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Son haber~er 
2. ci say fa a 

Her yerde 5 kuruf! 

• 
lngiliz Som6lisi sınırı boyunca harb başladı 

e H 

Harar'da müdafaa tedbirleri ilerliyor Kamutayın toplantısın a 
Yabancılar Habeşist3ndan çıluyorlar · İtalyan elçisi Hadamaya Ekonomi Bakanımı:: afyon hakkındaki 

gönderilecel{ - Aduaya zafer anıtı dil<lldi. t a k r i 1 .. e c e v a b v e r d i 

Gündelik 

MEVSİM BAŞLARKEN 

Ankara sonbahar hayatına gir-
di. Sokaklar kalabalık, otobüsler 
dolu, her trenden buraya yeniden 
yerleşmeğe gelen, yahud yaz mev. 
simini başka yerlerde geçiren aile
ler çıkıyor. 

Yargutay Ankara'ya taşınarak, 
memur smıf ı artmıştır. Gelecek 
yıla harb akademisini şehrimizde 
bekliyoruz. 

Herkesin bir derdi var: ev! 
Plan sınırları içinde arsalar artık 
aylıklı sınıfın rüyada bile yanaşa
mıyacağı fiatlara çıkmıştır. Kira
lar, orta maaş bareminin yarısı 
ile ödenemiyecek yüksekliktedir. 
Memurlarnnızm birçoğu, ancak 
kerpiç yığınlarının rahatsız, dar, 
ijiyensiz odaları içinde sıkışıp -bu
nalmaktadırlar. 

Halbuki Ankara' da yiyecek 
ucuzdur. Eğer ev kirası ile hava -
~azı ve elektrik p~halıbğı ol -
masa, burada oturanlar birçpk şe
hirlerimizden daha ucuza yaşıya
bilirler. 

Ankara'da tabiat yeni başladı
ğı ve iklim sert olduğu için, hayat 
ancak rahat oturma şartları içinde 
lioş geçebilir. Kendi evi olanlarla, 
ayda yüz lir~ dan çok fazla kaza -
nanlardao br ıka hiç kimse , bu 
Şartlara kaVi.\!jamaz. "'nkara da 
karısı ve çocukları ile bir tek ker
piç oda içinde yatan, oturan ve 
yiyen memur aileleri olduğunu bi
liyoruz. 

Memur sınıfının büyük kısıDf -
nm aylığı, kira, ışık ve ısınım, ve 
diğer geçim masraflarmı ancak 
karşıladığından, bunlar, şehir ha
yatının canlanmasına yardım ede· 
miyorlar; alış veriş ve eğlenceye 
liemen hiç bir şey artıramıyorlar. 

Az değil, en aşağı üç bin otru
ya ihtiyacımız var. Bu devletin 
merkez gö~ü masraflarının başlı -
ca kalemlerinden biridir. Hükü -
metin bu meseleyi çok eskiden dü
şünmüş olduğunu da biliyoruz. 
Hatta bu evlerin yapılacağı toprak 
satın alınmıştır bile. Fakat memur
lara verilen Ankara kira paraları 
kapitalleştirilerek, otruların top -
tan yapılabilmesi işini henüz ba -
şaramadak. 

Eğer bu otnılar yapılacak 
olursa, arsa fiatları ve diğer kiralar 
da ister istemez düşecek, Ankara
mn üstünden spekülasyonun ce -
hennem havası kalkacaktır. Mem
leketin memur sınıfında, Ankara 
ytlgrnhğının yerine, Ankarada ça· 
lısmak arzusu geçecektir. 

, ApartnnanJarmı pahalı kiraya 
vererek kapitalleri.ne iyi bir kar 
payı te~in etmiş olanlardan bir 
kısmının bunu istemediklerini, ev
lerini yaptırdıkları için Ankara ki
ra zammı kendilerine kalmakta 
olanların bir kısmının da bu me -
selelere kayıdsız kahcaklarını dü
şünmeksizin, en yakın zamanda 
Ankara'nm oturma şartlarının 
esası ve n1h•1 olan otru davasım 
kotarmalıyız. 

F. R. ATAY 

Cihuti, 14 (A.A.) - Habeşler 
11 birinci teşrinde Cibuti - Adis -
ababa demiryolu üzerinde bulu -
nan Afden istasyonunda bir it.al -

mıyan İngilizlere memleketi terk
etmelerini tekrar tavsiye etmiştir. 

Asmara, 14 (A.A.) - ltalvıon 

Habeş kızı/hacı kuzay cephesine giderken 

yan uçağını düşürmüşlerdir. Pi · 
lot ile uçakta bulunan iki subay 
ölmüşlerdir. 

Cibuti, 14 (A.A.) - Adisaba·· 
ba'daki İtalyan elçiliği adamları 

Teni habeş uçaklapndan 

buraya gelmiştir. A vrupalrlarm 
hindilerin ve arabların H~beşis ~ 
tan'dan hicreti devam etmektedir. 

Asmara, 14 (A.A.) - İtalyan
lara teslim olan habeş askerleri, 
Ogaden oymaklarından bir çoğu -
nun Adisababa'mn seferberlik 
emrini dinlemediklerini söylüyor
lar. İtalya'ya sevgi beslemekle it
ham edilen bir takım yerliler kur
şuna dizilmişlerdir. 

Port - said, 14 (A.A.) - Sar -
denia ve Belvedere gemileri cu -
martesi ve pazar günleri Port .,a, 

id'e gelmişlerdir. içinde Adua 
harhlarında yaralanan 600 kisi 
vardır, bunlar 12 adaya götürül. -
mektedir. 

Adisababa, 14 (A.A.) - İn
giltere elçiliği, muayyen işleri ' 

Afgan büyüle 
elçisi geldi 

Bir müddettenberi mezunen 
memleketlerinde bulunmakta olan 
Afg~istan'ın Ankara Büyük El-· 
çisi Ahmet Han ötey günkü T oros 
ekspresiyle şehrimize dön...-.i\~tür. 

genel kurmay başkam Mareşal 
Badoglio bu akşam 1talya' dan bu 
raya gelmiştir. 

. Asmara, 14 (A.A.) - Antişo 
bölgesinin iiteki oymak başkanlı- -

biri keŞEe çıkıyor. 

rı da italyan hatlarına gelerek 
teslim olmaktadırlar. 

İtalyan cephesine geçen haheş
ler Makalle · Adisahaba arasında 
harbın kesik olduğunu söylüyor. 
lar. 

Yeni yunan liahinesi 
ve Başbal{anımız 

Yeni yunan kabinesinin teşek
külü dolayısiyle Başbakan İsmet 
İnönü ile General Kondilis arasın . 
da aşağıdaki telgraflar teati olun . 
muştur: 

S. E. İsınet İnönü; Bakanlar 
Kurulu Başkanı, 

Yeni kabinenin başkanlığını 
altında teşekkülü dolayısiyle bü -
tün gayretlerimin daima iki dost 
memleket arasında mevcut mü:ıa . 
sebatın inkişafını ve Balkan pak
tıyle yaratılan bağların takviye 
sini istihdaf edeceğini ekselansı -
nıza temin ederek en samimi se -
lamlanını arzeylemekle bahtiya-
rım. 

S. E. General Kondilis 
Kabinein yüksek başkanlıkları 

altında teşekkülünü bildiren tel -
~raflarından dolayı ekselansımza 

(Sonu 2. d sayrfada) 

Kamutay dün Bay Tevfik Fik
ret Sılay'ın başkanlığında toplan
mıştır. Gündemin birinci madde
si olan Afyon saylavı Bay Bere 
Türker'in afyon meselesi hakkın
daki sual takririne Bakan B. Ce -
lal Bayar şu cevabı vermiştir: 

'' - Sual soran sayın arkada -
şımız Türker afyon kartelini U -
luslar Cemiyetine bağlı bir mÜe• -
sese olarak telakki ediyor ve su -
alini onagöre tanzim ediyor. Hal
buki bu kartel Avrupada alış ve 
satış için hususi .mahiyette teşek -
kül etmiş bir sendikadır. Bunun 
hatasından ve savabından Cemi
yeti Akvama bir mesuliyet tevcih 
elmeğe, ve bunun Cemiyeti Akva
ma bağlı olduğumuz hükümlere 
tesir etmesine maddeten imkan 
görmüyoruz. Cevabım bundan iba
rettir.,, 

Bere Türker'in afyon mesele
sinin son durumu üzerinde neler 
düşünüldü~nü öğrenmek yolu,a • 
daki söylediklerine Bakan şu ce -
vahı vermiştir: 

.Afyon mc~ele!-!ini hiikiimet· 
.-le alnuşln~. 

"- Bendeniz sualin ruhuna 
göre cevab verdim. Bu kartel lı -
viçre, Almanya, Fransa ve lngil -
tere memleketleri fabrikatörlerin 
den ibaret olmak üzere teşekkül 
etmiştir. Sendikanın . mahiyeti 
hakkında, müsaadenizle, ıöz ıöy
lemiyeceğim. Çünkü bu kabil mü 
esseseler hakkında burada müza
kere cereyan ederken her ıözün 
mu•laka elimizde bir vesikası ol -
ması lazımdır. Bunun için bu sen
dikanın leh ve aleyhinde söz söy
lemekten içtinap ediyorum. F ~kat 
afyon faaliyetimiz hakkında hü -
kümet sakit kalmış değildir. Ve 
bunu tetkik etmiş ve etmekte de· 
vam ediyor. 

Kendilerine vermek istediğim 
cevab bu kartelin cemiyeti akva -
ma bağlı olduğu şeklinde kendi -
lerinin beyanatından ileri gelmiş
tir. ·Vardıkları conclusion şudur 
ki, afyon karteli gayri tabii hare -
ket ediyor. Bu tebeyyün ettiği 
takdirde biz Cemiyeti Akvamt.r 

Sovyet - Tü .. _i güre~ 

müsabal{aları 
İstanbul, 14 (A.A.) - Sovyet 

güreşçileriyle ilk temas bu gece 
Taksim stadyomunda yapıldı. İlk 
karşılaşmada B. takımının çıkma
sına rağmen stadyom oldukça ka
labalıktı. Sovyet Büyük Elçisi B. 
Karahan balkonda yer almıştı. 

Büyük bir düzğünlükle ve yük 
sek bir dostluk havası içinde ge -
çen güreşlerin teknik sonuçları 
şunb.rdır: 

56 kilo: türk Öl"'1erle rus Ze -
konski çarpıştılar. Ömer sayı he
sabivle yenilmiş sayıldı. 

61 kilo: türk Abbas ile rus 
Baskakoi ~üreştiler. Baskakoj pu
van hesabiyle kazandı. 

66 kilo: türk S"dık ile rus So . 
koloi karşılaştılar. Sokoloj 6 daki 
ka 25 saniyede tusla kazandı. 

72 kilo: türk Şaban ile rus Ka
(Sonu Z. ci savrfada) 

karşı bağlı bulunduğumuz teah .
hüdü çözelim diyorlar. Bendeniz 
diyorum ki kartel iyi hareket ede
bilir, fena hareket edebilir. Ve 
kartelin fenalığından dolayı bi -
:r.im Cemiyeti Akvama kar§ı bağ -
lılığımızı çözmeğe maddeten İm -
kan yoktur. Bunu arzetmek iste -
rım.,, 

Görii~ülcn )eni kanunlar 

Kredi kooperatiflerinin encü
mene giden maddeleri daha gel
mediğinden; idare heyetinin Ka
mutay 1935 yılı büdcesine bağlr 

(Sonu S. ci say1fada) 

Dıl hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

il inci Anket 

'l-lşı~ 
2-Parlak. 
3 -'Sıca·k.,, 
4-Ateş 
5-Gök 
6-Su 
7-Yer 
8 - Toprak - t-orpak 
9- Yıldrz 

10-Yıl 

1) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

U 1) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ek -
ler nelerdir ve eklerin her 
birinin mana ve farkları 
bakımından rolleri ne ol -
muştur? 

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

külü hakkında bir ka . 
ide çıkarmak mümkün 
müdür? 

Bir hafta bastığımız birinci 
anketimiz bitti. Aldığımız cevab
ları gazetemize koyduğumuz gibi 
gene de kaymağa devam edece -
ğiz. Bunlar bitince, yukardaki 
ikinci anketimize alacağımız ce -
vabları neşre ba§lıyacağız. 

Anl'"etimize gelen 
cevaplardan 

Türkçede aynı eklentinin birçok an
lamları anlattığı görülür. Mesela : 

(Ga) ve bunun hafifi olan (ge) ek

lentisini ele alalım. Bu "süpürge .. ke. 
limesinde (süpür) köküne bir alet ma
nasr verdirir. "Kasırga,. da bu mana 
yoktur: "gölge., den, "bölge .. den me· 
kan manasr çıkar. "Özge,. de ise aynı 
hece bir srfat eklentisi halindedir. 

Turkçede aynı eklentinin birçok 
manalara geldiğine, manayı tilrHl tür· 
lü deği :at irdiğine daha birçok miaallcc 
varile bilir. 

Sabahleyin, öğleyin, akşamleyin, go.. 
celeyin gibi kelimelerin sonundaki ek· 
lentileri de bu bakımdan incelemek im., 
kan içindedir. 

(SC>nu 5. ci sayıfadtt) 



SAYIFA 2 

SON DRKiKf\ 
• 
Italyanlar ilerliyorlar 
Aamara, 14 (A.A.) - Bugün 

büyük bir ıüel hareket olmamıt 
ise de İtalyanların Habeşistan için-
de ilerlemesi terakki göstermiştir. 
Aksum'un düşmesi bir çok oymak 
başkanlarının Tigre bölgesinde 
İtalyanlara baıeğmesi ve güneyJe 
de İtalyan hava kuvvetlerinin Har
J'ar'm ancak 150 kilometre kadar 
güneyindeki yerleri bombardıman 
etmit olmaları bunlara delildir. 

Öyle görülüyor iri İtalyanlar 

Cibuti - Adisababa yolunu daha 
önce güneyden kesmek fikrinde -
dirler. Kuzayda ise oymakların 
başeğmesi böyle devam eder~ 
İtalyanların ilerlemesi süel gezin
ti şeklini alacaktır. 

Asmara, 14 (A.A.) - Buraya 
gelen haberlere göre, İtalyan kuv
vetlerinin güneyden yapmakta ol-

1 
duğu ileri hareketi çok şiddetli 
yağmurlar başladığından durmuş

tur. 

ingiliz Somalisi boyunca kanh bir harb 
Adisababa, 14 (A.A.) - Daga

burdan gelen haberlere göre, İn
giliz SomaJisi sının boyunca ital
yan kuvvetleri ile bir habeş oyma
ğı arasında kanlı bir harb başla
mıştır. İngiliz Somalisi makaın]a
nrun bütün gayretlerine rağmen 
ingiliz Somalisinden bir habeş oy
mağı barba tutuşmuş olan habeş 
Öymağına iltihak etmiştir. 

