasmdan 

sonra, gecenin karanlığında erkekle 'ka· 

dının münasebetine sıra gelir. Nitekim, 

yatmak, aslında (mücamaa) demektir. 

(Yatsı) kavramının yatma ve yatak ile 
ilgisi ortadadır. (Gündüz) üm gün ile, 

"(kelime) nin (kö~) Ü yoktur. Her 

(ek) in bir (kök) ii yani bir ses - an

lam kaynağı vardır. Her biri bir (kök) 

ten gelen (ek) ler, biribirlerile ekleşe· 

rek:. kaynaşarak ve bu arada ses - anlam 

deği§ikli.lcleri ge~irerek (ıkelime) ]eri 

yapan ön, ara ve son ekler vardır. ,, 

Böyle bir görüş tarzının biricik id

diası. ıkendisini., değerli uzmanların 

tenkidine sımmaktan ibarettir. 

IJLVS'un romanı: Tefrika: 8 

Kırmızı Zanbak 
Yu.aıı: A.IWıOl FRANS 
Tüclr.çeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Lô lıllenil, ancak birkaç gün sünnü~ ve 
yerini tam bir sükfınete bırakmış ol.ın bu ah
lakiğ rahatsırlığı sezmedi bile. Aradan üç 
yıl geçtikten sonra Terez, hareketini zarar
sız ve tabiiğ buluyordu. Kimseye bir ziyam 
dokunmamış olduğu için esef ettiği de yok
tu. Memnundu. Bu ilgi hayatında yapmış 

olduğu en iyi işti. Seviyordu, seviliyordu. 
Şüphesiz, hulyalarımızdaki sermestliğ~ duy~ 
mamıştL Fakat o hissohınurmuydu kı? lyı 
ve namuslu, kadınlarca pek takdir edilen, 
sosyetede çok aranılan, küçümser ve güç be
ğenir bilinen, ve kendisine karşı yalansız 
duygular gösteren bir gencin sevgilisi idi. 
Ona verdiği zevkle onun için güzel olmak 
sevinci kendisini dostmıa bağlıyordu. O 
Terez'e hayatını, devamlı surette tatlı de
ğilse bile pek kolaylıkla dayamlabile~ek ve 
zaman zaman da, sevimli sayılacak hır hale 
getiriyordu. 

Belirsiz rahatsızlıkların ve sebebsiz ke
derlerin haber vermiş olmasına rağmen, yal
nızlığı içinde tahmin e~ememiş. o~~uğu .şe
yi, karakterini, kadınlıgını, hakıkıg vazıfe· 
sini hep o meydana çrkannıştı. Terez onu 

Dr. C. SA VRAN 

tanıyarak kendini bilmişti. Bu güzel bir 
sürpriz oldlL Biribirine karşı duydukları 
sempati ne fikri, ne de ruhi idi. Terez'in ona 
karşı, çabuk tükenmiyen sade bir iştih~~ 
vardı. Üç yıldanberi buluştukları Sp~nt1.ı;ı1 

sokağındaki küçük apartnnanda, ertesı gU?
bİile§eceklerini düşünmekle şu dakikada bı
le, zevk duyuyordu. 

Şimdi, artık sönmüş ateşin köşesinde yal
nız olan bu cok ince kadından beklenemıye
cek kadar sert bir baş sallayış ve daha ka
ba bir omuz silkişle kendi kendine mırıldan
dı: "'Ne yapalım! benim aşka ihtiyacım var!,, 

II 

Spontini sokağındaki birinci kattan çık
tıkları vakit hava kararmağa başıaınıştL 
Rober dö Meni~ oralarda dolasan bir ar.a
bayı çağırıp Terez'le birlikte bindi. Ge~ı~ 
pencerelerin buğusunda rslanan ışıklar gıbı 
zevkli ve geçici duygularla gönülleri dolu, 
kocaman şehrin sokaklarından, zaman za
man sert aydmlrklarla vuzuhlaşan silik ~~1-
geler arasında, ilerliyorlardı. Kendilerının 
dışmda her şey onlara müphem ve kaçıcı 
görünüyor, ve ruhlarında pek tatlı bir boş
luk duyuyorlardı. Araba, yeni köprüye gel
di. 

İndiler. Kuru bir soğuk, bu sonkanun gü
nünün kapanıklığını çoğa; .. :rordu. Terez, 
yüzündeki ince tülün altından, nehri yalıya
rak esip sert topraktan tuz gibi kekremsi 
ve beyaz Jıir toz kaldıran havayı neşeyle te-

Niksar s,poreu.Jarr 

neffüs etti. Bilmediği ~eyler arasında hür 
dolaşmakta olduğuna seviniyordu. Havanın 
hafif ve derin aydınlığının kucakladrğı bu 
taşlı manzarayı seyretmekten; şehrin du
~anlariyle kızarmış ufuk üzerine dallarımn 
sıyah tülünü geren ağaçlarla dolu rıhtnn bo
yunca hızlı ve kuvvetli yürümekten; par
maklığa dayanıp Sen nehrinin facialı sulan
nı sürüp akıttığına bakmaktan; bu kıyısız, 
söğüdsüz, kavaksız ırmağın hüznünü tat
maktan hoşlanıyordu. Gökyüzünde ilk yıl
drzlar, daha şimdiden, titreşiyorlardr. 

Terez: 
- Rüzgar, sanki onları söndürecek, dedi. 
Lö Menil, yıldızların çok parladıklarma 

dikkat etmisti Köylülerin inandıkları gibi 
bu halin, yağmur alameti olduğuna inan
.mıyoc, tamtersirıe, bunun, onda dokuz, iyi 
havaya delalet ettiğini söyliyordu. 

Kiicük köprüye yaklaşırken sağ tarafta, 
isli lambalarm ayndınlattığı demirci salaş-

ları gördüler. Terez onlara doğru koşup ser
gilerin toruna ve pasına göz ge.rAiirdi. Son-
ra, bir şeyler arayan kadın arzusu bö~1lece 
uyandığından köseyi dönerek bir barakaya 
kadar ilerledi. Kirli ıcanılar arkasında, bir 
mum, mr takını tencereleri. porslen kaseleri, 
bir kdaranetle bir gelin taonı aydmlao
yordu. 

Lö Men11 onun bundan duymakta oldu
ğu zevki anhmuyordu. 

- Bitleneceksiniz. Orada sizi bu kadar 

Nibar İdman kurumunun çok kuv. 
.etli bir temsil bJa Tardır. 

, İçinde büyük bir içtemJik ve devrim 
, havası esen Niksar idman yurdu tCtn1iil 

kolu Akın, Mete, Beş devir, Özyurt gi. 

bi piyesleri, inanılmaz ve beklenmez 

bir başarı içinde temsil etmişlerdir. 

Gençler şimdi (Ma'fi Yddırmı) r !hazır

lıyorlar. Cumuriyet bayramında temsil 
edeoekler. 

ULUS: Bundan once çık<ın Nıksar 

mektubunda tarihiğ deif.~ri olan kale 
yı:kısıDJJ aid taşlarrn yapılarda kıılla

ınldığı yazılıyordu. Tıo'luld /Jbaylığın_ 

dan .aldığımız bir mektubta bu lı.a'berr n 
doğru ol1D11dı:ğı ve tarihiif d'!ğuı ol 11 

yılnları:n muhal.ara edild "ıi bildirıl. 

~ktedir. Böyle olmasıad:m zevk duy

duğumuz bu dfize/tmeyi memnuniyetle 
yauyoruz. 

ilgilendiren ne var ki? 
- Her şey. Tacı, şurada, bir cam kava

nuzun altında duran zavallı gelini düşi.ini.i· 
yorum. Düğün yemeği Mayyo kapısında 
yenilmişti. Gelin alayında herhalde muhafız 
mızıkası bulunuyordu. Cumartesi günleri, 
Bulonya ormanında rastlanan hangi düğün 
alayında bu mLzıka bulunmaz! Artık geçmi
şin büyüklüğüne sığınan bütün bu gülünç ve 
sefil insanlar size hiç heyecan vermiyorlar 
mı? 

Kırık dökük çiçek kaseleri arasında Te
rez, saçlarını Mentönon gibi taramış, yas
sı ve uzun bir kadın biçiminde bir btçak sa· 
pı bularak birkaç paraya satın aldı. Onu ne
şelendiren şey, bıçağın bir de çatalı olması 
idi. 

Lö _Menil biblodan hiç anlamadığını iti
raf ettı. Fakat Lanua teyzesi iyi anlardı. 
Kan'da biitün antikacılar hep ondan bahse
derlerdi. Oradaki şatosunu, eski üslUbuna 
göre ~~ir ettirip dösetmtşti. Bu çok eski bir 
şato ıdı ve alt kat salonlarından birinde, be
yaz dolabların dibinde, o vakitler jan lö Me
nil'in toplanuş olduğu bir takım eski kitab
lar duruyordu. Lanua teyzesi bunları düzelt
mek isterken aralarında öyle açık resimlerle 
süsl~ ve hafiflikle yazılmış kitablar bulmuş. 
tu kı şöyle bir göz gezdirince yakmaktan 
başka bir şey aklına gelmemişti. 

T erez cevab verdi: 
- Desenize, Lanua teyzeniz beyinsizin 

biri imiş 1 (Sonu var; 



SAYIFA 6 

Zecri terl • 
ır 

Zecri tedbirler komitesinde 
anlaşma var. 

Cenevre, 13 (A.A.) - Ekonomik 
secri tedbirler komitesinin toplantxsrnda 
üç hasusilik göze çarpmaktadır. 

1 - En kısa bir zamanda, bir takın1 
etkin ekonomik tedbirler almayı istemek 
hususunda komitenin hemen hemen bir
leşik olduğu kanaatı. 

2 - Bu işi sonu~lamak çaresi hak • 
kında ne frans1z ve ingiliz delegasyon -
ları, ne de komitenin öbür üyeleri ara -
smda gerçek hiç bir anlaşmazlık bu. 
lunmadığ:ı ve esasen görüşülmekte olan 
noktaların usul meselesine dair olduğu, 

3 - Tasarlanan tedbirlere elden 
geldiği kadar, kızdırmayıcı bir şekil ve -
rip Fransa, İsviçre ve Yugoslavya orun
tak1anmn dileğini yerine getirmek arzu. 
su, 

Finans eksperlerinin toplarıtı:n 
Cenevre, 13 (A.A) - Finans eks · 

pederi bugün öğleden sonra toplana -
ra.k pakta göre zecri tedbirler komi -
tesine verilecek finansal baskı tek -
lifini gözden geçirmiştir. 

Finan ;al ambargo teklifi bütün 
italyan istikrazlannr ve bu istikrazlara 
girmeyi, her türlü banka kredi • 
terinin ve istikraz mukaveleleri • 
nin devamını, italyan makamları fert -
leri ve sosyeteleri hesabına yapılacak 

her türlü istikrazı henüz tamamen 
tatbik edilmemiş olan mukavelelerden 
geri kalmı§.. olan her türlü istikraz 
talı•ıilat ve sermaye muamelatım ya -
sak etmektir. 

Bu teklife göre hükümetler yukarda 
yazdı mua~lerin mutavassıtlar ta.rafın 

dan yapılmasmı da yasak edeceklerdiı. 

B. Eden, italyan çıkatınm 
durdurulması fikrinde 

Cenevre, 13 (A.A) - Ekonomik 
zecri tedbirler komitesinde, Bay Eden 
kendi hükümetinin italyan çıkatının 

t.atil edilmesini tercih eylediğini çün
kü bu tedbirin etkin olacağını söyLe -
miştir. 

Fransız delegesi, harb endüstrisine 
yarayan hammaddeler üzerine konacak 
ambargonun, duruma daha uygun dü -
şeceğini, fakat çok karışık bir takım 
meseleler ortaya çıkaracağmı bildir -
miştir. 

Bütün İtalyan çıkatımn durdurul -
ması keyfiyetine gelince, bu tedbir an· 
cak bütün devletler tarafından elhir· 
liği ile t.atbik edilecek olursa etkin O

labilir. 
Fransız delegesi: <Teklif edilen ted

birlerden hiç birini esas itibariyle .red
detmiyorum. Şu şartlaki her tedb.ir ger 
çekten etkin olımahdır.» demiştir. « A. 
ıamblenin davayı barışsal bir şekilde 
kıotarmak arzusundan dolayı, durumu 
ağırlaştımııyacak tedbirler almakla kal 
malı: gerektir. Bu, iyice incelenmeden 
kararlaşmanıasr · gereken bir vicdan me 
selesidir.> 

Bundan sonra Bay Titülesko tavi -
zat meselesini ortaya atmış, sovyet o
runtağı ise evelce haber verilip de bir 
karara bağlanmıyan teklifi tekrarlamış
tır. 

8. Eden Londraya gidecek 
Cenevre, 13 (A.A.) - Havas: B. 

Eden'in zecri tedbirlerin tatbiki için sos. 
yete üyesi devletler arasındaki konfe -
ransın kararlan hakkında hükilmetine 
malumat vermek için hafta ortasında 

Londraya gideceği bildirilmektedir. 
Konferansın, İtalyaya gidecek silah 

ve mühimmat üzerine konulan ambar -
goya kredi, sermaye ve ithalat ambargo. 
sunun da ilavesi için icabeden bütün 
tedbirler· en fazla üç gün içinde alacağı 
umulmaktadır. 

Konferansın, ingiliz delegasyonu ile 
birlikte öteki bazı delegasyonların !tal· 
ya ile diplomatik ilgileri kesmeyi düşün
melerine rağmen, daha geniş tedbirle • 
re başvurması ihtimali pek azdır. Bövlc
bir tedbir kabul edildiği takdirde b~zr 
hükümetlerin buna karşı gelmeleri ih -
tima1i vardır. Zira bu hükümetler an -
laşmazhğın barış yoliyle kotarılması ici 
görüşmekten umudlarını kesmemekto 
1irler. 

Fransız • inr.riliz sıyasalarmda 
birlik 

Klermon Feran, 13 (A.A.) - Bay 
Laval, Cenevrede ortaya çıkan fransız 

- ingiliz elbirliği sıyasasınm, barışın 

menfaatı için devam edeceğini, bugünkü 
nazik durumda fransız kamoyuna temin 
f" " • '· ;..,+<>rliğini Havas aiansrna söyle. 

afı 
miştir. Bundan sonra Bay Laval ingifü 
- fransız görüşmelerinde süel tedbirle -
rin hiç konusulmadığmı kaydederek 
unları ilave etmiştir: 

" - Fransız kamoyunda görülecek 
her türlü yanlış anlama banş davasına 
zarar verebilir. İki ülkenin takib ett• 'Y j 

hareketler aynr olcluğu gibi. konsey ö~Ün 
de fransız ve ingiliz delegeleri tarafın • 
dan yapılan diyevlerde tamamen biribi
rinin aynıdır.,, 

Hul;.;arisllm ve zecri tedbirlf•r 
Sofya. 13 (A.A) - Zecri tedbirler 

meselesini inccliyen Slovo gazetesi e -
konomik tedbirlerin müessir olm:ıları

nr ihtimalli görmemekte ve Almanya 
ile Japonyanın faydalanarak İta1yaya 

olan satr§Iannı artırmak istiyecekleri _ 
ni sanmaktadır. Gazete şunları ilave 
ediyor: « B ulgaristamn durumu nazik
tir. Çünkü İtalya her yıl 5 - 6 milyon _ 
luk bulgar malı satın almaktadır.» 

Bfr cdmurı gazetesine gifre Zf•cri 

tedbirlerden doğan giiçlükler 
Berlin, 13 (A.A) - Naht Ausgabe 

gazetesi, ekonomik zecri tedbirlerin bü 
yük güçlüklerle karşılasacağı ve işti -
rak eden ülkeler için ağır özveriler ge
rektireceği ~onucunu veren bir etüd 
yapmaktadır. 

. Bu gazete diyor ki: 
« Ekonomik ablukanın ne demek 

olduğunu biliyoruz. Fakat yajamak 
için döğüşen bir ulusun ne özverilere 
ne yoksulluklara katlanabileceğini de 
biliyoruz. Zaten bu ablukanın bir çok 
yarı kalmış noktaları olacaktr.r. Maca
ristan İtalyanın en baslıca tarım ve 
hayvan yetiştiricisidir. 

Öte yand:ın Yugoslavyanın İtalya -
ya yaptığı çıkat bütün çıkatınxn yüzde 
yirmisini bulmaktadır.» 

Almuııytı İtalya ile anlaşmamı~. 
Be.rlin, 13 (A.A) - Salahiyettar me

hafil, silah ve ham madde verilmesi 
hakkrnda bir alman - italyan anlas -
masına dair yabancı memleketlerde çı. 
kan şayiayı hayali olarak tav!:'if etmek
te ve bunun, Almanyanın anlaşmazlık 
dışında kalmasını arzu eden B. Hitle
rin sıyasasma aykırı olacağını hatırlat
maktadırlar. 