Royter ajansının Harrar ayta
rının bildirdiğine göre, Harrann 
150-200 kilometre güneyinde bu
lunan Dagabur Sarabaneh, Hara
digit bölgelerinde bazı italyan 
bombardımanları olmuştur. Har-

rarda uçaklara karşı müdafaa ted
birleri kuvvetlendirilmiş ve sığı
nak yapılma işi süratle ilerletil
mekte bulunmuştur. 

Royter ajansının Harrardaki 
aytan yaptığı tahkikat sonucun
da italyanlann Ogadende zehirli 
gazlar kullandıkları hakkında hiç 
bir delil elde edememiştir. 

Gene Royter ajansının Harrar 
aytan bildiriyor ki, habeş kuvvet
leri 2 Akbabayı İtalyan uçağı sa
narak üzerine şiddetli ateş açıp 
yere düşürmüşler ve halk bir hava 
hücumu karşısında bulunduğunu 
sanarak korku içinde kalmıştır. 

Makale istikametinde İtalyan taarruzu 
·bekleniyor 

Asmara, 14 (A.A.) - Makale 1 sinde ordunun her türlü iaşesi te-
istikaınetinde İtalyan kuvvetleri- min edilmiş bulunmaktadır. 
nin pek yakında harekete geçmesi Adisababa, 14 (A.A.) -Bugün 
bekleniyor. öğleden sonra gelen haberlere 

İtalyan istihkam kıtalannın göre, ita1yan hava kuvvetleri Ma-
gayreti çok beğenilmektedir. Bun- kale istikametinde yeniden taar
lar birkaç gün içinde her türlü o- ruzlarda bulunmuşlardır. Bir ital
tomobilin geçebileceği 10 metre 
genişliğinde ve 40 kilometre bo- yan hava filosu Hausien açık şeh-
yunda Aduaya kadar düzgün bir rini bombardıman etmişlerdir. Ne 
yol yapmışlardır. Bu yollar saye- kadar ölü olduğu belli değildir. 

İtalyan elçisi Hadama'ya gönderiliyor 
Adisababa, 14 (A.A.) - İtal

yan elçisi Kont Vinci çarşamba 

günü Hadamaya sevkolunacaktır. 

Maga1odaki italyan konsolosu ile 

Yeni yunan kabinesi 
\

1e Başbakanımız 
(B~ı 1. ci sayı/ada) 

tqekkür ederim. JJost memleke • 
tin yüksek makamına eksclansnuz gibi 
mümtaz bir devlet adaınmın getirilmiş 
olmasından dolayı sevinç duymaktayım. 
Size samimi tebriklerimi ve memleket • 
lerimiı: arasında mevcut büyük dostluk 
münasebetlerinin inkişafı ile Balkan 
pa1ttımn yarattığı çok mesut bağlann 

takviyesi yolundaki değerli gayretleri -
nizin tetevvücü için en samimi dilek • 
lcrimi arzedcrim. 

SOVYETLER BIRLICINDE: 

Sovyet büikleıçilerinin bir zaferi 
Moskova, 14 (A.A.) - Ağır endüs

tri ve ulusal müdafaa halk komiserlik
leri tarafından tertip olunan büyük 
sovyet bisiklet yarışları başariyle bit
miştir. Bu yarışa i~tirak eden kızıl or
du · subay ve efradından 53 sporcu 136 
günde çok değişik ve güç şartlar altın
da 14 bin kilometre yol yapmışlardır. 

Karşılıklı protestolar 
Harbin, 14 (A.A.) - Sovyet - Man

çu aınırında olan hadise üzerine, Man
çuko dış bakanlığı mümessili, Pogrant
chnoya sovyet konsolaşluğuna tiddetli 
bir protesto göndermiştir. 

..4m.erikada işsizlik art.ıyor 
Vaşington, 14 (A.A.) - Amerika 

iş fed rasyonu aylık dergisi, işlerin bi
raz duzelmiş olmasına rağmen işsizler 
sayıcının artmakta olduğunu yazıyor. 

Fran a, İngiltere ve Almanyada geçen 
sene 8.400.000 işsiz varken bu yıl bu 4"a· 
kam 7.400.000 e dil .. .tüğü halde, Ameri
kada işsizlerin sayı sı 11.000.000 a çık

m ••r 

konsolosluk memurlarının da çar
şamba günü Hadamaya gelmesi 
bekleniyor. Bunlar hep bir arada 
demiryolu ile Cibutiye sevkolu
nacaklardır. 

Sovyet ·Türk güreş 
müsabakaları 

(Ba§ı ı. ci sayı/ada) 
tolin karıılattrlar. Sovyet §ampiyonu, 
yeni bir gürqçi olan Şaban'ı sayı hesa
biyle yendi. 

79 kilo: Ahmed ile nas Pilmoj gil • 
reştiler. Ahmed puvan hesabiyle galib. 

87 kilo: rus Derij ile türk Adnan gü. 
reştJ1er. Sovyet güreşçisi sayı hesabiyle 
galib. 

Afır: ruı Konca ile türk Necmi gü
rettiler. MUsabalca 20 dakika sürdü. Ha
kem kurulu Konca'yı hük~n galib i)in 

etti. 

iTALA YA'DA: 

nir iu.ılybn generali l,,onilmya 
gidiyor. 

Londra, 14 (A.A.) - Deyli Telegraf 

gazetesi, Roma aytarının haber verdi

ğine göre, general Garibaldi, Londraya 

gitmek üzere bugün Romadan hareket 

edecektir. Bu gazete diyor ki : 

"Özel olduğu söylenen bu göret, ge
neral Garibaldi'nin Romadaki mevkii 
ve lncilterede mevcud birçok ilgileri 
dikkate alınmazsa, büyük bir mana ta· 

ıımaktadır. 

Generalin §3lısiğ dostu olan B. Mu
aolininin, generali, durumu aydınlatma
yı gözeten bir görüşmeye başlangıç ol
mak Uzere İngiliz kamoyunu yarı res
miğ bir şekilde yoklamaya memur et
miş ohnası muhtemeldir. 

l' eni bir italyan denizaltısı 
Roma, 14 (A.A.) - Enriko Tazzoli 

denizaltı gemisi Spezziada sivil ve sü· 
el otoriteleri oniınde denize indirilmiş

ti.r. 

ULUS 

I DIŞ 
Aduada İtalyan 

aıııtı diki]di 
Adua, 14 (A.A.) - Başkomutan ge

neral de Bono 1 mart 1896 da Aduada 
ölenlerin t'.dma dikilmek üzere Gavina
na tümeninin askerleri tarafından geti
rilen mermer direğin dikilme törenini 
yapmıştır. 

General de Bono'nun Adua'ya tören
le girmesi ile buranın zaptı ve doğu 

Tiğrenin işgali amacını güden hareket
lerin birinci safhası tamamlanmıştır. 

Asmara, 14 (A.A.) - General de 
Bono Aduada İtalyan konsolosluğuna 

gitmiştir. 

General askerleri teftiş etmiş ve l 896 
ölüleri anıtını açmıştır. 

A mı 11a.-ııl dikildi? 
Roma, 14 (A.A.) - Popolo Di Ro

ma gazetesinin Adua aytarr, general de 
Bono'nun bu şehre yerleşme törenini 
yazmaktadır. 

Cumartesi akşamı Asmaradan hare
ket eden de Bono, geceyi Adiugride 
geçirmiş ve pazar günü erkenden Adu
aya varnu§tır. 

Yerliler 160 kilometrelik bir mesafe 
üzerine uzanan yolun kenarlarına birik
mişlerdi. 

Kıral Teodor'un Aduadaki §lltosu İ
talyan bayraklariyle donatılmıı ve şa

tonun taraçasına makineli tüfekler yer
lcttirilmişti. Topçu kıtalarının mızua
aı kıral Marşı ve "Giorineua., havasını 
$alarak generalin gelişini selamlamış

tır. Aduayı alan general Maravigna, 
meydanda toplanan şehir eşrafı huzu
runda general de Bono'yu karşılamış

tır. 

De Bono bundan sonra kısa bir söy
lev vermiş ve kıtaları teftiş etmiştir. 

Bu törenin sonunda general, Adua
da ölenler için dikilen anıtı açmıştır. 

Adua, 14 (A.A.) - Bugün general 
de Bono halkın tazimatını kabul etmiş
tir. Peüapos generale mukaddea teb
rin anahtarlarını takdim etmiştir. Pes
kapos mukaddes elbiselerini geymiş !bu
lunuyordu ve arkasında bütün papaslar 
geliyordu. 

Adua ile Abumdaki luptı ortodoks 
papazlarile islim cemaati, birinci ordu 
brargihına gelip italyan sücl malram
lanna bat eğdiklerini bildirmişlerdir. 

Bugüa ilk defa olmak üzere, zapto
lunan arazide yapılan yoUardan geçe
rek bir otomobil kafilesi ıehre girmit
tir. 

Doiu ..4/riluuına giden 
yeni kıtalar 

llessina, 14 (A.A.) - "Piemonte,, 
ve "Ta.cana,. gemileri, Sila fırkaama 
mensub kıtaları alarak balkın coşkun 
gösterileri arasında doğu Afrikasına 
hareket etmişlerdir. 

Massaua, 14 (A.A.) - Leonardo va
puru İtalyan askeriyle dolu olduğu hal
de buraya gelmiştir. 

Portsait, 14 (A.A.) -r Son üç güo 
içinde 6500 İtalyan askeri Erit.re için 
kanaldan geçmiş ve 617 italyan askeri 
de hastalık veya yaralı olmak dolayı

siyle ltalyaya gitmiştir. 

Asmara, 14 (A.A.) - Bu hafta için_ 
Qe İtalyadan buraya 600 subay ve 12000 
asker ile 6-7 gemilik harb levazımı gel_ 
ecektir. Gene bu hafta içinde buraya 
bir hasta gemisi gelecektir. 

imam l'ahya topraklaruu 
ku uretlendiriyor 

Londra, 14 (A.A.) - Aden'den Dey
li Telegraf'a bildirildiğine göre, Ye
men imamı, Yemen kıyılarını korumak
ta olan müdafaa noktalarını ve ~le 
Şeb Said, Kohamuha ve Hüdeyde'yi 
kuvvetlendirmektedir. İmam, bu kara
rı, yaralı ve hasta İtalyan askerlerinin 
sağılma zamanlarını Yemende geçirme
leri için İ!tenilen müsaadeyi vermedik
ten sonra almıştı.r. 

lsl.-endcriyeye İngiliz cısheri 
1ri>nderiliyor 

İskenderiye, 14 (A.A.) - Mançes
ter alayından bir taburun buraya gel. 
mek üzere bugijn lng\ltereden vapura 
bindirildiği buraya gelen haberlerden 
anblaşılmakta<lır. 

HABERL-ER 
Zecri tedbirler 1 omitesi eksııerlerin öner

gelerini genel olarali onadı 
Zecri tedbirler komitesinde 
Cenevre, 14 (A.A.) - Zecri tedıbir· 

ler komitesi, dün eksperler tarafından 
teklif olunan programın genel hatları
nı onaylamıştır. 

Ambargo kararları 
Cenevre, 14 (A.A.) - Uluslar sos

yetesi genel sekreterliği, üye devletler· 
den ambargo hakkındaki kanun ve ka
rarnamelerin gerektirici sebeplerini 
bildirmelerini rica etmiştir. 

"'iııanıal wdbirler kubul edildi 
Cenevre, 14 (A.A.) - Finansal ted

birleri bugün 52 ulus tasvib etmiştir. 

Avusturya ile Macaristan ihtiraz kayıt
ları koymuşlardır. 

Alınan kararlar 31 ilkteşrinden iti
baren muteberdir. Ve ilgili devletlerden. 
bu baptaki kanuni hükümlerin tasdiki 
rica edilmektedir. Devletler bu gibi 
muamelelerin yapılması için icab eden 
tedbirleri alacaklardır. . 
Ekonomik zecri tedbirlerin de 

alınmasına doğru 
Cenevre, 14 {A.A.) - Mesai komi· 

tesi fransız ve ingiliz delegasyonları· 

nın uzun görüşmeleri sonucunda hazır
ladıkları ekonomik zecri tedbirler pro. 
jeaini kabul etmiştir. Bu projede ilk 
maddelerin ve İtalyanın harb hareket· 
}erinde elzem olan maddelerin ltalya
ya verilmesinin ve İtalyan maddeleri· 
nin üye devletlere satılması yasağının 
hemen gözden geçirilmesi ve bu husus
ta bir tali komite kurulmasına karar ve
rilmektedir. 

Karşılıklı yardım prensipi hakkın
daki 16 ıncı maddenin üçüncü fıkrası
nın tathiık tarzını göz.den geçirmek ü. 
ze~ ikinci bir tali komite kurulmakta· 
dır. 

Bu iki komite en kısa bir z.amanda 

ışlerini bitirecek ve her noktayı bitir
dı1ı:çe mesai komitesine verecektir. 

lngiltere Habeıisıana ambar11oyu 
kaldırdı. 

Cenevre, 14 {A.A.) - B. Eden, bü
lriimetinin Habeşistana olan silah ve 
barb levazımı ambargosunu kaldırmağa 
bugün karar verdiğini ve İtalya hak
kındaki ambargoyu idame ettiğini bu 
adEtam resmen uluslar soayetesi sekre
terine bildirmi,tir. 

Bel(ikada Habefistana ıiliih gön
derUmesine i:sin verdi 

Brüksel, 14 (A.A.) - ıg eylul ta
rihli t>uyrultu ile Belçikadan silih ih
racı ekonomi bakanının ruhsatiyeaine 
tibi tutulmuştu. Cenevrcde verilen ka
rar gereğince bundan sonra Habeşista· 

na yapılacak ihracata müsaade ohın

m~tur, 

Holanda lıalyaya silah 
satmıyacak 

Lahay, 14 (A.A.) - Resmen haıber 
verildiğine göre, hükümet halyaya si
lah çrkarılmasını menetmeğe hazırlan
maktadır. 

llabe~istan silah $alın alıyor 
Kahire, 14 (A.A.) - Habeşistana 

sırnh gönderilmesi yasağının kalkması 
üzerine habeş hükümeti mısır bankası· 

na hemen barb levazmu satın almak Ü· 

zere 600 bin mısır lirası yatırmıştır. 