Sovyet tfolegesi biitün dcı·leıleri 
zecri tedbirlerde elbirlijJiru• 

çağırıyor 
Cenevre, 13 (A.A.) - Sovyet de -

!egesi Bay Potemkin ekonomik zecri 
tedbirler komitesinde, söz alarak, 16 ın

cı maddenin tatbiki için yapılan müşte. 
rek harekete katılmryan ülkelere; finan· 
sal ve ekonomik tahdicllere ait tedbirle
rin tatbiki fikrini hükümeti adına teklif 
etmi§tir. 

Sovyet teklifi bu iste muhaliflikleri 
bilinen yalnız Avusturya, Macaristan ve 
Arnavudluğu değil, fakat uluslar sosye. 
tesi üyesi olmamak itibariyle, uluslar 
sosyetesi üyelerinin bugün üzerlerin,~ 

aldıkları yükenler1e kendilerini kayıtlı 

saymayan memleketleri de gözetmekte
dir. 

RlJtGA RlSTAN'DA: 

Suikası hakkında bir IJildiriğ 

Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar ajanjsı 
bildiriyor: Dün toplanan sü bakanhğı 

yüksek kurulu, suikast hakkında bugün 
bir bildiriğ cıkarmıştır. 

Bu bildiriğde. ordunun vatansız kim
selere kurban olan bazı subayların ayrı

lık hareketlerini müttefikan ayıpladığı 
büyük bir sevinçle tesbit edilerek de -
niliyor ki: 

" Subaylar, Kırala sadık olarak bir -
leşmiş olduklarını ve ona 21 nisan ta . 
rihli kırallık bildiriğinde yazılı prensip
lerin tatbikinde mertebeleri silsilesine 
göre tam ma·ıasiyle yardım edecekleri -
ni katı surette bildirirler. Subaylar, ken. 
dilerini kırata ve vatana yaptıkları sada· 
kat andından ve hakiki amaçlanndan 
döndiirecek fikirlerle muttasıf oldukla • 
rrna dair haklarında yapılan her türlü 
muaha;ı;eleri nefret ve infialle reddeder. 
ler. 

Ordunun mertebe silsilesine prensi
bine sadık olan subaylar, kanuni bir su
rette kurulmuş olan yüksek kurullar• 
vasıtasiy1e devletin mukadderatına ne . 
zaret ve vatanı anarşiye götürmek giri. 
şiminde bulunanlarm hepsine karşı gefo
ce klerdir.,, 

ULUS 

Sovyet Jlrof esörlerij 
İstanbul da 

İstanbul, 13 (A.A.) - Anka
rada toplanan tıb kongresinde 
bulunan Sovyet profesörleri Bur
sa ve Yalova kaplıcalarını gez
dikten sonra bu akşam şehrimize 
gelmi~lerdir. 

Kendilerini İstanbul üniversi
tesi adına profesör Fahreddin Ke
rim ve arl<ada5ları karsılamıslar
clır. Konuklar Per~palasa ye;leş
mislerdir. 

Sovyet profesörleri, Yalova 
kaplıcalarında ve Bursada gör
dükleri iyi kabulden çok duygu
lanmış olduklarını ve bu suretle 
Şeh şehrindeki tesisatın ve tabii 
güzelliğin fevkalade olduıYunu <> 

sövlemişlerd;r. Bursada kendile-
rine uray tarafından bir şölen ve
rilıni~tir. Şölende ilbay, şarbay ve 
daha birçok kimseler bulunmuş
tur. 

Şölende, şehir adına şarbay 
yardımcısı Bayan Zehra bir söylev 
vermiş ve iki ulusun biribirine çok 
eski bir dostluğu olduğunu ve 
Sovyet Rusyarun devrim yolun
daki ilerleyi~lerini anlatarak "hoş 
geldiniz,, demiştir. 

Bundan sonra profesör Dani
şefski söz almış, Türkiyeye ayak 
bastıklarındanberi gördükleri ko
nukseverlikten ve az zamanda 
Türkiyecleki ilerleyişin ve hele 
görmüş oldukları kurumların has
ta yurdlarmm intizamından tak
dirle bahsetmiş ve her iki ulusun 
kültürel alanda her .zaman beraber 
çalısacağım söylemiştir. 

Bundan sonra profesör Lorya 
söz almıs, türk kadınlı<Yınm inki-

- b 

şafmdan, türk kadınlarının çalış-
mabrmdan bahsetmiş ve Türkiye
de görmüş oldukları candan kabul 
dolayısiyle duydukları hazzı söy
lemiş ve türkçe olarak "Yaşasın 
yeni Türkiye ve yeni Türkiyenin 
kadınlan,. demiştir. 

Yarın saat 14 de üniversite 
konferans salonunda Sovyet pro
fesörleri tarafından birkaç konfe
rans verilecektir. 

Üçüncü genel enspektör 
Rizede 

Rize, 13 (A.A.) - Dün Hopa
dan vapurla şehrimize gelen üçün
cü genel enspektör çok samimi 
gösterilerle karşılanmıştır. Uray 
önünde toplanan halka enspektör 
Atatürkün selam ve sevgilerini 
müjdelemiş ve doğu illerine veri
len değer ve önemden bahis ile ti· 
çüncii genel enspektörlüğün ku
ruluşundaki amacı anlatmıştır. 

Enspektör bu sabah il kona
ğında mem1eket işleri ve hele soy
sal durum hakkında şehrin ileri 
gelenlerivle görüşmeler ve konuş
malar yapmış ve yanındakilerle 
birlikte bugün Güneysu vapuruy
la Trabzona hareket etmi!:ıtir. 

KAMUTAY KOMİSYONLARI 

ÇAC.RILAR 
Kültür Komisyonu 15.10.1935 

salı gü11ü saat onda toplanacak
tır. 

SOVYETLER BtRLtClNDE: 

Sovyet - M.ançuko sınırında gene 
bir hadise oldu 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas ajans[
nın verdiği malfunata göre, birinci teş. 

rinin on ikinct gilnil Mançuko toprak
larından gelen elli kişi bir kilometre 
derinliğinde Sovyet topraklarına gir· 
mişler ve Sovyet muhafızları üzerine 
ateş asmışlardır. Bu arada, arkadaşla-

rının imdadına gelen 18 Sovyet muha_ 
fızı üzerine bir japon Mançuko bölüğü 
tarafından mitralyözle att.ş edilmiştir. 

Bu çarpışmada Sovyet askerlerinden 
bircoğu ölmüş ve yaralanmış, ve ihtimal, 
karşı taraf da kayLh vermiştir. 

Moskova hükümeti, Tokyodaki bü
yük elçisini protesto etmeğe ve gerçin 
yapmak üzere bir komisyon tayini için 
teklifde bulunmağa memur etmiştir. 

Güıult'lih 

CENEVRE' DE 
(lJaşı 1. ci sayıfada) 

14 fi ~TEŞRİN 1935 PAZARTESİ 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Salon orkestrası 

Lebar: Mazurka . nüzü geçirmek için İngiliz donan
masının uzak - doğuda harb ede
ceğini sanıyorsanız, yanıbyorsu -
nuz. Kuvvetiniz varsa buyuru. 

Nesvadba: Loreley - Para• 

' d . . nuz .,, em1ştı. 

Habe" 1ıarbına ba~larken, ltal
ya'nın, Cenevre' deki dostlarının 
kabul edebileceği zecri tedbirleri 
hesaba kutmış olduğuna şüphe 
yoktur. halya'nm hesaba katma • 
dığı tedhirler nelerdir, ve bu ted
birler düşiinüldüğü za~an bu 
d"!vletin ve dostlarının Cene~re' -
deki durumları ne olacaktır? Bu 
ıııorulara cevab vennelc henüz ko . 
lay değildir. F. R. ATAY 

Mu~lada sayıma 

hazırlık 
Muğla, 13 (A.A.) - Bugün öğ

leden sonra nüfus sayım işyarları 
halkevinde toplanarak ödevleri 
hakkında görüşmüşlerdir. Toplan
tıda anlaşılmamış noktalar anla
tıl~nı.ş ve herkese bölgesi söylen
mıştır. İşyarlar talimatnameleri
ni almışlardır. Köylere gidecek iş
yarlar yakında gideceklerdir. 

phrase 
Grasso: Cenup Amerikası 
dansı 

P. Tosti: Penso 
20.1-0 • Sporcu konuşuyor 
20.2.0 - Hafif xı1ak musikisi 
W.45 - Haberler 

lSTANBUL 
18.- Bayanlara jimnast~k. Bayan A· 

zade Tarcan tarafından 

18.20 Karmen operası birinci ve ikinci 

perde. 

19.25 Spor konuşmaları. Said Çelebi 
19.45 Romen halk musikisi. Mayistro 

Estegaço ve arkadaşları 
20.10 20 ilkteşrinde yapılacak genel 

nüfus sayımı münaselbetile üniver
site profesörlerinden (Noy Mark) 
tarafından konferans. 

20.25 Son haberler - borsalar 
20.30 Radyo caz ve tango orkestrala

rı. Bayan Bedriye Tüzün 
21.- Rus sporcularının şehrimize gel· 

meleri münasebetile Maksimde ya. 
pılacalı: güreş müsabakalarının 

nakli. 
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j Türkiye Kızılay 1 
~ Cemiyeti Genelmerlcezinden: ~ - -- -= Cemiyetimizin Ankaradaıki zehirli gazlerden korunma maske 5E = fabrikası için: =: - -=: 1 - Dikiş işlerinden iyice anlayan on beş kadın, 5 
§ 2 - Boya ve lastik işlerinde çalışacak on kadın, E§ 
=: 3 - Okuma yazma bilen yirmi genç erkek işçiye ihtiyaç var- 5 = dır. = - -- -S A - Kadm ve erkek işçilerin türk olmaları :S 
=: B - Kadın işçilerin 25 yaşından küçük, 40 yaşından büyük 5 
=: olmamaları (okuma, yazma bilen kadınlar tercihan hizmete alınır.) :S 
§ C - Erkek işçilerin askerliğini yapmış olmaları ve 30 yaşın- ~ 
= dan büyük olmaımaları şarttır. = = = = ~-- Maske fabrikasında çalışmak istiyen kadın işçilerin nü. = = fus cuzdanı, sıhhat raporu, polisten alacağı eyi hal vesikasile be· 5 = raber 23 birinci teşrin 1935 çarşamba günü saat on Uçte, := - -§§ ~. - Maske fabrikasmda çalışmaık istiyen erkc.k işçilerin nll· § 
=: f~s. c~zdan~, sıhhat raporu, polisten alacağı eyi hal vesikasile 24 E: = bırıncı teşrın 1935 perşembe günü saat on Uçte Yenişehicde Kı- E 
=: zılay Genel Merkezine müracaat etmeleri. 1--4629 5! 
= == 
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~ Türkiye Kızılay 1 
~ Cemiyeti Genel Merkezinden: ~ - -;: Cemiyetimizin Ankaradaki zehirli gazlardan korunma maske 5 
:: fabrikası için Dizel motörü kullanmasınc çok eyi bilen bir ma'ld· § 
;: niste lüzum vardır. Şartlar aşağıda yazılıdır: 5 
3 1. - Türk olmak, :S - -;: 2. - En aşağı orta mektebi veya buna muadil bir sanat mekte. = 
3 bini bitirmiş olmak, E: 
;; 3. - En aşağı beş sene Dizel Motörü kullanmış olduğunu ve· = 
=---- aiıka ile ispat etmek, = 

4. - Askerliğini yapmış olmak. -
E 5. - Yaşı kırktan fazla olmamak, ;; 
E 6. - Sıhhati yerinde olmak, _ 
- 7. - Maıkinist, tecrübe edildikten sonra kat'i hizmete alınacaık ;; 
~- ve aylığı tayin olunacaktır. -
_ İsteklilerin yazacakları istidaya nüfus cüzdanını, çalıştığı yer- :: = terden almış olduğu ve1likaların asıllarını veya suretlerini sıhhat = 
§ rap~runu, polisten alacağı eyi hal vesikasını iliştirerek ıs' birinci = 
E te-şrın 1935 cuma glinü saat 17 ye kadar Yenişehirde Genel Mer- _ = kezimize göndermeleri ilan olunur. 1-4644 :: 
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Tiirkiye Kızılay 
Cemiyeti Genelmerkezinden: 
Cemiyetimizin Ankaradaki zehirli gazlerden korunma maske 

fa?ri~ası i~i~ dÖıküm~ü: tesviyeci, tornacı, kalıpçı, tamirci, elek
trıkçı, makırust muavıw, marangoz ve galvaniz işlerinden anlayan 
işçilere ihtiyaç vardır. 

Alınacak işçilerde aranılan ~rtlar aşağıda yazılıdır ı 
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 vesikaları 

veya suretlerini 
C - Polisten alacakları eyi hal vesikasını, 
yaza~akla.rı. istid~ya iliştirerek ve bu istidaya ne kadar yevmi· Y: ıstedı~l:rı?ı dahı yazarak Yenişehirde Kızılay Gene] Merke. 

zıne 25 bırıncı teşrin 1935 cuma günü saat on yediye kadar yo11a· 
malan ilan olunur. 1-4630 
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l\ıla liye \ 7 ekaletinden . 
Yugoslavyada mal terk eden türk tab'asının mallarına mukabil 

alınmış olan tazminatın tevzii için teşkil olunan komisyon tarafın
dan alakadarlara taalluk eden binlerce dot;ya tetıkik edilmektedir. 

Komisyon mesaisinin neticesinde tazminatın şekli tevzi nisbc
ti gaz~elerle ilan edilecektir. Komisyon kararına intizar eyJeme. 
leri ilan olunur. (2968) 1-4639 

Ankara ilhaylı~uıdan: 
1 - Eksiltmeye konular: is "Ankara Kız Lisesi Kimya ve Fi. 

zik laboratuvar mobilyası .. yapılacak işin keşif bedeli 11052 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evraklar şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi. 
it) Fenni şartname. 
c) Mobilya ve tesisat lahikası. 
d) Keşif çizelgesi. 
e) Proje. 
1stiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı berlelsiz olarak kız lisesi 

direktörlüğünden alabilir ve görcbılir. 
3 - Eksiltme 17.10.935 perşembe günii saat 15 de Ankara okul· 

lar sağışmanhğında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 828 lira 90 kuru~ 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağrdaki vesikaları 
göstermesi lazımdır. 

l - Ticaret odasına kaytlı bulunduğuna dair vesika. 
2 - İsteklilerin yapmış oldukları mobilya işlerine ait An

kara Nafıa müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 

bir saat evveline kadar okullar sağışmanlığına getirilecek eksiltme 
komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatıl. 
mış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2840) 1--4403 

Sındırğı şarhaylığından: 
Sındırgı kasabasına akıtılaca.k su için muktazi (7) santim kut

runda (14110) kilo pik döküm font boru ile (683) kilo sikletinde 
(21) adet vantoz, tahliye ve tevkif muslukları, rapt aksamı ve üç 
ağızlı rapt boruları (1702) lira bedeli keşif ile 2 teşrinievel 935 de 
başlayıp 21 teşrinievel 935 pazartesi günü saat 16 da ihale olunmak 
üzere (20) gün müddetle açık eksiltmeye konuldu, istekliler 2490 
tavıh kanunda enva ve makadiri tasrih ve tayin olunan teminat ve 
ve.saiki vereceklerdir. Eksiltmenin Sındırgı belediyesinde yapıla. 
cağı ve şartname ve proje örneklerinin belediymizden ahnacıığr 
ilan olunur. (2874) 1-4467 

Samsun şarbaylığından: 
1 - Şehrimiz sokak lambalarının ihtiyacı olan 75 vatlık (350) 

adet (100) vatlık {150) adet 150 vatlık (400) adet 200 vatlık (150) 
adet ampul şartnamesi dairesinde bir ay müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. İşbu ampullerin muhammen bedeli 1136 lir~_dı.:. 

2 - İhale 31. 10. 935 günlemecine rastlıyan perşembe gunu saat 
onda belediye encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin .o gü!1 v~ sa. 
atta 935 senesi ticaret odası vesikası ve seksen beş lıra ymnı kıı. 
ruştan ibaret teminatlariyle birlikte encümene gelmeleri. 