I ngiliz gazetelerinin dii~ü nceleri 
Londra, 14 (A.A.) - Dün ve bugün 

gazeteler daha fazla işin diplomatik cep. 
hesi ile uğra§maktadırlar. 

"Taymis,, gazetesinin Paris aytan, 
İngiliz büyük elçisiyle görüştükten son
ra B. Laval tarafından yapılan diyevi al
kışlamakta ve bu diyevin, fransız buıju. 
vazisi çevenlerinin büyük bir kısmında 
ve sağ yan gazetelerinde görülen ingi • 
liz aleyhtarlığı sebebiyle çok yerinde ol
duğunu yazmaktadır. 

Taymisin aytarı, bu ingiliz aleyhtarı 

durumu. ita1yan kıyılanrun abluka edil. 
mesi, ve Süveyş kanalının kapatılm s 
ihtimalleri hakkında fransız kamoyun • 
daki endişeye vermekte ve B. Laval'ın 
bu diyevinin bu endi!!eleri gidermeğ 

y:mvaca~ını ummaktadır. 

Ayrıca Cenevre'dc soylendigine göre, 
B. La,·al, B. Aloisi'nin Roma'ya hare • 
ketinden önce kendisinden Roma'da bli
tün nüfu zunu harcayarak B. Musolid. 
den as ari banş şartlarını temin etmesi 
için ricada bulunmuştur. Bu hususta İn
giliz ve fransız büyük elçilerinin yaptı • 
ğı bütün gayretler, bilindiği gibi, boşa 
çıkmıştır. Fakat bugün Cenevrcr1 ı; d • 
legelerin İtalya'nın saldınmına son ver
mek için her türlü tedbirleri ahıağa ha
zır bulunmaları İtalyan rlclegrlerinin 
üzerinde biiyük tesir yapmış bulunmak. 
tadır. 

lr.cri tedbiru•rin ıutbih lwbiliyeti 
giinii.n me3eleıcidir 

Paris, 14 (A.A.) - Eksperlerin eko
nomik ve finansal zecri tedbirler üzerin· 
deki çalışmalan hakkında gaz•teler, 
yapmış odluklan incelemeler neticesin. 
de önceki kanaatlanm teknırhyor1ar ki, 
o da şudur : 

''Bu zecri edbirler şiddetleri ve sert• 
likleriyle tehlikeli surette gergin sıyasa] 
bir durum yaratmakla kalmayıp genel 
buhran yüzünden esasen durgunluğa 

uğramış olan .ekonomik cercyanlarda 
vahim karışıklıklar husule getirecektir. 

Ekselsiyor diyor ki: 
Bir talmnlannm zararsız olacağını 

sandıklan ekonomik ve finanaal tedbir. 
lerin bu devletlerin iç sıyasalan Uzerin. 
de, sanıldığından daha önemli bir tesir 
yapmak ihtimalleri vardır. 

Cenevre'de girişilen tecrübe, Avru • 
pa ll,osyetClerinin maddl ve manev1 dcnlcı 
liği Uzcrinde, beklenmedik tesirler ya • 
pabilecek bir örnek yaratmaktadır. tn .. 
giltcre'nin, mekanizmasını hrzlandır • 
makta bulunduğu zecri tedbirler, 1tal• 
ya için, bu devlet tasarrufa, disipline ve 
kanaatk~rlığa ne kadar alışkın olursa 
olsun. çok ağır go1ecek gibi g8rO''lyor.,, 

Pöti Pariziyen diyor ki : 
" Diln kurulan finansal zecri tedbir· 

ler sistemi, İtaya•run derhal ve kesin b~ 
finansal ab1oka altma alınmasına bedeJ. 
dir. 

Bu, kesin olarak tatbik edildiği takdj~ 
de, italyan ekonomisini çok güç duru • 
ma aokacak olan çok sert, çok şiddetli 
bir sistemdir. 

Buna karşı jurnal eazeteai ıu fikri 
ileri sürüyor: 

" Finansal tedbirlerin etkisi maddi 
olmaktan fazla manevi olmalıdır. Duru
mun kararaızhimdan ötürü, İtalya ile 
yapılan kredi muameleleri soktanberi 
daraltılmış bulunmaktadır. En fazla mU. 
teessir olacak olanlar belki romenlcr ve 

yugoslavlar gibi ltalya'da alacaklı he -
sabı bulunanlardır. 

· ALMANYA 'DA 

Almanyanm kuvveti 
Berlin, 14 (A.A.) - Sar'da Weis

senfels şehrinde yapılan bir stadyom· 
un açılma töreninde söz alan B. Gö
r.ing, 3 yıldanberi Almanyada meydana 
gelen büyük değişiklikleri işaret et
miş ve demi.tir ki : 

"Birkaç yıl önce dünya sıyasası Al

manyasız yürür, hatta Almanyaya ka.r

şı cephe alrrdı. Halbuki bugün Alman

ya, vücudu göz önünde tutulması gere
ken kuvvetli ve birleşmiş bir ülkedir. 

Habe§iıctandan g~len almımlar 

Hamburg, 14 (A.A.) - Bugün A· 

dolf Voerman vapuruyla Adiaababadan 
45 alman gelmi§tir. Bunların çoğu ka· 

dın ve çocıMrtur. Adiaahabadan daha 

birçok . ıan erkeği vardır. 

ING11 .. TEHE'DE: 

lngilteretle maden Brevı mı! 
I..ondra, 14 (A.A.) - Gal eyaletinin 

cenubunda maden işçileri grevi biıyu

mek istidadını göstennektedir. 1700 

işçi kuyulara inmek iste.memişlordir. 

Güney Gal isçilerinin hepsinin de gre

ve başlıyacak1arı hakkında yayıntıJar 

dönmcge başlamıştır. 

• 
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}'arı - sıya~at 

İngiliz muhafaza
k.arları 

Tabiiğ kimsenin gözünden 
«açmamıştır ki, lngilterenin bu
günkü idaresinde olduğa kadar bir 
etkiyi, İngiliz muhafazakar/arı, 
ıreçen yüzyıl rn anca~ ilk yarısın
da gösterebilmişlerdır. ~a~aş son
rasında İngiliz liberalızmı, orta
dan kaİktı denecek kadar gerile
miştir. lngiliz parlamentosunda 
yahut hükümetinde yer almış o
lan bir iki liberale gelince bunla
rın görüşleriyle mutedil muhafa
zakarların görüşleri arasında, bu
gün, bir fark yok gibidir. 

lngilterede, bugün karşıkarşı
ya olan kuvvetler, muhafazakar
lar ve işçilerdir. Liberaller orta
dan çıkıp gitmişler gibidir. 

Liberalizmin, yerini hem mu
hal azakarlara hem de işçilere bı
rakması Britanya imparatorluğu
nun organik durumu yüzündendir. 

imparatorluğu muhafazakar
lık hem de die-hardcılrk yani aşı
rı - muhafazakarlık kurmağa baş
lamıştır. Fakat onu zengin kılan, 
zengin kıldıkça nüfuzunu artıran 
ve nihayet Avrupanın bütün sağ
lam kuvvetlerini İngiliz impara
torluğunun büyümesi işine koşan, 
liberalizmdir. 

lngiliz liberalizmine impara
torluk tarihinin verdiği bu rol ka
dar tabiiğ bir şey olamaz. Kuv
vetlenmeğe başlıyan artık her şe
yi "Suples,, ile kavramağa ve ida
re etmeğe çalrşrr. Manchester 
mektebi ise, arkalarda bıraktığı
mız altın paralı, serbest mübade
leli, anonim sermayeli dünyaya 
bakalım (ki bu dünya, onun dün
yasıdır), yukardan aşağı "suples,, 
Terden ibarettir. 

lngiliz imparatorluğu 1914-
1918 son savaş destanını da yaz
dıktan sonra, artık, genişlemenin 
en son derecesini bulmuştur. Ve 
imparatorluğun davası, artık ge
aişlemesini temin etmek değil tu
tunmasrnı devamlı ve sağlam kıl
mak olmuştur. Geçenlerde 11lngil
tere,, adı altında neşrettiğimiz bir 
yazıda imparatorluğun yayılma 
ve genişleme durumundan tutll!1: 
ma ve sağlamlaşma ve kendını 
sarsmağa çalışan kuvvetlere kar
fi kendini müdafaa durur;:zuna 
geçtiğini göstermeğe ça~ıştrgım~z 
gibi kendini müdafaa içın aldıgı 
tedbirleri de anlatmağa çalışmış
tık. 

Demek oluyor ki İngiliz İ!1'P.a
ratorluğu, artık bütün varlıgı ıle 
kendini muhafaza etmek kararın
dadır. Böyle bir kararr en iyi tat
bik edeceklerin muhafazakarlık 
ve muhafazakarlar olduğuna şu 
halde ne şüphe?! 

Yalnız sanrlmasrn ki, biz bu
rada bir kelime oyunu yapıyoruz. 
Fikrimizi daha iyi anlatmak için 
şu noktaları biribirinden ayırt e-

delim: •v• • " 
Eğer liberalizm dedıgımız mas· 

katı resi,, Manchester ~lan ı;ı,_~s: 
lek, dünya içindeki. zmd.el~gın_ı 
bugün dahi göstere.bılseY_dt, mgı
liz liberalizmi iktidarı elınden bı· 
rakmazdı. Fakat birçok memle
ketlerde birden antiJiberal rejim
lerin kurulması ve bu rejimlerin 
Jib,.ralizme karşı sade bir ekono
mik meslek olarak de~il aynr za
m~..,,1~ bir sıyasal akide ola~ak.sfi
vac:: acmaları bu meşhur ıngılız 
me!:.t~binin artrk her tarafta r.ea~
siyonlarrnı verdij.ini göstern:ıştır. 

lşte bundan dolayı lngıltere 
için tutunmak ya muhafazakarlık 
yoliyle sağ bir görüş ya~ut .. L.~
bour'culuk yoliyle sol bır go.ruş 
gütmekle kabildir. . . 

Dikkat edilirse, görülür kı, ın-
giliz. muhafazakarlrğı (bugün ik
tidarda olan mutedil grup) olduk,
ça liberal olduğu gibi İngiliz işpı 
'cereyanı da oldukça muhafazakar
dır. imparatorluğu az .çok rahat
sız eden son habeş - ıtalyan an
laşmazlığında gör~ük. ki ... ~.ngiliz 
işçileri arasında hıç bır goruş far-
kı yoktur. . .. . 

Dış sıyasa i.şlerınde boyle ?ır 
·görüş birliği olması ne demektır? 
. Bu demektir ki, adal:'~rrn prfa. 

ç HABERLER 1 

nolayısiyle 

Edebiyat ve 

ISTANBUL TELEFONLARI : 

Yeniden gelen göçmenler 
İstanbul, 14 - Bu gün de Na

zım vapuruyla Köstenceden 1300 
göçmen sıhhi muayeneleri yapıl
dıktan sonra Tekirdağma gönde
rilmiştir. 

C. H. P. nahiye kongreleri 
İstanbul, 14 - C.H.P. nahiye 

kongreleri bitti. Kongrelerde na
hiyelerin istekleri tesbit edildi. 

i taly~daki ihtilal haberi 
yalan 

İstanbul, 14 - İstanbuldaki 
salahiyetli italyan mahfilleri, İs· 
tanbul gazetelerinin bazı italyan 
şehirlerinde ihtilal çıktığı hak
kında radyo havadisi olarak alıp 
neşrettikleri haberleri yalanla
maktadır. 

Mason locaları 
İstanbul, 14 - İstanbuldaki 

mason localarının da kapanacağı 
öğrenilmiştir. 

Bir otomobil kazası 
İstanbul, 14- Bugün Karaköy

de bir otomobil kazası oldu. 7 ya
şındaki Ayten adındaki bir kız o
tomobil altında kaldı ve öldü. Şo
fıör yakalandı. 

Sovyet sporcuları 
şeref ine şölen 

İstanbul, 14 - Konuklarımız 
Sovyet Rusya sporcuları şerefine 
bugün C.H.P. İstanbul merkezi 
tarafından Tokatliyanda bir öğle 
yemeği verilmiştir. Yemekte Sov
yet büyük elçisi B. Karahan ile il
bay, süel ve sivil ileri gelenler, ga
zeteciler, sovyet ve türk sporcu
ları vardı. Yemekte B. Hilmi ve 
Sovyet sporcuları kafile başkanı 
birer söylev verdiler. • 

Bu iki memleket arasındaki 
karşılıklı .ziyaretlerin sıyasal mü
nasebetlere, iki memleket sporu
nun inkişafına yaptığı büyük te· 
srrlerden bahsetti. 

yı idare edişlerinde görüşler ay
rılabilir. En gene parti olan işçi 
partisi, idare başına gelip imtiha
nını verse de bir şey çıkmaz. Ne
tekim bundan önce bütün bir se
çim devresi bunu yapmı§tır. Fa
kat dış sıyasada yani imparator
luğun elde tutulması işinde ikti
dar sandalyasrnda oturan hangi 
parti olursa olsun, şu prensipi u
nutmamak lazımdır: 

1. Ada imparatorluğun yüre
ğidic. 

2. imparatorluk, dünya içinde 
erimemesi gereken bir organiz
madır. 

Şimdilik, imparatorluğun ida
resinde, in~iliz serma.vesini tem
sil eden City, söz sahibidir. Cün
kü dünyann ekonomik durumun
da, prensio bakımından henüz hic 
bir şey dei{işmemi~tir. Kapitali?.m. 
ihtivar/amı.ç da olsa. her tarafta 
sa?Tdrr. Fakat. !{Ünün birinde. ha.~
ka memleketlerin arka arkaya :>f. 
makta olduklarr ekonomik ve sos-
_ yal tedbirler a;;nyanm ekonor-.' 
yam.~ı bakrmrndan derin bir defti· 
siklik getirf'hildiler ve City'nin 
dün.va ölçüsündeki otoritesi bu
gürıkiinden "Ok dah;:ı esaslr hir 
surette sarsıldı mı, o zaman Gity, 
rolünü, derhal Labour Party'ye 
devredecektir. 

lngiliz kamoyunun olgunluifu 
bir yandan, imparatorluğun dün
ya içindeki durumunda adada o
turan biitiin sınıflar için aynr 
"mukadderat birliKİ,. olması diff.er 
yandan, vardı~ımız hükmü olduk
ca makul ~östermektedir. ln~iliı 
imrJarator111iY,r için muhafazakar 
görüs b11ITiinkü kadar hiç bir de
..,frde etkili vP tahiiit olamamıstır. 
f mparatorluiYrın kurvlması dev -
rinrff' 11ifr "Q,,rı, ... .., P~T r-r. 