3 - Eksiltme şartnamesini görmek istiyenlerin belediye yazı 
işleri kalemine müracatları. (2914) l--4520 

Ankara İnhisarlar 

Ra~müdürlüğüııden: 
Keşif bedeli 640 lira olan keçeç tuzlasnun Koçeç kışını göl ve 

havuzlarının daimi tamiratında kullanılmak üzere 400 metre. mik. 
ap toplama sağlam taşın getirilımsi işi 25 eylUl 935 gününden iti. 
baren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 16-10.935 çarşamba günü saat 15 dedir. 
İsteklilerin yevmi mezkurda Ankara İnhisarlar Baş Müdürlüğü. 

ne müracaatları. (27 59) 1-4302 

İmar 1"1üdürlüğünden: 
Kimden istimlak Muhammen bedel 

edildiği Mahallesi Sokağı Ada No. parsel No. Lira 
lbrııhim oğlu Hüseyin Hatuniye Bağçe 184 15 150 

Yukarda kaydı çıkarılan evin enkazı 22.1~.935 salı ~u .. ws.~at 
on beşde bilmüzayede satılacağından taliplerın İmar Mudurlugun-
dcki komisyona müracaatları. (2943) 1-4619 

l\.aracabey lıarası MüdürlüğündeIJ 
Haranın 1 tesrinisani 1935 tarihinden 31 teşrinieveJ 1936 tari. 

bine kadar bir senelik manda ve karasığrr sütleri kapalı zarf usu. 
liyle artırmaya konulmuştur. !st~klileri~ 18 teşrinievel ~935 t~ri· 
hine müsadif cuma günü saat 15 de 600 lıra muvakkat temınatlarıy. 
le birlikte Hara müdürlüğüne müracaatları (6211) 1--4541 

istatistik f~nel Dirt~ktörlüğü 
Eksiltıı:ıe J{onıisyon undan: 
Şurayi devlet dair-eeı;i 'için (50) ve istatistik umum müdürlüğü 

dairesi için de ( 40) ton kj ceman (90) ton kok kömürü ahnacaktır. 
Bu kömürün evsafı % 10.11 kül, % 1-1,5 kükiirt. % 5 rutubet 

% 3 toz kalorisi ise 7000 - 7200 olacaktır. 
Tahmin olunan bedel (2790) liradır. Eksiltme kapalı zarf usu-

1ü ile Teşrinievelin 31 inci perşembe günü saat 14 de Devlet Şura
sı ve İstatistik Umum \°Müdürlüğü binasında teşekkül eden eksilt. 
me komisyonlarında ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin % 7,5 mııva.kkat teminat mektuplarile birlikte zarf
ların açılma saatinden bir saat evvel Komisyon reisliiklcrine ver-
meleri liizımdır. (30'10) 1--4647 

Divanı MuhasehatReisliğinden: 
Divanı Muhasebatta acık bulunan 35 ve 30 lira maaşlı birinci ve 

ikinci sınıf mı.irakip muavinliğine aşağıda yazılı şartları haiz ola1!-
1arm T. evvelin yirmisine kadar Divanı Muhasebat baş sekreterlı
ğine müracaatları. 

1 - Mülkiye, hukuk m ktepleri1e bunlara muadil mali ve tüc-
cari yüksek ihtisas melcteplerinden mezun bulunmak. 

2 - Yaşları 35 den yllkarı olmamak. 
3 - Askerlikle iii~iği olmamak. 
4 - Sıhhi durumu vazife yapmasına engel o.1.?1aınak .. 
Yukardaki 4 şartın belgelerini baş sekreterlıge tevdı eylemek. 
J<:cncbi diline vakıf olanlar birinci sınıfa altnacaklardır. 

(2931) 1--4567 

ULUS 

l' Jandarma genel komutanlığı 
Ankara sahnalrna komisyonundan 

Örnek ve evsafına taınamiyle uygun olmak gereğiyle (25,000) 
tane harp paketi 4.11-935 pazartesi günü saat ( 11) de Jandarma 
genel komutanlığı kurağında kapalı zarf usulü ile satın alınacak. 
tır. Harp paketinin bir tanesi için (30) kuruş paha biçilmistır. İs
~kliler eksiltme gün ve saatından bir saat önceye kadar 2490 sa
yılı kanunun (2 ve 3) cü maddelerindeki belgelerle (562) Jira (50) 
kuruşluk ilk teminat parasını havi sandık makbuzu veya banka 
mektubunu muhtevi tekliflerini komisyona vermeleri ve örneği her 
gün komisyonumuzda görüleceği gibi şartnamesinin de parasız ol. 
duğu. (2547) 1-4092 

Ank.ara ilbaylığından: 
_ı .- İ~m~t pal?a Kız Enstitüsü için alınacak kumaşların aşağı. 

da ısımlerı bızalarmda miktar ve muhammen fiatları gösterilmi~tir. 
2 - Nümunelerini görmek istiyenler okula müracaat edebilirler. 
3 - Açrk eksiltme ve ihalesi 17.10-935 perşembe giinü c:aat 15 

de okullar sağışmanhğmda yapılacaktır. 
4 - Teminat 53 liradrr. 
100 metre koyu lacivert yünlü eni 
100 .. Bej yünlü eni 140 santim 

150 santim fi atı 300 
" 400 

1-4320 (2753) 

Harita genel diı~e){törlüğünden: 
1 - Muhammen bedel (1815) lira harita genel direktörHıgü 

için (8) kalem foııoğrafane malzemesi açık eksiltme ile satm alına
caktır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de 136 lira teminat makbuzlarilc 22.10-935 salı gunu saat 
04) te Cebecide Harita genel direktörhigiı satrn alma komisvo 
nuna gelmeleri. (2882) 1--4470 

l\1aliye Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeğe konulan iş (devlet şurası binasına ilavtt<n yap-

tırılacak üc bölüklü depo binası inşası 
Keşif bedeli 6764 lira 70 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme sartnamesi 
b) Mt.ııkavele, projesi 
c) Nafıa işleri şeraiti umurniyesi 
d) Hususi şartt'•me 
f) Keşif cedveli 
g) Proje 

1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak giire-bılirlcr. 
3 - Eksiltme 31 teşrinievcl 1935 perşembe günü saat on beşte 

Maliye Vekaleti MiJli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 ~Eksiltme açık eksiltme ile yapılacaktır. 
5 - Eksiıtmeğe girebilmek için isteklinin 507 lira 35 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan baska Nafıa Ba. Mühendisli
ğinden verilmiş ehliyet vesikasını haiz· olup göstumesi lazımdır. 

(2984) 1--4606 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
lLAN 

1 - 29-10.935 Cumuriyet Bayramı için Belediye tarafından 
5745 lira bedeli muhammenli Donanma tesisatı kapalı 7'.arfla mü. 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işin kesif ve resimleri Belediye Yazı t leri Dırcktor. 
Jüğündedir. 

3 - fhale 18-10.935 cuma günü saat 10 da Yazı işleri Direk. 
törlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 431 liradır. (2873) 1-4449 

iLAN 

ı _ İtfaiye Memur ve müstahdemini için (70) takım k13lık el-
bise açık eksiltmeye çıkarılmıştır. . 

2 _ Muhammen bedeli (1058,30) lıradır. 
3 - Muvakkat teminat (80} liradır. 
4 - İhale 26.10-935 cumartesi günü saat onda Belediye Leva

zım Direktörlüğü odasında yaı;ııl~~aktır.. . 
5 - Şartname ve nümuney! .gormek ıstıyenler her gün İtfaiye 

direk~örlüğüne müracaat edebılırler. (2971) 1-45~ 

1LAN 

Fazla bulunduğundan müs~· 
dere edilen 24 teneke büyük bır 
teneke küçük gazın ihalesi Y~P~~ 
la cağı 7 .10.1935 pazartesi gunu 
istekli çıkmııdrğından 7.1 t.1935 
persem~ giinü saat onda yapı. 
lacaktır. Ta tiplerin komisyona 
gelmeleri. 

Muhammen bedeli (97) mu
vakkat teminatı (7,5) liradır. 

(2930) 1--4536 
f LAN 

1 - Belediye dairesi ve şu
beleri için Jüzumu olan (175) ~on 
kok kömüriı kapalı zarf usulıy· 
le eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (5075) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (381) 
liradır; . 

4 - Şartnamesini görme~ ıs· 
tiyenler hergün levazım dırek-
törlüğüne gelmelidirler. . 

5 - İhale 1.11.1935 cuma g:.ı· 
nü saat on beşte komisyonda ya· 
pılacaktır. 

6 - 1stek1i olanlar artırma 
ve eksiltme kanununda yazılı ta
rifat dairesinde olmak kaydiyl: 
teklif mektııplarını temina_tla_rı
le birlikte ihale saatinden bır sa· 
at eve1ine kadar komisyona ver· 
mis olmalrdırlar. (2989) 1-4609 

1 LAN 
1 - Yenisehirde miıdafaa cad. 

desinde ve emniyet abidesi. ka~
şısmda etrafı dıvarla c;evrılmış 
(1111,11) m arsa üzerine yapı
lan su, ele.ktrık ve havagazr te· 
sisatr mevcud iıç katlı ev kapalı 
zarf usuliyle satılığa çıkarılmış. 
tır. . 

2 - Bedeli nakden ve pe•l· 

nen verilmek şartile (24180) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (1813, 
50) liradır. 

4 - Şartnamesini ve evi gör· 
mek istiyenler hergün muhaı;c;n.e. 
ye gelebilirler. 

5 - İba e 1.11.1935 cuma gü
nü saat on beşte artırma ve ek
~iltme komisyonunda yapılaca· 
grndan artırma ve eksiltme ka. 
nununda yazılı tarifat daıresin
de teklif mektuplarını teminat
lari le birlikte ıhale saatinden 
bir saat evetine kadar komisyon 
reisliğine verilmiş olma1ıdır. 

(2967) 1-4588 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1068 inci a
dada eski mimarlar yeni oımla 
sokağında eski 26 yeni 8 kapı 
numaralı 638 m2 <>rsa uzerine ya· 
pılan biı katlı kargir ev kapalı 
zarf usuliyle satılığa çıkarılmış.. 
trr. 

2 - Bedeli nakden ve peşi
nen verilmek şartile (590fi.88) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (444) 
liradn. 

4 - Şartnamesini ı;::örmek is· 
tiyenler berı:;iin muhasebeye ge. 
le bilirler. 

5 - İhale 4.11.1935 pazar
tesi giiniı saat on beşte , rtırma 
ve eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. İstekli olanlar tarafın· 
dan nrtırma ve eksıltme kanu. 
mtnda 'azılı tarifat daıre ınde 
teklif Mektuplarım teminatlari-
1e bir1' 1 te ihale saatinden b"r sa
at evel e kadar komisyon r s· 
liğine rilmiş olmalıdır 

(2966) 1--4587 

SAYJFA 
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A1ma Komisyonu ilanları 

Dc·nizli garnizonunun ihtiyacı olan 137 ooo kiJo un "ht. 
1 ·ıa a·ı . . "k ' ı ıyacı 

f'\e _et ı n .. e .. ı ~~"tı ~ı .ta;tnın çokluğundan ve teminatının faz. 
lalıgından oturu ıste1ıı:lı ıştırak edemediğinden eski ilanın htikmü 
kalmam~tır. 

2 - Yenıden dört aylık 137.000 kilo un satın alınacaktır 
3 - Teminatı 1223 lira tahmın bl'deti 16440 Liradır. 
4 - İhalesi 17.10..935 perşembe günü saat onaluda Jspartada 

tumen binası içinde yapılacaktır. 
5 - Şartname komısyonda mevcuttur. İsteklılerın tiim n satın 

alma komisyonuna mtiracaatları. (2793) ı-~3?0 
İLAN 

. Garnizon dahilindeki -kıtaat ve mues:.tsat ıhtı} acı için muteah. 
hıt namı h.t'~.bma. açık eksıJtmeye konulan (9000) kılo sade ydğı
na ıhale gunu talıp çıkmadığından ilcincı bir eksiitmı;sİ 16-10 935 
tıır!hine musadif çar~amba g_Unti saat 11 de y~pılacaktır. M~J:kur 
yagm mecmu tutarı 8550., 1ıra olup teminatı muvakkatesı 641 lı. 
r~ 25 _kuruştur !s~ekliler şartnam~sini her gün komisyonumıııdan 
gorebıldıklerı gıbı eıksıJtmeye ıştırak edecekler teminatı muv;ık
kate makbuzları ile lıırlikte lbellı gün ve 5aatte t\nkara Jcva 7 m 
Amirligı satın alma komıı:vonunda bulunmaları {2301) 1-4622 

t LAN 
Demır koy kıtaatı ıçin dli yedibin hıaJık dqrt yüz kırk : 011 1 rı 

kapclı zarfla cksiltn-:rye konulmuştur. İlk temınatı dört bin ıkı 
yiız doksan liradır. İhalesi 15 birinci te~rın 935 salı s;ıat on altıda. 
drr. lsteklilerin vize satın alma komisvomına gclmelen. (2769) 

l--4367 

İLAN 

229 lira 50 kuru teminatı cvve· 
tıyesını Kırıkkale askeri f, · rı. 

katar muha!>t'.l>ecıligine yatııura.k 

Kırıkkale askeri sanat mek· 
tepleri ıhtıyacı olan 90 ton kok 
kömürü 28. 1. incı teşrın ı 935 
pazartesı gunu saat 14.17 ve ka. 
dar açık cksıltme suretile satın vaktı mu .. yyenınde mektep SJtın 
alınacaktır. Taliplerın muham· alma komısyonuna muracaat1a-
men bedeli 3060 liraya mukabıl ır (2895) 1-4547 

1 Devlet DemıryoHaı ı vt '. nıanla~~ıuın ı 
Müdürlüği1 ilanları 

Muh mmen beddı 40.000 !ıra olan Ank.1ıa E.ı.J..ı~c:hir, Konya 
ve Samsun depolan su tasfiye tc:sısatlan 31 ıo 35 ~timi saat ıo da 
pazarlık usuliyle Ankara idart' l.ıinasmdcı ıh.ı c <dilecol<-tır 

Bu ışe girmek istiyenlerın 3.000 lırJıık muvakkat temınat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları. kanun ın .ı ı nc-u madde~ı mucibin
ce i<>e gırmcğc kanuni' manileri bulunm ıdıgına daır beyann~me ve 
teklifl.erinı aynı gun ~aat 14 de kadar Cer d ıcrsi komİS\'On reia
Jiğint vermeleri lazımdır. Bu işe ait ~artname~c r 200 kuruş muka
bi!inde Anka.a ''<' Havdarpaşa ve7nc le rinde s:ıtılmaıkt.adır. 

(2982) 1--4652 
lLAN 

7/X 935 de yapılan kapalı xarf eksiltmcsındc "erılcn hat hadd 
layıkında görülmediğınden Ankara - Kayscrı hattı iızerinde Bah· 
Şt"h İstasyonu civarmda 108.000 kilomt:tred kı ocaktan çıkarılacalı 
'e muhammen bedeli 6400 liradan ibaret bulunan 4000 metre mi
kap balast yeniden kapalı zarf usuliyle eksıltmeye konulmuştur 
~siltJMsı 23/~/93~ ~~ihi!'1de çarşa_mba guniı saat 15 de Kayse. 
rıde İşletme .mufettışhg_ı ~ınasın~akı do~duncü komisyonda yapı
lacaktır. ıBu ışe gınnek ısuycnlerın 480 lını muvakkat teminat .er
meleri ve kanunun tayın ettigi vesikalarla kanunun 4 neli maddesi 
muci:lrince :işe gırmeğc manii kanuni bulunmadığına dair beyan· 
nam~ ve tekliflerim eksiltme günü saatından bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavelenameler }{ayse.rı'de Yol baş 
müfettışhğinde Ankarada Yol MüdürHığünde ve Balışeh İstasyon 
memııduğunda parasız olarak dağıtılmaktadır. (2979) 1-4615 

İLAN 
Munarnmen bedeli JlSOO lira olan hava çekıç vıc makkabları ile 

boya tabancaları 12. 11. 1935 salı günü saat 15,30 kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ıse girmek istiyenlerin 862,5 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanunun 4 cu madde&i muci
bince ışe girmeğe kanuni manileri bulunınadıgma dair ıbcyanname 
ve tekliflerıni aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisligine ver
meleri lazımdır. 