Sovyet profesörlerinin 
konferansları 

İstanbul, 14 (A.A.) - Altıncı 
ulusal tıb kurultayına iştirak et
mek üzere memleketimize gelmiş 
bulunan Sovyet bilginleri, bugün 
üniversite konferans salonunda bi
rer konferans verdiler. Konferans 
salonu, büyük bir çoğunluğu tıb 
fakültesi talebelerinden olmak ü
zere, büyük bir kalabalık ta
rafından doldurulmuş bulunu
yordu. Bu kalabalık arasında tıb 
fakültesinin bütün profesör ve 
doçentleri, tanınmış doktorlar gö
ze çarpıyordu. 

Sovyet profesörleri saat 14.30 
da, üniversite rektörü Cemil Bil
genin refakatinde geldiler ve al
kışlarla karşılandılar. 

Kürsüye önce rektörB. Cemil 
Bilge çıktı ve "üç büyük Sovyet 
bilg"inini, Pr. Danisevski, Pr. Lu· 
ray ve Pr. Burdenkoyu üniversite 
kürsüsünden selamlamakla bahti
yar olduğunu, bu ziyaretin büyük 
ve dost komşumuzla kültüre] mü
nasebetlerimizi kuvvetlendirmek 
hususunda yardım ettiğini., söyle
di. 

İlk konferans profesör Dani
şevski taraf mdan verildi. Sovyet 
bilgini tıb tahsilinin Rusyadaki 
gelişimine tahsis ettiği konferans
ta dikkati çeken bir hulasa yaptı 
ve çok alkışlandL 

Kürsüye, ikinci olarak Pr. Lu
ray çıktı. Bilgin konf eransma 
"güzel türkçenizi bilmediğim için 
yabancı bir dille konuşacağım. 
Fakat yakında, size sevimli lisa
nım.da hıtab edeceğiıoi Utrıuyo
rum.,, diye başladığ· "e en eski 
tıb teşekkülü olan Moskova trb ce
miyetinin selamlarını alkışlar ara
sında tebliğ etti. 

Profesör Luray, konferansım 
Sovyet hükümetinin tababete 
verdiği önemi anlatmaya hasret
mişti. Profesör, "her gün okuma
yan doktor değildir.,, düsturunun 
manasını çok iyi anlayan Sovyet 
hükümetinin doktorları devamlı 
surette okumak mecburiyetine ta
bi tuttuğunu, aynı zamanda bu sa
hada birçok kolaylıklar temin et
tiğini anlattı. Moskovada açılan 
"gelişme kurstan,, nm, Rusyanm 
her tarafından gelen doktorlar i
çin kıymetli bir kaynak olduğunu 
söyliyen profesör, geri kalmış bir 
doktorun zararlı olduğunu, bunun 
için gelişme kurslarına her üç se
nede bir mutlaka iştirak mecburi
yetinde olan rus doktorlarına, hu
susi bir kanunla her türlü kolay
lıkların gösterildiğini ilave etti. 

Sıra profesör Burdenkoya gel
misti. Sovyet bilg-ini, alkışlar ara
sında kürsüye c.ıktı ve sözlerine 
Moskova üniversite~i tıb fa~ülte
sinin selamlarını bildirerek hrısla
dı. Bilgin, konferansım "cerrahi 
hastahklarrn tedavi usulleri ve 
Rusyada tatbik edilen sistemi., an
lattı. 

Konferanstan sonra üniversi-
tede, Sovyet profesörleri şerefine 
200 kisilik hir ~ay ziyafeti verildi. 

Trab'7on bölgesinde 
tütüncülük 

Trabzon bölgesinde tütün du
rumımu yakından incelemek üze
re Türkofıs, tütün masası rapor
törü B. Mümtaz o havaliye gön
derilmi~tir. 

KAMUTAY KOMiSYONLARI 

ÇAGRJIJAR 
Kültür komisyonu bugün saat 

onda toplanacaktır. 
Parti grupu işyar/ar kanunu 

komisyonu bugün Parti grupu 
topiantısmdan sonra toplanacak
tır. 

Gümrük ve Tekit komisyonu 
(15.X.1935) salı sabah saat (10) 
da toplanacaktır. 

Ankara işyar ları için 
yapılacak evler 

Emlak bankası Ankaradaki 
devlet dayrelerine birer sual va
rakası göndererek işyarlarm An
karada evleri olup olmadığını ve 
evleri yoksa kaç lira kira verdikle
rini, mesken tazminatı olarak day
relerinden ne aldıklarını sormak
tadır. Cevablar toplandıktan son
ra is,yarlar için yapılacak evler 
meselesi için bir adxm daha atıl
mış olacaktır. 

Yeni kongreler 
toplanacak 

Fındık kongresinden sonra, 
pek yakında, diğer ulusal ürünle
rimizin durumlarını incelemek ü
zere birkaç kongre daha toplana
cağını duyduk. Bu kongrelerden 
birinin tütüncülük için yapılacağı 
söylenmektedir. Ekonomi bakan· 
lığı ürünlerimizi geliştirmek için 
alacağı tedbirleri 1<arar haline ge
tirmeden, bu işlerle uğraşan üret
men ve tecimerlerle konuşmağI 
çok faydalı bulmaktadır. 

Dışarı neler çıkabilecek? 
11 saydı kambiyo kararname

sine bağlı ihtiyaç listesinin deği
şik 17 inci maddesine göre dış 
memleketlere yerleşmek üzere 
memleketimizden çıkanların sat
tıkları mal ve mülklerinden elde 
ettikleri paralarla aşağıdaki c~ya
ları memleket dışına çıkarabilme
leri hükümetçe kararlaştırılmış· 
tır. 

Palamud, soğan, mazı kozalağı 
ve kabuğu ve hulasaları, cehri ve 
diğer nebati boyalar, kitre, zeytin 
ve .zeytinyağı, canlı hayvanlar, ha
lı, kilim, gülyağı, taze meyva ve 
taze sebzenin ihracı ve ihracından 
hasıl olacak döviz, af yon, 

Yabancı vapur sosyetele
ri navlunları indiriyorlar 

Bazı vapur acentalarmın Ak
denizdeki durumun özelliği dola
yısiyle navlunları yüzde 12 kadar 
çoğaltacakları duyulmuştu. Bu sı
rada Köstence yolundan fayda
ıanmak üzere Romanya · !Ükümeti 
ile transit anlaşması imzalandı ve 
anlaşma yürürlüğe girdi. Memnu
niyetle öğrendiğimize göre vapur 
kumpanyaları bu kararlarını tat
hı.. ten va.z geçtikten başka nav
lunları indirmeğe de başlamışlar
dır. Bu indirme yüzde 50 ye yak
lasmaktadır. Şark demiryolları i
daresinin tenzilat yapacağını il· 
gili yerlere haber verdiği söylen
mektedir. 

Tecim anla~maları için 
Yabancı devletlerle yapılan 

tecim anlaşmalarına bağlı listesi 
zimmetinde kalan malların genel 
kontenjan rejiminden a_, .:a fay
dalanacaklarına dair mukavelede 
açık bir kayıd olmadıkça bu rejim 
dışında tutulmasından tatbikde 
zorluk çekildiğinden bu zorluğun 
giderilmesi için anlaşmaya bağlı 
listelerde yazılı olsun olmasm an
laşma yapılan memleketler men- . 
şeli malların genel idhali rejimin
den faydalanmaları bakanlar ku
rulunca onanmıştır. 

Sovyet Rusyadaki pa
mukçuluk uzmannnız 
Tanın bakanlığı, uzman lamı 

dan B. Celal Eğriboz'u pamni. 
bölgelerinde incelemeler yapmal: 
üzere Sovyet Rusyaya göndermiş
ti. Bakanlığa B. Eğribozdan gelen 
haberlere göre, uzman, şimdi, 
Sovyet Rusya pamukçuluğunun 
<:n çok geli"?riği bölgderden olan 
Taşkendde bulunmaktadır. 

· edebiyahmız 
I 

Hiç bir eksiği olmıyanlarm bı
le her zaman daha iyiye, daha ba~
kaya, daha çoğa doğru kcnJile
riııde bir meyil duymaları gibi ben 
de bugün, zengin ve özlü bir ede
biyatı olan memleketimizde nasıl 
bir edebiyat meydana gelme~ini 
istediğimi düşündüm. 

Gerçekten edebiyatımız Len

gindir, fakat çiftçiye birçok şey
leri edinmek imkanını vermiyeıı 
büyük ambarlar gibi zengin. i.!:
debiyatımız da, altrn renkli buğ
dcty yığmlarım andıran bir ga~.ei 
y~ğ,m altmda ezilmi.ş kalmı§, ede
bıyC1tın esası olan "tefekkür,. sa
hasını işgal etmeği savsamışırr. 

Oysaki edebiyatımızm, "tefek
kür., e temel sayılan sahalarrl<t 
iyice ileri gitmiş ve edebiyat r a
rİh<:;1l e1imizi n hesaba katmadıl<ı:ı 
rı şeyle dursun, edebiğ olmat.! ı k
larına hükmettikleri için adm· bi
le a·ımadıklan bölümleri var. 01.
ların ıek kusuru, es tctilrten zı /~ 
de kafanın işle'iiği, dıma~m hare
kete geldiği aleme. yani ·?'debiyaı 
ülkelerinden dışarı atrlıp mekte
be sığınan fikir alemine ilişkin ol
malanydı. Gerçekten. eşsiz bic 
hayat verdikleri arab kültürü yo
liyle yunan kültürüne kadar çık
mış olan türkler "telekkür,, ün 
bütün salıalannı de~miş ve işle
mişler, ve fakat onda yaratıcı ol
mak ayrıtrnı ele geçirecek iken 
edebiyatımız garib bir akmtıJa 
kapılarak kendi kendini tek bir 
tarz içinde hapsetmiştir. 

''Tefekkür,, ün esaslarını kur
muşuz. Bize arablar yoliyle gelen 
eski klasik kültürü pek geniş su
rette maledinmiş ve kavramı.şrz. 
Bu sayede Etik'in bütün bölümle
rini işlemek ve öğretmek yolunda 
en yüksek derecelere varmı~ız. 
Yani "tefekkür,. icin lüzumlu o
l~n bütün unsurları.toplamış, hat
ta onlara ulusal bir özlük vermiş 
ve böylelikle geniş bir ulusal kül-
türün temellerini meydana getir
miş ve en sonunda, bunların hep
sini bir tarafa bırakarak asırlarca 
akan bir şiir tufanına kapılmış. 
hiç bir edebiyatta eşi bulunmıyan 
bir aşk ve kösn.fi atemi yaratmı
şız. 

"Tefekkür,, yolundaki hazırlı
ğımızın bolluk ve sağlamlrğını bu 
alemde de sezebiliriz. Onu, duy
gulu ve okumu~ bir "e.YP.gete,, !·a
lasiyle ince!ey~n her kimse, yii7.
lf'k görünen bu Pdebiyatm kök'e
rİnİ evrensel bir kültiirün derin
liklerinde bulmakta gecikme~. 
Gerçekten. kilcük ve hüyük sair
lnimizin e:,erleri türklerin, kf•n
rli zarif ökeliklerinin dengeli p:ır
lii ~·iinü katarak yeniden canlan
dırdıkları en zengin kültürlerin fa
l~rin~. taşır. f!u eserler herhangi 
bır ş11r edebıyatmm örnekleri de
ğil, en sağlam ve özlü bir fikri 
eğitimin ürünleri olup türk ede
biyatmm "tefekkür,. e ilişkin bü
tün rınsurlarr kendisi yaratacak 
bir dereceye gelmekte iken nasrl 
hasırın şiire doğru akarak o un
sur/art birer birer kaybettiğini 
hattrlatrrlar. Gerçekten. ilk za
m;ınlar bütün bir "tefekkür,, kül
türiinün kesafetini taşıyan ve bu
nu ü? dört asır ta.'jımrş olan tt.., .. fc 
e~~bıyatı en sonunda ·her tür·ii 
fıkır ve onunla birlikte teknik ,,11 _ 

8~.rları?dan birer birer sıyrılmış. 
golgesız, yapraksız, cevhersiz bir 
k~ru .. ağ_aç haline gelmiştir. Çün
ku k~J~!ır servetimizi nesilden nes
le gntur~cek edebiyat tarihimiz 
yoktu. Özelliği itibariyle yaratıcı 
olan yazman, ananaya bir derece
ye kadar bağlı kalrr. Hatta onun 
ba§lıca işi her türlü ananadan 
kurtularak kendi alemini kurmak
tır. Kültür ananasinin nesilden 
nesle geçmesini sajtlamak, bu kül
tür VP ananamn her seyden zi
ya.de t1debiyatta teknik üstünlüğe 
erışmek için en elverişli gereç sa
yıld-ığrna inandrrmak, yazmanlı
ğın da ötekiler gibi uzun seneler 
çalıştıktan sonra öğrenilen bir cr
tik olduğunu ve bu erti~in dı:.ii:ı-
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Biliyormusunuz 
k . ? 

l • • • • 

Bir hesab: 

§ Monde dergısı b ılkteşrin 1935 
tarihli Le T emps gazetesinden şu 

satırları alıyor: 
"Bir İtalyan fırkası bin kadar 

habeşliye raıtladı; ve bunların 
bulundukları sahayı temizlemek 
için her biri iki kiloluk birkaç yüz 
bomba kafi geldi.,, 

Dergi bu satırlara ıu düşünce
yi ilave ediyor: 

''Le T emps ayları B. Gentijo
nun he.sablarına, müsaadeleriyle, 
devam edelim: Birkaç yüz. en aıa
ğı 300 demektir ki her biri 2 kilo
dan, bin kişi için 600 kilo bomba 
demektir. 

Şu halde bütün Habeşistam 
temizlemek için 8.400.000 kilog
ram bomba lazım gelecektir. Batı 
medeniyetinin korunması ıçın 
ayaklanmış olan entellektüeller 
buna ne buyururlar? 

Hava trenleri: 

§ Yirmi üç eylwde Kırım
da Koktebel' den 6.45 de ha -
reket eden ve bir motörlü uçakla 
7 pilinörden mürekkeb olan bir 
hava treni 1524 kilometre mesa
feyi hiç inmeden 10,5 saatte al
mıt ve Msokova uçak alanına gel
miıtir. Aynı tren 18 eylulde Mos
kova'dan Koktebele gitmişti. Bu 
aef er esnasında planörlerde yedek 
benzin ve yağlar borular vaırta
ıiyle motörlü uçağa batariyle ve
rilebilmiştir. Bu yolculuk bir dün
ya rekorudur. 

ilk türkmen halıları albömü 

§ Türkmenistan halıcılık sendi
kasının artistik tubesi eski türk
men halıları desenlerinin yeniden 
ihya edilmesine çalışmaktadır. 
Bir takım desenler, çok yıpran -
mış eıki halılardan kopya edil
miştir. Diğerleri de ihtiyarların ha
fızalarına istinaden anlattıkları 
şekillerin resmolunmasiyle mey
dana gelmi,tir. Gelecek sene, 40 
orijinal türkmen halı desenini bir 
arada toplayan çok kıymetli bir 
albüm ne,rediJecektir. 

mez kanun ve esaslarının adına 
kültür denildiğini hatırlatmak e
debiyat tarihçisinin ödevidir. 
Yazmanlarımızın zamanla geçmi
şimize. fikri zenginliklerimize, 
hatta edebiyatımıza karşı gittik
çe artan bir kayıtsızlık duyma/a-
11 ve bu yüzden ertiklerinin en il
kel şartlarım.yerine getirmemele
rine bir sebeb de edebiyat tarihi-
mizin edebiyatımıza nisbetle kor
kunç denecek kadar fakir ve anla
yı.şsız olması değil mi? En kud
retli yazman bile bu kudretin un
sur/arım bir takım tükenmez ve 
değişmez kaynaklardan alır. Ona, 
bu kaynaklarrn ne olduğunu en 
kısa 110/dan gösterecek olan ede
biyat" tarihidir. Edebiyat tarihinin 
de memleketimizde ne kadar }'e
ni olduğunu Jıenimiz biliyoruz. 

Böylelikle türk edebiyatı. bü
tün temelleri kurulmuş olarak ha
zrr bulunan ana yolundan uzaklaş
mış ve esas ödevini !(Öremez ol
muştur. Filozoli, Psikoloji, hatta 
"Es<::n.,. ve hatta tenkid. bizde 
b r · .rer bul:-ımamış edebiğ tarz-
lardır. Edebiyatta ancak en yük
sek örnekleri ile yer tutan roman 
ve tiyatro, bugün bile hala ol· 
gun birer tarz öze11iğini alamadı
lar. Halbuki "imagination., edebi
yatı, en derin ilimler öğrenmek 
için yıllarca çalrsanlar kadar ça
lısı/arak meydana getirilmedikçe 
edebiyattan sayılmaz. Her satr
rrn bir kültür ürünü olduğu şey
dir ve ancak bu ~artla edebiyat O· 

/ur. Bizim de bu şartı yerine ge
tirmemize vardım eden esaslarr
mız vardı. Onlarr tekrar bulmadan 
memleketimizde ciddiğ bir fikir 
hayatı kuramayız. Çünkü onların, 
sadece, kalayı isletmek zorn altı
na koymak gibi bir özgüliiğü var-
dır. Reşat N. NURİ 

ete r e okuduklarımız. 
l\IACA { LASMASI YAPILACAK MI? 

' 
Son giinlerin gürültülü meseleleri arasında, pek de göze çarpmayan bir hadise oldu. Önce 
lnsterburg'a, sonra da Berline giden Macar 8CJ§bakanının bu yolculuklarından sonra, Al
manya, Polonya ve Macaristan arcuında bir anlCJ§ma yapıldığı yolunda sözler dolaftı. Oka
dar ki, Cenevre'de olan B. Bek, bu sözleri ''gülünç,, olduklarını söyliyerek, yalanladı. Fa
kat belki gülünç olabilen bu haber, 4'ağıda anlatılan bir takım sebebler dolayısiyle, akla 
yakındır. 

Vç det leıin rl'ri::.yoııculııKU 

Almanya, Lehistan ve Macaristan 
revizyoncu devletlerdir. Almanyadan 
yana bunda herkes biriesmektedir. 
Fransa nasıl kırık sene müddetle 1815 
de yapılan andlaşmalara karşı geldi ise, 
Almanya da 1919 da yapılan andlaşma
lara karşı gelmektedir; bu çok taıbiiğ 

olduğu gibi, Almany .. nın Avrupa harta. 
sını kendi işine uygun bir şei.ilde de
ğiştirmek istemesi de gene çok tabiiğ· 
dir. Almanya Sar'ı ele geçirdikten 
sonra, silahlanma hakkını da elde etti; 

bundan sonra Memel'e sıra gelecek ve 
daha sonra da Avusturyayı düşünecek
tir ve ilh ... zaten Almanya bu niyetle· 
rini gizlemiyor. 

Ya Polonya? Bu devlet 1919 da ya· 
pılan andla malardan doğduğuna ve a
şağı yukarı bütün Polonyahlar da ye. 
ni kurulan devletin içinde toplanmış 

olduklarına göre, polonyalıların reviz
yonist olmaları tazımgelmez. Fakat 
Polonya için iki şıktan birini tercih et 
mek gerektir: Ya Almanya ya duşman 

olmak yahut da koridor meselesinin 
Almanyadan yana kotarılmasını kabul 
etmek. Polonya bu ikinci şıkı tercih 
ettiği için, başka taraflarda bunu tela
fi etmek çarelerini araştırmaktadır. 

Macaristana gelince, onun üç kom. 
şusundan toprak istediğini biliyoruz. 

Bir plan tırtqtırılıyor 
Oç devlet, aşağı yukarı iki yıldan

beri iyice anlaşmıştırlar. Bununla be· 
raber, son haftalara kadar Macarista
nın Almanya ile İtalya araaında mü

tereddit olduğu söylenebilirdi. Fakat 
İtalyanın tavrı, Macaristanın alacağı 

tavrı tesbit etmiş oldu. 
Almanya, Polonya ve Macaristan an

laşınca, planlarını nasıl gerçekleştire· 

bileceklerini düşündüler. Pratik olarak 
bunun için iki çare vardır: Genel bir 
hartı, yahut doğuda mahdut bir hare
ket. Genel harbı biT tarafa brrakarak, 
üç devletin, biraz zamana malik olmak 
şartiyle, kolay ve hatta ekonomik bir 
hareket olarak gördükleri doğudaki 

mahdud hareketi ele alalım. 
Her şeyden önce, silahlanarak ve 

muhtemel reaksiyonları bertaraf ede. 
cek tarzda Fransayı izole ederek, zemi· 
ni hazırlamak gerektir. 

Frtmsa'nın izole edilmesi 

Almanyanın silahlanması elde edil· 
miştir. Macaristan henüz bunu elde e
dememiştir ama Almanya bi1inen harb 
endüstrisine sahih olduğundan ve Ma. 
caristan yalnız asker verebileceğinden, 
bunların seferber edilmesi hazır bir iş 
olduğuna göre, bu birinci noktadan ya· 
na planın tatbik edilmiş olduğu söyle· 

ne bilir. 

İkinci nokta olan Fransanın izole 
edilmesi de, yerine getirilmiş giıbi gö· 
rünüyor. Düşünelim: İngiltere Alman. 
ya ile bir deniz anlaşması imzalamıştır; 
B. Hitler İngiltereyi, İngiltere de onu 

sayıyor; İngiltere, Uluslar Sosyetesi 
paıktına bağlı olmakla beraber, her ha
diseye göre kararını serbestçe vermek 
arzusunda olduğunu bildirmiştir; öte 
taraftan İtalya bu sıralarda buhran için· 
dedir ve lngilterenin manevrasının 1-
talyaya Afriakda bir şey elde ettirmi. 
yerek onu da revizyonistler arasına at
mak için olup olmadığı da soruşturu· 
la.bilir. Herhalde İtalya Habeşistanda 

barba devam ederse, bundan sonra az 
çok uzun bir zaman için, eskiden oldu
ğu gibi Avrupada ağır basamaz. İngil. 
tere Almanyaya karşı bir şey yapmama
ğı kararlaştırdığından ve İtalya da bu· 
nu - istese dahi • yapacak halde olma
dığından, Fransa yalnız kalmış demek 
tir. 

Giidiilec(lk meıodlar 
Güdülecek metod, İtalyayı Avrupa· 

da ahkoymamak için Avusturyayı ta-

mamen ihmal etmek; Ren'in sol kıyısı. 
nın, bazı İngiliz sıyasal mahfillerince 
kabul edilir görünen, resmiğ surette 
süelleştirilmesini hazırlıyarak batı cep
hesini ihmal etmektir - ki Fransa • o 
zaman Ren'in sol kıyısının süelleştiril. 
mcsini yalnız şekil için protesto r..tmek
ten başka bir şey yapmıyacaktır. 

Bununla beraber, doğuda harekete 
geçilecek ve başlangıçta kımıldamıya

cak olan Macaristan, Yugoslavya ile 
Romanyayı nötralizc etmekle iktifa ey· 
Iiyerek, iki ateş arasında kalacak olan 
Çekoslovakyayı tehdid etmeğe başlıya. 
caktır. 

Bu hareketin ilk kısmı, Memcl'in ge
ri alınması olacaktır, ki bunun için, Po
lonyalı general Zcr,liyovskinin vaktiy· 
le Vilna için yaptığı şeyin yapılacağı 
tasavvur olunabi1ir. Litvanya karşı gel. 
meık istedimi bir "ceza seferi,. yapılmak 
istenecek. Uluslar Sosyetesi şüphesiz 

işe kcirışacak. Fakat rus • japon anlaş
mazlığında uygun hiç bir şey, ve Pa
raguay • Bolivya anlaşmazlığında da 
aşağı yukarı gene hiç bir şey yapama
dığını hatırlıyalım. Çünkü ikinci hal
de müdahale imkanı yoktu, birinci hal· 
de ise, çok iyi silablanmı olan ve ken. 
di toprağında harb eden Japonya kar
şısında müdahale güç ve tehlikeli idi. 
İngilterenin Akdenizde bulduğu kolay
lıklar Litvanyada bulunmıyacaktır, 

meğer ki Rusya işe karışsın ve "arsıu 
lusal jandarma,. rolünü oynamak iste

sin 

Ok.rll)'na meselesi 
Belki de Berlin ve Varşovada bu ar

zu ediliyor. Filvaki Rusya böyle bir şey 
yaparsa iki devletten biri Leningrad \'e 
Kronştad, öteki ise Okrayna istikame
tinde, sert bir şekilde ona karşı gele · 
ceklerdir. Almanya ve Polonya batı. 

nın ve kapitalist sistemin müdafileri 
tavrını takınarak bu yüzden lngiltere
de ve başka yerlerde yardım elde ede
ceklerinden ve Okraynanın, Gürcistan 
ın ve ilb.. kurtarıcıları tavrını da ta-

kınacaklarından iş çabucak sıyucıı n 
sosyal bir mesele halini alacaktır. 

Sovyet Rusya Fransa ve Çekoslovak. 
yaya süc1 andlaşmalarla bağlı olduğU

na göre, bundan genel bir anlaşmazlık 
çıkabileceği de sarihtir: bununla bera-

ber, Fransa ve Çekoslovakyanın yalnız 
bı:akılmı§ olmaları dolayısiyle, anlaı 

mazlığın mevzii bırakılması da müın. 
kündür. Bu ise sıçramak için geriye 
çek.ilmek gibi bir şey olacaktır, çUnkü 
Tuna meselesi de hemen ortaya çıka
caktır. 

Tmw me!'lele!fi 
Filvaki, Alman - Leh blokunun Rus· 

ya ile çarpışması halinde ne Fransanm, 
ne de kiiçük anlaşmanın kırndda.mıya. 
caklarını far:zedelim; bu çarpışmadan 

Almanyanın baltık memleketlerini ele 
geçirerek, Polonyanm da Okraynayı 

ele geçirerek çıktıklarını da farzede

lim; o zaman. nihayet işe karışacak o· 
lan Macaristanın da yardımiyle, Al
manyanın Avusturya meselesini kolay. 

ca haııetmiyeceğini tasavvur etmemek 
mümkün mü? Ve anşlus yapıldıktan 

sonra, Macaristan Almanyaya yetişece
ğine göre, andlaşma1arın Macaristan· 
dan yana olarak değiştirilmesinin çok 
kolaylaşacağını anlamamak kabil mi? 

Şüphesiz küçük anlaşma buna engel 
olmak için Fransaya dayanacaktır, fa. 
kat İngilterenin ta.lı:ınacağı tavur ne 
olacak? Şüphesiz tarafsızhk mı? Son.. 
ra, İtalya ne yapacak? 

Tuna ve Balkanic:.r üzerindeki 
alman oyunu 

Çünkü Tuna ve balkanlardaki al
man oyunu kolaydır. Almanya Roman
ya'da, romen muhafazakar partisinin 
Rayhş için beslediği sempatiyi ve bil
hassa. bir takım sıyasal grupların na. 

zist ve yahudilere düşman fikirlerini 
kullanmaktadır. Belki kırala, ayle ci
hetinden tesir yapmak da istiyor. Bay 
Göring'in birkaç defa gitmiş olduğu 

Yugoslavyada Almanya, İtalyan • yu
goslav düşmanlığı üzerinde oynamak. 
tadır. Çünkü her şeye rağmen bu ~ki u· 
lus, Adriyatik'in kıyılarından biribir
lerine. karşılıklı bir çekingenlikle ba· 
kıyorlar. İtalya ile Yugoslavyanın ko. 
laylrkla birleşeceklerini bilen Alman· 
ya. İtalya kendisinin karşısına dikilir
se küçük anlaşmayı dağıtmaık yahut da 
İtalyaya, kuvvetli ve onun için bir teh· 
did olan Yugoslavyayı göstererek İtal. 
yaya yanaşmak için, bu duruma güve
niyor. 

Si>zii rı kısnsı 
Şüphesiz o zamana kadar, hatıra gcl

miycn bir takım hadiseler çıkarak işle 
rin mantıki seyrini değiştirebilir. Bu. 
nunla bcraher, Avrupa hartasının kendi 
lehlerinde geniş ölçüde d<'ğiştirilmesi 

için, üç devletin bir blok yaparak an
laştıkları, ortada olan bir şeydir. Böy
lece, aşağı yukarı 105 milyon adam, sü 
el bakımdan değilse bile diplomatik 
bakımdan aynı emre baş eğiyorlar ve 
harekete geçmeğe hazırdırlar. Muhafa. 
zakar devletler tehlikeyi açık görmek 
isteseler, kayguya düşmekte haklı ol
duklarım itiraf etmeliyiz. Fakat, bun
lardan biri olan İngiltere, sömürge ve 
c~cniz meseleleriyle uğraşmakta olduğu 
için tehlikeyi görmiyor. Ve bugün de 
bütün facia bundadır. 