Buna aıt şartnameler parasız olarak Ankarada mab.emc daire
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve sevk miıdiır1üğünden alma. 
bilir. (2991) 1-4613 

1 LAN 
Muhanunen bedeli 18 bin lira olan 9 tane basit makas takımı 

25 ikincı teşrin 1935 pazartesi günü saat 15,30 da An:karada idare 
binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1350 liralık mu•akkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vcsikalan, kanunun 4 uncü maddesi mucibin
ce işe girmeye kanuni manileri \bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerinin aynı gtln saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzettıe dairesinden ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(2865) 1-4600 
İLAN 

Muhammen bedelleri ile miktarları, eksiltme tarihi, gtlnti saati 
ve muvakkat temınat miktarları aşağıda yazdı malzeme kapalı 
zarf usuliı ile Ankarada İdare binasmda satın alınacaktır. Bu i§· 
]ere girmek istiyenlerin hizalarında yazılı olaı:ı muvakkat temina. 
tı vermeleri ve kanunıın tayin ettiği vesikalar ıve işe girmeye ma
nii kanuni bıılunmadığına dair beyanname ve ıe.kliflerle eksiltme 
günü saat 14,30 a kadar komisyon reislığine vermeleri lazımdır. 
Bu işlere ait şartnameler Haydarpaşacla Tesellüm ve Sevk Mil· 
dürlüğunde, Ankarada malz.eme dairesinde parasız olarak dağıtıl. 
maktadır. (2885) 

İSMİ 

77 kalem elek
trık tellen 
ve-kabloları 

10 kalem muh· 
telif kriko 
ve \teren 

Muhammen 
bedeli 

15260 
lira 

7803..96 
1ira 

Eksiltme tarihi 
günu ve saati 
8-11-935 

'"uma 15,30 • da 

11-11-935 
pazaı:tesi 15, 

30 - da 

Muvakkat 
teminat 

1144,50 lira 

585,30 Hra 

1-4511 
t LAN 

İlk >kiıeksiltm ı feshedilen ve muhammen bedeli 8856 lira olan 
mikdarJarı aşağıda yazılı yatak eşyası 26 10.9SS cumartesi günU 
saat 10 da pazarlıkla Ankarada idare binasında satın alıruıcaktrr. 
Bu işe gırm k istiy nle.rın 664,20 liralık muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayın ettiği vesikaları ve ı e girmeye manii kanu
ni bulunmadığ na dair beyannamelerle aynı gün tayin edilen saat. 
te mab: mc daıre omisyonunda hazır bulunm ı rı lazımdır. 'Bu 
ı e ait ameler Haydarpa ada Teselliım ve Sevk Müdurluğün· 
de, Ankarad "N alzeme <lairesınd görı.ileb lır. 

200 tan ı te, 30 ta e seyy r k ryola şilte i, 1600 tane 
yatak e yor n fı 200 t ne ü uk, 1000 tane biıyük yastık yil-

u 50 ta c kücu 300 tane lbüy b s y tığı, 200 tane cibinlik. 
(2972) 1--4595 
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Tiirkiy Cumhuriyet 1\ eI"I ez/ 
Banl{asıııdan: 

E\TLERİNİZİ, APARTMANLARINIZI, VE DİGER İNŞAATINIZI 

Ankara Çime toları T. A. Ş. ersi . 'de bina 
inşası münakasası 

Bankamızın Mersin Şubesi için Mersinde satın alm.mıs olan 
arsa üzerinde yaptırılacak Şube binasının inşası münakas~ya ko· 
nulmuştur. Miinakasaya girmek istiyenlerin Ankarada Umum Mü
dürlüğe ve İstanbul ile İzmir Mersin ve Samsunda Şubelerimize 
müracaatla lazım gelen izahat ve evrak ile planları almalarını 
dileriz. 1-4627 

l'opçu Alayı abn alma 

l(omi yoııundan: 
l - Polatlı garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı için (3000) kilo 

ade yağ (230000) kili> arpa ve (330000) kilo yulaf pazarlık usu. 
liylc alınacaktır. 

2 - İhale günü 14/ l. Teşrin/935 pazartesi günü saat 14 de sa. 
de yağı, 15 de yulaf ve 16 da arpanm ihalesi yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muayyen aatte ve muvakkat teminatlariyle bir
likte Sarı Kışla civarında bulunan kıtaat artırma eksiltme komis
yonuna müracaatları. 

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

Ank:ara valiliğin den: 
Aşağı ayrancı mevltiinde kain 360 metruke No. Ju 4 oda hala ve 

mutfağı müştemil evin aylık 8 lira bedeli icarı muhammen üzıe. 
rmden icarının ihalesi 1·11-935 cuma günü saat ıs de yapılacak
tır. İateklilerfo şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 7 lira 20 
kuruşluk dipozito makbuıile birl~kte yevmi emzklırdıa Defterdar. 
lıkta toplanan komisyona müracaatları. (2998) 1-4654 

,....atmalma Kowi~yonu 
fJiinlan 

BİLiT 
1 - lbaJ{!si feshedilen 150 

ton ağır Benzin kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 25-10.935 .cuma 
günü saat 11 dedic. 

3 - Hepsinin biçilen ederi 
48750 lira ilk inanç parası 3656 
liradır. 

4 - İhaleye gir&eeklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 uncü madde· 
lcrinde istenilen bilgelcrile te. 
minat ve teklif mektuplarını i
hale saatından bir saat evvel M. 
M. V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (2900) 1-4546 

BİLİT 
1000 baş dağ top koşum katır. 

larıo pazarlık gününde talip çık· 
mamıştır. Bu defa pazarbğı 
21-10- 935 pazartesi giınü saat 
14 dedir. Beher hayvanın ibedeli 
(330) liradır. Muvakkat teminat 
(17750) on yedi bin yedi yüz el. 
11 liradır. Evsaf ve şartnamesini 
almıı.k ve görmek üzere (16) li· 
ra 50 kuruş mukabilinde M. M. 
V. Satın alma komisyonunda a· 
lınacaktır. Pazarlığa iştirak e· 
deceklerin (2490) No. lu kanun
da gösterilen vesaiki~ ve temi
nat mektubile birlikte belli gün 
ve saatında satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. ~2977) 1-4649 

BlLtT 
ı - Bir metresine biçilen e· 

dcc 35 kuruş olan 100 bin metre 
yatak kılıflığı bez kapa1ı zarfla 
eksiltmeye ko11ulmu tur. 

2 - İhalesi 21.10.935 pazar· 
tesi günü saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 175 kuruşa 
M. M. V. satın alma Ko. dana 
lınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
2625 liralık ilk inanç paralarilc 
birlikte kanunun ı ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını iha. 
le saatinden bir saat evel M. M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(2825) 1-4443 
BtLtT 

İstanbuldaki Kuleli ve Mal. 
tepe liselerile Bursadaki Bursa 
Askeri lisesinin 10 ve 11 inci st. 
nıflarına yeniden talebe alına· 
caktır. Girmeğe istekli bulunan· 
ların bu mekteplere veya asker. 
lik şubeletine hemen miiracaat. 
lan ilan <>lunur. (2866) 1-4448 

BİLİT 
1 - G. Antepteki birhkler 

lçln 361.201 kilo un ve 822.850 ki· 
!o arpa kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Unun bir kilosuna hiçi. 
J.en eder 8,5 kuruş ve arpaI'rn 3 

uruc;tur. 
~ - Unun ilk inanç parası 

!302 ve arpanın 1851 liradır. 
4 - Unun ihalesi 28-Hı·<>35 

pazartesi günü saat 14 de ve ar. 
panın da aynı gün saat 16 dadır. 
ihaleler Urfada Tümen satın al· 
ma Ko. da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 

> 
A!'lk~ri Jt'abrikahu· Umum : 
L\liidiirliiğü Satıuulma 

Korni'll'Onn lhinlan 

58000 KİLO YONGA SATIŞI 
Tahmini bedeli 580 lira olan 

yukarda mikdarı yazılı yonga 
S/ 2. Tcşrin/935 tarihinde salı 
günü saat 14 de Askeri fabrika
lar satın alma komiı.yonunoo a. 
c~k artırma ile satılacaktır. İs
teklilerin muvakkat teminat o· 
lan 43 lira 50 kuru§ ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddele. 
rinde yazdı vesaiklc mezıkür gün 
ve saatta komisyona müracaatla-
rı. (2980) 1--4650 

15800 KİLO UN 
Tahmin edilen bedeli (2145) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri fabri· 
kalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4 2. l'e-rin 
935 tarihinde pazartesi gunü sa· 
at 14 de açık eksiltme ıle ihale 
edilecektir. Şartname parasız o· 
tarak komisyondan verHir. Ta· 
!iplerin muvakkat teminat olan 
160 lira 88 kuruş ve 2490 nuına· 
ralı kanunun 2. ve 3. maddele· 
rindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2981) 1--4651 

30 ton bor yagı 
20 ton yirmi numaralı yağ 

10 ton 25 ., ,, 
20 ton 35 ,. ,, 

6 ton 26 
10 ton 46 

" 
" 

" 
" 

Şartnamesinde tadilat yapı -
lan ve tahmin edilen bedeli 
(45840) lira olan yukarda mik • 
darı ve cinsi yazılı malzeme AS
keri Fabrikalar umum müdürlü· 
ğü satınalma komisyonunca 1 

·2. teşrin 935 tarihinde cuma gü
nü saat l4 de kapalı zarf ile iha· 
le edilecektir. Şartname (iki) li
ra (30) kuruş mukabilinde ko • 
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (3438) 
lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta komisyo· 
na müracaatları. (2939) 1-4618 

Aile yanında oda 
isteniyor 

Ciddi bir genç eyi bir türk 

veya ecnebi aile yanında mobil
yeli veya mo'bilyesiz bir oda 
kiralamak istiyor. 