Piyer Dominik 
La Tribün de Nasyon • Paris 

POIJSTE: 

Tavuk hır~ızı 

Dün itfaiye meydanındaki pazarda 
tavuk satmakta olan Osman oğlu Sıdkı· 
nın tavuklarından ikisini çalan A.rap· 
şih polis tarafından yapılan kısa bir 
araştırmadan sonra yakalanmış ve tüze
ye götürülmüştür. 

Hir ahlaksız yakalanclı 
Ahmed oğlu Hüsnü ile arkadaşı gar

ı;on Ali dün yanlarına on beş yaşında 
Ahmed kızı Ayşeyi alarak gczmeğe 

gitmişler ve tam Cebeci yakınında top
raklıya geldikleri zaman Ati bıçak çek_ 

tnek suretiyle Ayşeye taarruz etmiştir. 
Zabıta yaptığı geırçinleme sonunda suç
lu Aliyi yakalıyarak tüzeye götünnüş
tür. 

Kaclm oynatırken 
Y enidoğan mahallesinde oturan taş

çı Battal oğlu Rıza ve arkadaşı Oııman 

oğlu Celal Veli kızı Emine adındaki 

kadını evlerine götürüp oynattıkları ve 
bu suretle genel i&tirahatı bozdukları 

anlaşılmıt ve hepsi yakalanarak tüzeye 
götürülmüştür. 

Ölüm 
Kastamonu saylavı Şeırif !idenin ka

rısı ve Cenevre Kançıları Ferid İldenin 
ve Nüzhet Fikret Öz-Doğancinin ve 
Nevit İldenin annesi ve Bern Elçiliği 
Başkatibi Fikret Şefik Öz-Doğancinin 
kayın validesi NEVDER Şerif İLDEN 
8 eylfıl 935 pazar günü lsviçrede vefat 
etmiş ve cenazesi İstanbula getirilerek 
11 birinci teşrin 935 cuma günü tören
le toprağnnıza gömülmüştür. 

Alaka kesilmesi 
Ankara Koyun pazarı sara~1ar çar· 

şısında 18 No: dükkanın hafafiyesini 
akbaş mahallesinde 14 N o: evde otu
ran Bay Ahmede 15-9-1935 tarihinde 
sattnn bedelini tamamen aldım mezkur 
dükk&nda katiyen alakam olmadığını 

ilan ederim. 
Kayserili İbrahim oğlu Süleyman 

1 Komşularımızd 
neler oluyor? 

YUNANİSTAN'DA . 

KIRALLIGIN lLANI - Ati 
nada çıkan Lö Mesaje Daten ga -
zetesi l 1 ilkteşrin tarihli sayısın -
da okuduğumuza göre Y unanis -
tanda cumurluk rejiminin devril
mesi ve kırallığm Haniyle biten 
hükümet darbesi hakkında şu ma
liimah vermektedir. 

Orduyu temsil eden muhitler 
birkaç gün kırallığın yeniden ve 
derhal kurulması lehinde oldukla
rını bildirmişlerdi. Ulusal kurul 
üy~lerinden birçoğu da aynı yol -
da çalı~ıyorlardı. Kendisioin de 
bu görüşe katılması için nezd"nde 
yapılmış olan bütün tesebhü.,Lre 
kar,ı B. Çaldaris her zam~n RVm 

kesin cevabı veriyor, çizmiş oldu
ğu yoldan ayrılamryacağmı ve p)e. 
bisitten önce kıralhğı kurmaya ya
na~mryacağmı bildiriyordu. 

10 ilkteşrin sabahı, kıralcı say. 
lavlardan mürekkeb bir delegas . 
yon B. Çaldaris yanında son bir 
teşebbüste bulundular. Başbak n 
gene tekliflerini kabul etmedi. Ay.ı 
nı delegasyon, bu tesebbüsü baş -
bakan muavini B. Kondilis'e de 
tekrarladı. Fnkat B. Kandilis de, 
başbakanın hareketinden dışarı 
çıkmıyacağım bildirdi. Fakat bir
azsonra, General Kondilis harbi
ye bakanlığında birinci kolordu 
kumandanı General Papagos, de 
niz kurmay batkanı Kontr amiral 
Ökonomu ve hava kuvvetleri ku
mandanı general Reppas'ın ziya
retlerini kabul etti. Üç subay, si • 
lahlı kuvvetlerin delegeleri olarak 
geldiklerini ve onlar namına kı -
ralhğın ulusal kurulun reyiyle he
men kurulmasını iatediklerini bil
dirdiler. BB. Papagos, Ökonomu 
ve Reppas saat 11 de batbakanla 
gÖTÜflDek üzere Kifisyo'ya gitti -
ler. Yolda ~hre gelen başbakanın 
otomobiline rastlayınca onu dur
durarak kendisiyle görüşmek iı -
tediklerini bildirdiler ve hep be • 
raber B. Çaldariı'in Kifıayodaki 
köşküne gittiler . 

Ordu delegeleri enerjik bir ta
vırla teşebbüslerinin gayesini an -
lattılar ve orduyla kıralcı balkın 
kıratlık lehinde reyini bildirmit 
olduğunu söylediler. Başbakan, 
bu dileği kabul edemiyeceği ceva
bını verdi. Diğer taraftan, gene -
raller de, ordunun, hükümetin fik
rine muhalif olsa da, fikirlerinde 
ısrar ettiğini bildirdiler. 8. Çalcl~
ris, bunun üzerine, bu sözlerle hü
kümeti devirmek niyetinde mi ol
duklarını öğrenmek İstedi. Subay
lar da cevab olarak o dakikadan 
itibaren hükümeti kendi ellerir.e 
aldıklarını bildirdiler. 

B. Çaldaris, telefonla General 
Kondilis'i bularak hemen kabine
yi toplanmaya çağırmasını bildir
di. 

Öğleyin kabine, B. Çaldarisin 
batkanlığı altında toplanarak sa -
at bire kadar görüımelerde b1•hm
du. Ve bunun sonucunda şu bildi. 
riğ çıkarıldı: 

Kolordu kumandanı General 
Papagos, deniz kurmay baıkanı 
kontr amiral Ökonomu, hava kuv
vetleri tefi general Reppas, bug~n 
saat 11 de basbakam görerek ken
disine, ordu, bahriye ve hava kuv
vetleri namına hükümetin çekil -
me~ini istemil'lerdir. 

Bundan sonra, başbakan ba -
kanlar kurulunu toplamıt ve bu 
toplantıda durumun gözden geçi-
rilmesinden sonra, harbiye baka
nı B. Kondilis'e ve bahriye ve ha· 
va bakanlarına, memleketin ıilah
lı kuvvetlerinin başında bulun • 
mak sıfatiyle, hükümetin arzusu
nu kabul ettirebilip ettiremiye -
cekleri soruldu. 

B. Kondilis ve iki arkadn~n bu
na karşı koymaktan aciz old .t. -
larmı bildirmi lerdir Ru..-rl-.- n
ra hükümet kendini ç_,,..:1. ıi~ te -
lakki etmiştir. 
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KaJDutay'da 
(.Befı 1. oi sayılada) 

D oedveüde değ;~tiklik yapıkna
&Hla ve ltam1.ıta.Y mss yıb büdce
einde mün9ale y~uıa dair 
...... p~ dltlm8t'8kW.l e
dıild( • . 

Jlllr.ıha.J •enıuri.ye1ilerdc 11\11-
leMIMak vekillere verilecek veki· 
ıı.t .Uklanılllll ne _.etle ve Raıı
p tllri:ıten itibaren hesab edilece
i1ain tayini ve 3 subayla 38 nefe
" v.Oecek para mükafatı hakılon
daki projeler de görüşüldükten 
aonc-a gündemin birinci görüşül
mesi yapılacak olan maddelerine 
~idi. 

Zirai satış kooperatifleri ve bir
likleri kurulması bakkmdalü 11&
nunun komisyona giden 20 ina 
maddesi okunarak kabul edildi. 
Limanlar kanununun yedinci mad· 
desinin değ.iştirilmesi hakkındaki 
k-anun projesi, dl§ bakanlığa tas
dik harçları hakkında 1318 sayılı 
Lın•na bağlı cedvele bir fıkra ek
leamesine ve bu cedvelden iki fık
nı çıkarılmasına dair kanun proje
leri, İzmir rıhtım şirketinin imti
yazı ile tesisatının satın alınması
na dair olan 2309 sayılı kanuna ek 
lıımaun projesi ve kuvvetli taym 
k-anununun 3. üncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun pro
jesi ile sü bakanlığına bağlı te
teıkıküllerde kullanılacak yabancı 
devlet tebaasından mütehassıs ve 
l\Stalarla hükmü üç seneye kadar 
sUrecek mukaveleler akdine sü 
bakanına salahiyet verilmesi hak-
kındaki kanun projesi, tabiiyet 
muamelelerinden almacak harç
lara dair kanuna müzeyyel 1942 
sayılı kanunmı ikinci maddesinde 
ywnh müddetin üç yıl daha uza
tJlmMJ haJrkmdaki kanun proje
lerinin birinci görüpUmeleri yapı
larak maddeler kabul edildi. 

Xamutay perşembe günü top· 
lenacaıktır. 

klami meskUkit uzmanı 
Müzelerdeki ialimi meskUkitı 

tanif için Almanyadan getirilme
sine karar verildiğini yazmış ol
duğumuz mesk&kit umıanı: pro
fesör Boş'un mukavelesi gönde
rilmiştir. Şehrimize 15 güne ka
dar geleceği umulmaktadır· 

Sanat okullarında 
kazananlar 

Sanat okullarına girecek olan 
talebelerin yapıkmt olan müaaba
b smaçlarının neticeleri saptan· 
11Uf ve dün Kültür Bakanlığmca 
GDaylanmıştır. Kazananların ad
lan bu bir iki gün içinde bildiri
lecektir. 

A1ı1ketimize gelen. 
cevablarda11 
(Başı 1. ci sayıfada) 

Bizim kanaatimize göre lbu kelime· 
lerin sonunda bir teik değil, iki eklenti 
vardır. Bunlardan birisi (le) ve (la); 
ikincisi (in • yin) ve (ın - yın) dır. 

Bu son eklentinin kelime sonları
na bir başka eıklentiden sonra geldiği· 
ne bir takım misaller gösterebilir.iz: 

Almak + sız + m ve görmek + aiz 
+ in, ansız + ın gibi. 

Yayla, lnfla gibi kelimelerle (le) 'ft 

(la) eklentisi "meldn,, gösterir. Fakat 
arabçada olduğu gil>i zaman ismi ve 

mekin imıi, çok defa, bir:ibirinin aynı 
olduğu bizim dilimizde de görtilUr. 

O halde "öğleyin,, kelimeeini parça
l:ryahm: Öğ+le+yin buradaık.i (le) ek. 
lentisinin zaman gösterdiğini san:ryo • 
ruz. 

(1.n) ise gehneğ.in, görmeğin ke1i· 
melerinde olduğu gibi (an) ve zaman 
göatennektedir. Bu aamşı daha ileriye 
götürerek arabça "hin,, kelimesinin bu 
"in,, kelimesinden almmış olduğunu 

iddia edeceğiz. 

Eklentiler haıkkmda bunu söyledik
ten sonra, CilaS kelnlere gelelim: 

"Salbah,, kelimesinin türkce bir söz 

olduğuna şüphe etmiY,oruz. 

Öğle - kanaatmıuca. bir günün ilk 
kıanını anlattığı için ön kökü ile le 
eıklentüi birlepniJ ve giinün an knmıı 
anJamma önle, öğle kelimesi meydana 
gıeJmittir. 

··Allrıtam .. kelimesinin "akış,, kökü 
ile ilgUi bulunduğu hatıra gelebilece. 
ği gibi bunun belki de "şaman,, kelime
si ile ilgin olan "şam., ın başına "ak,, 
kel1mesinin gelmesiyle vücuda getiril· 
diği de dütUnülcbiJ.ir. Vakıa, karanlılk 
bir zaman olan akşam vaktiAi göatere
cek bir kelimeye Jraranlığm tamteni 

olen "ak,, kelimeei getirilmesi akla tu. 
haf geHrec de tüTkçede br getiren 
rüs.glra "karayel" denmcai, ve o mev
eime "karaıkıf,, adı ftrilmesi gibi bu· 
nun ömekleri vardır. 

"llkindi,, kelimesi, günün öğleden 

sonra gelen kısmı, yani ikinci bölümü 

oldulana göre bunan "iki,, kaanlnden 
gelclifi iddia olunabilir. 

• Gtindlbb "gön,, kökünden türcdi-
fia.i ve bunda iki kelimcnin biribiri 
içine girmit olduğunu un:ryoruz. 

M. N. ARTAM 

Tanın Bakanlığı pamuk 
tohumu alıyor 

Tarım bakanlığı geçen aene 
dağıtmıt olduğu ıslah edilmiş pa
muk tohmnlarmı üretmit olan 
çiftçilerden tohum satın almağa 

karar venniştir. Bakanlık ilk par
ti olarak 32 bin liralık pamuk to
bmnu alacak ve bu tohumlan to
humsuz çiftçilere parasız dağıta
caktır. 

ULUS 

Yurd poıtaaı 

ESKIŞJ!HIR'DE 

EKiN DURUMU 
Son günlerde yağmış oıaaır:+atlnur

lar köylüyü çok eevindi.rmi§tir. Çiftçi
ler hemen toprağı sürüp tohumlarını 

atmaya fb.aşlamışlardır. Yeniden biraz 
daha yağmur yağarsa gelen yıl ürünü· 
nün çok bereketli olacağı şimdiden 

tahmin ed.ileıbilir. Köylünün elinde ye. 
ter derecede tohum bulunmadığından, 

Tarım Bakanlığı, vakit geçmeden bun
lara tohumluk temini için gt!l'eken ted
birleri almıştır. 

BUGDA Y FlA TLARI 
Buğday fiatları gittikçe yükecJmek· 

tedir. Perşembe günü buğday en çok 

? ,25 ve en az 6,2.S kuruştan 88tılmıttır. 

Afyon, Kütahya, Konya çevrelerinden 
de buğday getirilmesine rağmen, piyasa 
tatmin edilmiş olmaktan uzaktır. Unun 
çuvalı birinci nevi 8,80, ~k.inci nevi 750 
kuruştur. 

HAZIRLIKLAR 
Sayım ve cwnuriyet bayramı baz11. 

lıkları önemle yürümektedir. Bu huaua
larda her gün toplantılar yapılmakta ve 
gereken tedbirler almmaktadır. 

ADANA'DA 

YENi BiR DiSPANSER: 
Kuruköprü'deki eaki subaylar yur

du bir deri ve tenasül diepanaıeri haline 
konulmuttur. Bütün hazırlıkları bitmi§ 
olan dispanserin açılq töreni cmnuri· 
yet bayramı günü yapılacadıııbr. 

Bu diepaneeria kurulUfU Adana 
için büyük bir kazançtır. 

DOKUMA FABRiKASINDA 
HASTAHANE 

Dokuma fabri.kaamda itÇoiJer içill 

yaptırılmıı olan hastahanenin de açılıı 

töreni cumuriyet bayramında yapılaca 

ve kurum butarihten sonra çalı"1\&ya 

ba§lıyacaktır. 

IZMIR'DE 

OZOM PIY ASASI 
Uzüm pi:paaaaı pkatçıların yeni al • 

dıkJar ısiparl§ler üzerine hararetlen· 

mit ve fiatlar gene ee1d durumuna yiik

aelmiştir. Çıkatçılar birliği asgari fiat 

teklifi ueultinü kaldırarak bonıa fiatla

rı üzerinden dıprıya teklifler yapmaya 

karar verdiğini bildirmiştir. Tiirkofi&. 
bunu doğru bulura üzüm satışını bu 
şekilde yapauya brar verecektir. 

Çııkıatçılar, borsada fiatları düşür
memeğe çalışacaklarını da vadetmekte

dirler. 

HAKEMLERiN SINAÇLARI 
İzmir futbolcuJamu sovyet takımı 

maçlarına hazırlamak üzere İzmire gel

mif olan B. Kemal Ha~ aynı uman
da bu böı,ede hakemlik yapan sporcu 
geacleri de bir~ geçirecek ve 
Jruananlara diploma verecektir. Smaç 

Yeni orta okul derslere 
başladı 

Bu yıl Ankarada orta okulla
rın birinci sınıflarına umud edi
lenden çok talebe baş vurduğun

dan Kültür Bakanlığı eski kı.z li
sesi binasında bir karma orta okul 
açmağa karar vermişti. Okulu aç
mak için bütün hazırlı:klar tamam
lanmıştır. Okulun direktörlüğüne 
değerli tarih öğretmenlerinden 

Bayan Nimet ve asdirektörlükle
rine türkçe öğretmeni B. Avni ve 
riyaziye öğretmeni Bayan Abide 
atanmışlardır. Diğer öğretmen

ler de hep atandıklarından okul 
dündenberi derslere başlamıştır. 

Şimdiye kadar 500 talebe yazıl

mıştır. Birkaç gün sonra bu sayı
nın sekiz yüze yaklaşacağı sanıl
maktadır. Talebe 16 şubeye aynl
mı.ştır. 8 şube öğleden evel, saat 
sekizden 12 ye kadar ve geri ka
lan sekiz şube de 12.20 den 16 ya 
kadar okutulmaktadır. Bu suret
le Ankarada açıkta talebe kalma
mış ohnakta ve bakanlığın ka
ran tamamile yerine gelmektedir. 

Emlak Bankasmın borç 
verme nisbeti 

Haber aldığunı.za göre yapı 
mevsiminde ikraz nisbetini 
yüzde elliye kadar çıkaran Em
lik bankası kışm gelmesi ve inşa
at mevsiminin bitmesi dolayısiy
le bu niabeti yüzde otuz beıe in
dirmiştir. 

Çankında bir uçağunız 
Çankırı, 14 (A.A.) - Bugün 

saat on bir buçukta bir uçağımu 
şehir üstünde uçarak beyanname 
atmıştır. Halk uçağımızın attığı 

bu beyannameleri kapışmış, uçu
ıunu aevin.çle ve heyecanla sey
retmiştir. 

Yeniden kurulacak beş il 

Yeniden beş il kuruhnasma da
ir olan kanun projesi iç bakanlı
ğından başbakanlığa gönderilmiş
tir. Çabakçur, Gene ve Bingöl il
çelerile kurulan ile Bingöl adı ve
rilmektedir ve ilin merke.zi Çevlik 
olacaktır. Sungur Hine, eski Der
sim ili ilçeleriııden başka, Erzin
canın Plumer ilçesi de bağlanmak
tadır. Hakiri, Artvin, Bitlis illeri, 
eski il sımrlarile kurulmaktadır. 

yapılmazdan önce, laalgcmlilı: diplomMJ 
almak wtiyenler, altı gün devam ede
ceık bir kunu takib edeceklerdir. Kura / 
12 iUGtetrin günü batlamıftu. 
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!Genel ~~?s sayımı 
• gunu 
i 20 İlkteşrin pazar 

Sayımm bittiği haber veri
linceye kadar evden çıkmak 

yasaktır. Çıkanlar için para ve 
hapis cezası vardır. 

BAŞVEKALET 
latatiatik Umum Müdürlüğü 

Üç katil asıldı 
Aydın, 14 (A.A.) - Aydın 

Kürtler köyünden Mebmedin ve 
Kanemm paralarına göz dikerek 
b~an yorgan çarşafiyle boğan 
dınarh Hüseyin oğlu Süleyman, 
Sökeli cambaz Süleyman ve tekeli 
köyünden Ali oğlu Hasan bugün 
Aydmda asılmışlardır. 

İstanbul rasatanesi iki 
deprem kaydetti 

İstanbul, 14 (A.A.) - İstan .. 
bul rasatanesi 13 birinciteşrin 
pazar günü biri saat 15.52.31 ve 
me~kez üstü t'stanbuldan 170 lli
lometre mesafede tahmin edilen 
hafif, diğeri saat 21.36.20 de ve 
me~kez üstü İstanbuldan 410 kil<» 
metre mesafede tahmin edilen şidıı 
detlice iki deprem ıkaydetmipil't 

RADYOI.All 
ANKARA 

19.30 - Çocuk saati 
19.40 - lltllild: 
Viottl Komertıo 

Knmn: Necıdet ... 
Piyano: l7hi Cmtal 
20. - 'Hdlıeri ..... 
20 20- llmlllıl: 

Sphor Adagio 
Ernst Elegie 

Granedoı Eçanyol danar 
Keman: Necdet Remzi 
Plymo: Uhııl Cemal 
20.45 - H*r-Je.r . 

ISTANBUL 
15.- Rus 9P01'cularmm ,ehrimize 

gelmeleri mfinaeatiyle Taksim 

Stadmcla yapılacak futboJ maçı• 
nm naJrJi. 

18.- Dana mu&J.kisi. 
H~.- Karmen operası. Uçüncü ve 

4ördünc6 pel'Oe 
19.30 Ege caz. 
20.- İstanbul konaervatuvan nefes. 

1i sazlar profesörleri konseri. 
L Thuille - Sextctt 

20.30 Radyo orkestrası. 

21.- Radyo, caı: ve tango orkestr.a
ları. 

21.35 Son haberler • bonalar. 
21.50 Hafif muaiki ve sigan havaları 

(plak.) 

l/LVS'- ro•aın: Tefrika: 9 -Zekiaı, fantezisi ve kendine göre ka
rakteri olan bir atlamdır. Hoşlanırım, ceva
bını verdi. 

h bir kıza rastlıyor. K:ı.zın adı Maria'dır. 
Faka~ bu ad da kendinin değil, oturduğu 
pan~yondaki merdivenin çıktığı yeni nokta
~a, ~ır kapıya iğnelenmiş bir kağıt parçası 
ıızennde bulduğu bir addır. Bu eksiksiz yok
sulluk ve sefillik Şulet'in içine dokunmuş. 
Ona "kız kardeşim,, diyerek ellerini öpmüş 
ve o gün bu gündür, bir daha kendisinden 
a~ Zengin üniversitelilerin dergi
len okudukları Kartiye Laten kahvelerine 
onu, saçı başı dağmık bir halde götürüyor
~uş. Ona en tatlı sözler söylüyormuş. Şulet 
aghyor, Maria ağlıyormuş. Sonra içiyorlar
mış ve içince de döğüşüyorlarmış. 

kat hangi vazife. İnanınız: çok zaman ol
muştur ki vazifeyi ben nerede aradunsa bu
~~ş.ım?~· O, bizim Juanvil'deki ingil' z 
Mıs ın kırpısıne benzer: onu kanapelerin al
tında anyarak bütün geceyi geçirir ve sonra 
uyumağa giderdik. 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Aaatol FRANS 
Türk~ye çevireıı: NasulU BAYDAR 

Madam dö Lanua'nm hiıkiyeleri onu çok
tanberi sinirlendiriyordu. Dostunun Paris 
dışında Terez'in tanmıadığı ve sinirlerine 
dokunduğu bir anası, kız kardeıleri, teyze
leri, kalabalık bir ayleei vardı. Lö Menil on
lardan hayranhıkla bahseder ve Tere.z o~a: 
nn bahsini i~ittikçe kızardı. Onun aylesını 
sık ıuık ziyaretlerinden getirdiğini sandığı 
:kapah muhit havasından, dar .dü~~~e~~ 
den, kendisini inciten hislerden ırkilırda. Lo 
Menil ise buna çocuklar gibi şaşar ve ıstı-
rab duyarm. . 

Lö Menil sesini çıkarmadı· Demır par-
maklıklar ardında cam1anmD pırıl pırıl 
yandığı bir meyhane ona, sarhoş bilinen şair 
Şulet'i hatırlattı. Sırtında makf8!'lam. ve k1!'9 
laklarında kmmzı boyun atkısı ~e zıy~~~
ne gelen Şulet'i gene göriip gomıedıgmı, 
biraz sert bir tavurla, Terez'den sordu. 

Onun da general Larivyer gibi konuştu-
ğuna Terez'in canı sıkıldı. Sonbahardan. be
ri Şulet'i görmemiş old~~~ ve ~~ ~r 
sosyet,.~inden olmıyan ı'. ~~ aahı:bı,. ~er.ı
ne bağlı bir adam laübalilıgı ıle kendısını ıh-
mal etmekte bulunduğunu itiraf etmedi. 

Ve Lö Menil onun tuhaf bir zevki oldu
ğmıdan dolayı sızlanırken Terez hemen sö
zünü kesti: 

- Benim bir zeWtim değil, zevklerim 
vardır. Umamn ki bunların hepsini kötü 
bulmıyorsunuz. 

Kötü bulmıyordu, yalnız saygıya liyık 
bir evde yeri olmıyan elli yaşında bir ser
seriyi evine kabul etmekle kendine söz ge
tirebileceğinden çekiniyordu. 

Terez bağırdı: 
- Saygıya layık bir evde Şulet'in mi ye

ri yoktur? Demek ki siz, onmı, her yıl. Van
de de bir ay geçirmek üzere, Madriz dö 
Riyönün şatosuna gittiğini bilmiyorsunuz ... 
Evet, Markiz dö Riyö'nün şatosuna, o Mar
kiz dö Riyij ki katoliktir, kıralcıdır ve 
kendi dediği gibi, kıralbktan yana bir çete· 
ciclir. Fakat mademki Şulet sizi bu kadar il
gilendiriyor, size son yaptığı işi, bana Pol 
Vans'm anlattığı gibi anlatayım. Pencere
lerinde mintanlar ve çiçek saksıları olan bU 
sokakta bu serüveni daha iyi anlıyorum .. 

"Bu kış, yağmurlu bir akşam üstü Şulet, 
adını unuttuğum, fakat yokqzluk baknnın
dan tıpkı buna benzemesi tazım geldiğini 
sandığım bir sokakta, bir şerbetçi dükkanın
da, şerbetçinin oğullarının istemediği ve Şu
let'in de, tevazuu dolayısiyle sevdi<!i zava!-