Adreslerin fiatla birlikte M. 
M . rumzu ile Ulus ilan memur· 
!uğuna yazılması. 

1-4655 

usulü veçhile hazırladıkları tek
lif mektuplarım ihaleden bir sa. 
at evel Urfada Tümen satın al· 
ma Ko. na vermeleri. (2933) 

1.-4552 

. 
nın 

8 İNCİ KİLOMETREDEKİ 

• 
Fabrikasının Yeni imal ettiği, mühürlü ve damga 1 

torbalar içindeki Alman Sun'i Portland 

ile yaptırınız 

KARTAL ÇİMENTOSUNUN EVSAFI: 

İstanbul Mühenelis Mektebinin 4.9.935 
tarih ve 80 numaralı raporuna göre: Terkibi 

Mukavemeti 

Harç 1: 3 

Çekme Sıkmıı 

3 1 1-,-28 28 c 3 1 1 1 28 28 c 

20.0 22.4 ITT :Q;j 21s 330 ili ili 

Ateşte zayıat: 

Si 02 
Al2 03: 

0,42 % 
20,70 o/e 

7,00 o/o 
Fe2 03: 2,80 o/o 
Ca O: 55,52 3 
Mg O: 1,28 % 
S 03: 2,17 o/e 
Tesbit cdilemiyen: 0,11 % 

l'l0.00 % 

L>Utt.m ouyuk ı~lerde muteahhıdlerın kullan drkları bu çimentonun mukavemet, tazyıl< ·c 
tasallübündeki evsafı fevkalade ve emsal•nf' faik olduğu gibi fiatça da ucuzdur. Sipariş -
1er büyük bir süratle ve bir kaç saat içinde inşaat mahalline kadar testim edilmek surctile 
ınfaz olunur. 

SATIŞ ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koç Tecim Evi Tel: 1060 

l)aima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Bal amin liremi 

Elli senelik bit maziye 
malik ve dünyanın het tara
fında takdir kazanmış gü· 
zcllik kremirlıı Cildinizin 
güzellil; ve tazeliğini dai· 
ma 'Iluhafaza eder Balsa· 
min kremi memleketimizin 
lcibar mehafilindc rağbet 

görmuş ciddı bir kremdir. 
Çillen ve buruşukları iza· 
le ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşedeı Ruh· 
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazanmıştır Balsa· 

min kremi katiyen kuru· 
maz. Teninizin llitif taze· 
liğinı, cildinizin cazip ta· 
ravetiıti ancok krem Balsa· 
min ile meydana çıkarabi· 

lirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kul· 

.!anamaz. Tanıtmış itriyat 
mağazaları ile büyük ceza. 
nelerde bulunur 

Yenisclıirflc :i 

Kiralık apartıman 
Havuzbaşına pek yakın Yük. 

sel caddesinde ·beşer odalı ve 
konforlu iki apartman kiralıktır. 
Telefon: 3715 1-4585 

Yenişehirde KSzım paşa cad
desinde Avusturya sefarethane· 
sinin işga! eylediği yedi odalı 
ve bütün konforu haiz 17 No. 1ı 
hane kiralıktır. 

Divanı Muhasebatta Bay A· 
lime miiı:acaat. 1-4620 

Kiarlık oda aranıyor 
Aile y nında möbleli veya möb· 

Jesiz bir oda arıyorum. Tam bir 
pansiyon yahut hiç bir şeye ka· 
rışmamllk şartları konuşulabilir. 
İlan memurluğumuza müracaat. 

1-4623 

Demir ve malzemei inŞaiye şirketi. 
Şark levazımat1 inşaiye ticarethanesi. " .. 

1760 
1259 

Memur aranıyor 
Fransızca kısmında çalışa -

cak fransızca bilen bir Bay ve 
Bayana. 

Ayrıca satıcı muavinliğinde 
çalışacak bir kUçUk baya ihti -
yaç vardır. Akbaya müracaat. 

1 - 4628 

Oi" Hekimi i 
A. Rıza Ol{tay ~ 
Adliye sarayı karşısında ~ 
No: 58 Telefon: 3881 1 
Gece gündilz hastalarını 1 
kabul eder. 1-4603 

Doktor 
Ali l'laruf (jnver 

DERi, FlRENGl VE BELSO· 
ôUKLUGU HASTAI.IKLARJ 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında A1 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarım 

hergi.in 9·13 ve 15-20ye kadar 
kabul eder 

nı il 1 l11lllll1 ııııııı u lllll ıu El 

" Dr. TURGUT İ 
~ Cebeci Hastanesi Operatörü El 

Hastalarını Adliye Sarayı 1 
; karşısında Hayati apartmanın ~ = da her gün 15 den 19 ıa kadaı !_-
~ kabule baslamı~tır . 
~:ı:ıil'JI ım:ıııııcııııı::~~illllDll~ 
,,..-- < \\ 

lmtıyaı sahibi ve Baş.mu 1 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm cadd~si civarrndı 
Ulu& Bssrmevind9 basılnuş· 

--= 

1 
L~. 

Kiralık Apartıman 
dairesi 

Emlak ve Eytaııı banlca ından: 
Balık pazarı ca~desi asr~ hatiilar, civarında İlhami Apartıınanı. 

nın üst katında dört oda, Hti hali, iki koridoru havi daire l·-ll-9)5 
den itibaren bir sene sUreli ve açık artıl'ma suretiyle kiraya ve
rilecektir. 

İhalesi 18·10·1935 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. lateklL 
!erin ihale gününe kadar (90-) lira depozito parasile bankanuz mu· 
ametat müdürlüğüne ve daireyi görmek için de çorapçı Bay All 
İlhamiye müracaatları. (2889) l--4414 

Sarıluşla arkasında TOP. A 
artırma Eksiltme l\.omisyouu 

Riya etiııden: 
1 - Aiay ihtiyacı için (90000) kilo un kapalı tarf nsuliyle mU. 

nakasaya konmuştur. 

2 - 26/1. Teş./935 cumartesi günü saat 11 de Sarıkİşla arkasıı;ı· 
daki alay ordugahında artırma eksiltme komisyonunda ihate4>i ya· 
pılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate 742 lira 50 kuru~tur. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün öğleden sonra Ko· 

misyonumuza müracaatları ilan olunur. (2938) 1-4566 

ik:tısat vel{aletinden: 
lktısat Vekiilctile Ziraat Vekaleti binası kaloriferi için 350 ton 

yerli sömikok ve kok kömürü 10 • 10 • 1935 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle kapalı zarfla indirmeye konmuştur. Ta~iplerin .. 31 ilk 
teşrin 935 perşembe günü saat 10 da lktısa! vcı~letın~e ~uteş~ 
kil satın alma komisyonuna ve şartnamelerı gormek ıstıyenlerın 
Levazım müdürlüğüne müracaatları. (2954) 1-4579 

Anl{ara Tolııım tsl alı 
istasyonu l\lüdürlüğündt~ıı: 

11-10.935 de istasyonumuzdaki komisyonda pazarlık usulü ile 
ihalesi yapılacak olan inşaat itavesi taliplerin şnratnamede is· 
tenilen vesikaları getirmediklerinden pazarlık bir hafta müddetle_ 
uzatılmıştır. 

Yapılacak inşaat ilavesinin keşif bedeli 1139 lira 64 kuruştur. 

Bu işe ait şartnameler ile plan ve keşif parasız olarak Ziraat mck· 
tebi caddesi üzerinde Ankara tohum ıslah istasyonu müdilrlüğiın. 
den alınacaktır. Pazarlık 18-10·935 cuma günü saat 15 de tohum 
ıslah istasyonu binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin 85 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat mektup veya 
makbuzları ve Ticaret odasmdan Nafıa Baş Mühendisliğinden bu 
iş için alacakları vesika ile yukarda yazıtı gün ve saatta komisyo-
na gelmeleri. (3011) 1---4646 

~ _. .... ,. :.,..; - ., , .. - . 

r Sİ"NEMALAR J 
r YENİ 1 BUGÜN BUGEE 

Clark Gable - Jean Cravford 

AL TIN ZiNCiR 

Fransızca .s~zlü his~i şaheset 
filminde 

fOLIE BERGERES i Maurice 

BU GECE 
{KULÜP] 

Büyük kahkaha ve neşe tılmi 

DERTSİZ ARKADAŞLAR 

Oynıyanlar: Lorel ve Hardy 

Chevalier - Natalie Palev 