Şulet kızı seviyor, onu pek namuslum, 
haçmr, selametim diye çağmyormuş. Kızın 
~~~ çıplakmış; Şulet ona, çorab örmesi 
ı~~· hır ymne'7 yünle tığlar almış. Kocaman 
çıvılerle onun eski ayakkablannı kendi ta
m~r etmiş. Anlaşılması kolay şiirler öğret
mış. Onu tam bir sadelik ve hayran oluna
cak bir yoksullukla içinde yaşadığı ayıbtan 
çekip çıkarmakla maneviğ güzelliğini boza
cağından korkuyormuş. 

Lö Menil omuzlanm silkti: 
- Fakat bu Sulet çılgının biri imiş. Son

ra Mösyö Pol Vans da size ne güzel şeyler 
anlatıyonnuş ! Ben taassub sahibi değilim 
ama bir takım ahlakRız1•'·1'1rdan iğrenirim. 

Rastgele yürüyorlardı. Teaez düşünceye 
daldı. 

- ı:: t .... •·+'· h·1
• ·~· ,..., vaıife! ... fa-

Lö Menil de Terez'in bu dediklerinde 
hatta onun sandığından çok hakikat bulund~
ğunu söyliyor ve yalnız kaldığı zaman on
ları dii§ünüyordu. 

- O kadar ki, bur vakitler, orduda kal
~. ol~~uma esef ediyorum. Ne diye
cegınızı bılıyonım. Bu meslekte insan cok 
yorulur. Şüphesiz öyle; ancak ne yapac~ö-1• 
~~iyice bilir. İşte bu, hayatta, az şey de
gildır. Amucam general dö La Briş'in ta
mamiyle şerefli ve oldukça da zevkli ~lan 
hayatının güzel bir hayat olduğuna inanı
y~rum. F~kat bütün memleketin orduya gir· 
mış oldugu. şu ~amanda ne subay, ne asker 
kaldı. Bu şımdı, pazar günleri, şaşmnış yol
culan memurların vagonlara itebasa dol· 
durdukları bir demiryolu durağına benziyor. 
Amucam dö La Briş, livasının bütün subay
larını ve bütün askerlerini anırdı. Onlarm 
adlarının yazılı olduğu büyük bir levha bu
gün bile, onun yemek salonunda asılı 'dur
maktadır. Kendini avutmak için vakit vakit 
bu levh~~ okur. Bu. zamanda bir subayın 
askerlennı tannnası ımkanı var mıdır? 

(Sonu var) 
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I
; Ankara Levazım Amirliği Satın :_~_==_! 

Alma Komisyonu ilanları : 
-

1 - Tümen kıtaatı için evelce ilan edilen unun ihalesinde tali. 
bi.nin. verdiği fiat yüksek görülmesinden veniden 209,000 klo unun 
kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santim 
olup ihalesi 24-10.935 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 
Bayramiç tümen satın alma- komisyonu binası içinde yapxlacağı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve evsa
fını bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddeleri 
mucibince istenilen vesaikle muvakkat teminat tutarı olan 1905 
liranın ve bank mektubunun ihaleden bir saat eve! tümen muhase. 
besine tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları. (2837) 1-4442 

İLAN 
1 - Tümen kıtaatı için evelce ilan edilen unun ihalesinde tali. 

binin verdiği fiat yüksek görülmesinden yeniden 209,000 kilo unun 
kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kurus 15 santim 
olup ihalesi 25-10.935 tarihine müsadf cuma günü ;aat 15 de 
Bayramiç tümen satm alma komisyonunda yapılacağı 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve evsa
fmı bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddeleri 
mucibince istenilen vesaikle muvakkat teminat tutarı olan 1905 
liranın veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen muhase. 
besine tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları. (2838) 1-4441 

t LAN 
1 - Garnizon eratmın ihtiyacına sarfedilmek üzere 35,000 kilo 

kuru soğan açrk eksiltmeye konulmuştur. 
Z - Münakasası 18 ilkteşrin 935 tarihine müsadif cuma günü 

saat 11 de Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı 
lacaktır. 

3 - artnamesi komisyonda her gün parasız görülür. 
4 - Eksiltmeye konulan soğanın mecmu tutarı 1400 lira olup 

teminatı muvakkatesi 105 liradır. 
5 - İateklilern belli gün ve saatte teminatı muva:Ckate makbuz

'arınc komisyona vermeleri ve mezkur saatte hazır lıulunmaları. 
(2785) 1-4369 

1LAN 
1 - Tümen kıtaatx için evelce ilan edilen unun ihalesinde ta. 

libinin verdiği fiat yüksek görüldüğünden yeni.den 222 ton unun 
kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santim 
olup, ihalesi 22-10.935 tarihine müsadif sair günü saat 15 de htiy. 
ramiç tümen satın alma komisyonunda yaptlacağı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve evsaft
nr bulunduğu yerin satın alma komisyonuna mürac.ut ederek ôğ. 
rene bilir ter. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelet ı mu. 
cibince istenilen vesaikla muvakkat teminat tutan olan 2023 lıra. 
nın veya bank mektubunun ihaleden bir saat evet tlimen muh.'3sebe-
sine tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları. (2835) 1-4464 

t LAN 
1 - Erzincan garnizonunun kıt'a ve müı::~seseleri eratı ihtiya. 

cı için 129,000 kilo srğrf'. etine talip çıkmadığından açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 19350 liradır. 
3 - ilk teminatı 1452 liradır. 
4 - Şartnamesi ErT.incanda tümen "satın alma komisyonundan 

verilir. 
5 - İhalesi 23/ 1. inci teşrin/935 çarşamba günü saat 11,45 de 

tümen ııatın alma komisyonunda yapdacaktır. 
6 - İstekliler 2490 numaralı kanunun maddei mahsuslarına 

tevfikan komisyona müracaatları (2819) 1-4383 
İLAN 

ı - Tümen kıtaatı için evelce ilan edilen unun ihalesine ta· 
libinin verdiği fiat yüksek görüldüğünden yeniden 222 ton un un 
kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santim 
olup, ihalesi 23-10-935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
bayramiç tümen satın alma komisyonu binasında yaprlacaktrr. · 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve evsafı
nı bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek <?ğ· 
ıenebllirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddeleı ı mu. 
cibince i.atenilen vesaikla muvakkat teminat tutarı olan 2023 lira 
nm veya bank mektubunun ihaleden bir saat eve) tümen muhasebe-
ıine tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları (2836) 1-4465 

t LAN 
1 - Siirtteki tüm ve jandarma kıtaat ihtiyaOI için 684 ton ar

pa ve 718 ton saman 25.10-935 cuma günü saat 10 da kapalı zarf 
usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Arpanın muhammen bedeli 27360 
lira samanın 21540 liradır. İsteklilerin % 7 ,S teminatları ile mez. 
klır günde ve saat 9 da teklif mektuplarının Siirtte satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2892) 1-4479 

İLAN 
Bergamadaki kıtalar ihtiyacı , çin 31.000 lira bedel tahmin editen 

3W,OOO kilo un kapalı zarfla alınacaktır. Şı: tn<ımesi parasız ola. 
rak Bergamada uzun çarşıda satın alma komisyonunda her gün gö
rUlebilir. Teklif mektuplarının 25 ilkteşrin 935 günü saat on altı
ya kadar Bergaınada uzun çarşıdaki satın -ılma komisyonuna ve. 
rilmesi. Muvakkat teminat 2325 liradır. (2738) 1-4375 

t LAN 
ı - Erzincan garnizonu kıt'a ve müesseseleri eratı ihtiyacı için 

beş yüz kırk bin kilo una talip çıkmadığından yeniden kapalı ek
siltmeye konuldu. 

2 - Muhammen bedeli 70200 liradır. 
3 - İlk teminatı 4760 liradır. 

4 - Şartnamesi 351 kuruş karşılığında Erz!ncanda tümen satın 
alma komisyonundan verilir. 

5 - İhalesi 23 teşrinievel 935 çarşamba günü saat 15 de tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Şartnamenin 4 üncü maddesi mucibince istekliler teklif 
mektuplarım 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun 32, 33 34 
üncü maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale saatmdan 
bir saat eveline kadar Erzincanda tümen satın alma komisyonuna 
verecektir. (2818) 1-4382 

İLAN 
l - Bursa garnizonu için 432,000 Mudanya ve Bandırma için 

24000 kilo kuru ot ı:atın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli Bursanm 
162\JO Mudanyanın 900 Bandırmanın 720 liradır. Şartnameleri Bur. 
sa satın alma komisyonundadır. Eksiltme 21-10.935 pazartesi günü 
saat on altxda Bursacla tophanede satın alma komisyonu binasında 
olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. Muvakkat teminat 
Bursanın 1215 lira Mudanyanın 67 lira 50 kuruş Bandırmanın 54 
liradır. 

Teklif merctupları 21.10.935 pazartesi saat 15 şe kadar Sa. Al. 
koı ıisyon ı·ei::ılig.;ne verilmiş olacaktır. (2909) 1-4498 

t LAN 
Genel kurmay başkanlığı matbaasındaki linotip makinesinde 

yalnız gündüzleri çalışmak üzere 100-110 lira ücretli bir linotip 
operatör mı:!cinistine ihtiyaç vardır. İstiyenlerin Büyük erkanı 
harbiye matbaası müdürlüğüne müracaatları (3025) 1-4677 

t LAN 
1 - Kırldarelindc 600 ton arpanın kapah zarfla ihalesi 1 teşri. 

ULUS 

nısani 1935 günü yapılacaktır. Eksiltmeye girmek İ:>tiyenler ihale 
günü teklif mektubu ile kanuni belgelerini saat on bese kadar ko
misyon reisine vermeli ve saat 16 da komisyonda bulu~malrdır. 

2 - Arpanın tahmin edilen bir kilo fiatı 4 kuru~ 44 santimdir. 
3 - İlk teminatı 1998 liradır. Şartnamesi Kırklareli satın alma 

komisyonunda görülebilir. ('3026) 1-4676 
İLAN 

1 - Garnizon dahilindeki kıtaat ve müessesat eratmm mayıs 
935 gayesine kadar sarfedilmek üzere 60,000 kilo patates eksiltme. 
ye konulmuştur. 

2 - Münakasasx 18 ilkteşrin 935 tarihine müsadif cuma günü 
saat onbeşte Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. Eksilt
meye konulan patatesin mecmu tutarı 3600 lira ve ilk teminatı 270 
liradır. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve saatte teminatı muvakkate mak 
buzları ile mezkur komisyonda bulunmaları. (2786) 1-4368 

İLAN 
1 - Erzincan kıtaat ve müessesat hayvan ihtiyacı olan 779400 

kilo kuru yonca ve ota ihale gününde istekli çıkmadığından 24/1. 
teşrin/935 günü saat 15 de kuru ot saat 16 da kuru yonca ihale edil. 
mek üzere yeniden kapalı eksiltmeye konmuitur. 

2 - Kuru yoncanın muhammen bedeli 21573 liradır ilk teminatı 
1617 lira 97 buçuk kuruştur. Kuru otun muhammen bedeli 19176 
lira ve ilk teminatı 1438 lira 21 kuruştur. 

3 - Şartnameler Erzincanda tümen satın alma komisyonundan 
bila bedel verilir. 

4 - Şartnamenin dördüncü maddesine göre istekliler 2490 sa· 
yılı artırma ve eksiltme kanununun 32, 33, 34 üncü maddeleri mu. 
cibince teklif mektuolarım tanzim ve komisyona ihale saatından 
bir saat eve] vermi~ bulttnacai<lardır. (2823) 1-4388 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 170500 kilo kuru fasul. 

ya ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 26/1. tc~/935 cumartesi günü saat 11 de İzmirde 

kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Fasulyanın tahmin edilen mecmu tııtan 18755 liradır beher 

kilo fasulya ıçin on bir kuruş fiat tahmin edilmistir. Teminatı mu
vakka te a kcesi 1407 liradir. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda ı;örülebilir. 
5 - 1ste1dilerin Ticaret od"sında kayıtlı olduk!arma dair vesi

ka göster:>:lek mecburiyetindedir 
6 - Eksiltmeye istirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yaztlı vesikaları ile ter .inatI 
m ı ı.,:ıkka1e m3.kbuzlarrnı ve teklif me-ktuplarını ihale saatında n en 
az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. (2958) 1-4578 

İl.AN 
1 - Kırklarelinde 20 ton sade yağın kapalı zarfla ihalesi birin. 

citeşcin 22 inci salı günü yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyen. 
ler ıhale günü teklif mektubu ile kanuni belgelerini saat on beşe 
kddar komisyon reisine vermeleri ve saat on altıda komisyon•l;ı bu. 
ıunmalıdn. 

2 - Sade yağın ta:ımin edilen bir kilo fiatı 80 kuruş ilk temi 
natı 1200 liradrr. 

3 - Şartnamesi h e r gün kırklar eli s ttın alma komisyonunda 
görebilirler. (2893) 1--4490 

1 !. AN 
Bursa garnizonu ir: n (242,0~)) Mudan :d için (139,000) ve ban 

drrına için (212,000) k: ıo un satm almaca: tır. Tahmin edilen cede. 
lı Bursanxn 26225 lira Mudanyanın 15637 lira 50 kur.ış Bandırmanın 
23320 liradır. Şartnarrt>leri satın alma komısyonun bdır. Eksiltme 
22-10-935 sah günü saat 16 da Bursada tonhanede satın alma ko 
misyonu binasında olacaktır. Eksiltme karalı zarf usuli iledir. Mu. 
1r'akkat teminat Bursamn 2041 lira 88 Mudanyanrn 1172 lıra 85 
kucı.ış Bandırmanın 1 H9 liradır. Teklif mektupları 22.10-935 salı 
saat onbeşe kadar satın alma komisyon reisliğine verilmiş olacak-
tır. (2908) 1-4997 

İLAN 
1 - Konyadaki kurumlar hayvanlarının ihtiyaçları olan 676 

bin kilo kuru ot pazarlık suretile alınacaktır. Tahmin edilen bedel 
'"20280,, liradır. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul levazım amirlikleri ve Kon
yada Kor satın alma komisyonunda isteklilere hergün ()kutturulur. 

3 - Ek.siltme 18.10.1935 cuma günü saat 10 da Konya kor satın 
alma komisyonunda olacaktır. 

4 - tık teminatı 1521 liradır. 
5 - İsteklilerin teminat mektup, veya makbuzları ile vaktinde 

Konyada kor satın alma komisyonuna gdmeleri. (3028) 1--4647 
İLAN 

1 - Iğdır krtaatmm bir senelik ihtiyacı olan 300000 kilo un 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 48,000 
liradır ilk teminatı 31i00 liradır. İhalesi 4.11.1935 pazartesi günü 
saat 9 dadır. 

2 - Surbahan kıtaatının bir senelik ihtiyacı olan üç yüz bin 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
48,000 liradır. İlk teminatI 3600 liradır. İhalesi 4.11.1935 pazaıtesi 
günü saat ondadır. 

3 - İhaleleri Karakösede tiime,n binasında satın alma komısyo
nunda yaprlacaıktır. İstekliler ihale saatinden bir saat evetine ka
dar teklif mektuplarım komisy"numuza vermeleri. (3027) 1-4675 

· t LAN 
1 - Garnizon dahilindeki kıtaat ve rnüessesat ihtiyacı idn 

müteahhit nam ve hesrbına olmak üzere talip çıkmadığından dola. 
yı eksiltmv.inin 16.10.1935 tari 'ıinde yapılacağı ilan edilen QOOO 
kilo sadeyağının ihalesi 21.10.1935 pazartesi günü saat 11 de ya
pılacaktır. 

2 - Yağın mecmu tutan 8550 lira oJup teminatı muvakk-••·esi 
641 lira 25 kuruştur. 

3 - İstekliler şartnamesini bergün komisyonda görebilirler. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler teminatı muvakkate makbuz

ları ile birlikte belli gün ve saatte Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonuna müracaatları. (3024) 1-46'78 

İLAN 
1 - İhtiyacatı askeriye için aşağrda cins, mikdar teslim yeri, 

muhammen bedeli muvakkat teminatı ve ihale tarihleri yazılı iki ka· 
lem arpa kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameleri Ankara ve İstanbul levazım amirlikleri satın 
alma komisyonlarında ve Tekirdağmda askeri satın alına komis. 
yonunda her gün görülebiJir. 

3 - Eksiltme Tekirdağrnda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler tecim odasında kayıtlı olduklarım 
ve ehliyeti ticariyelerini gösterir 935 senesinde tecim odasından 
aldıkları vesikayı komisyona göstermeye V'e vekil gönderenler 
bunlarla beraber vekaletnamelerini birlikte bulundurmağa mec
burdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evel komisyon baş-
kanlığına verilecektir. (3030) l-4672 
Cinsi teslim yerıi miktarı muhammen muvakkat ihale T. gün.sa. 

Arpa Tekirdağ 

Arpa Malkara 

kilo bedeli teminatı 

720,000 
360,000 

kuruş santim Lira 
4 25 2295 1/2. teş/935 16 
4 so 1215 1/2. teş/935 17 /30 
İLAN 

1 - Kırklarelinde 900 ton unun kapalı zarfla ihalesi 1 teşrini
sani 1935 tarihine müsadif cuma günü yapılacaktır. Eksiltmeye 
girmek istiyenler ihale günü teklif mektubu ile krınuni belgeleri. 
ni saat on dörde kadar komisyon reisine vermeli ve saat on beşte 
komisyonda bulunmalıclır. 

2 - Unun tahmin e 1ilen bir l:ilo fiatı 12 kuruş 69 santirr.dir. 
3 - Şartnamesi Kırklareli " •tın alnı:ı komisvn ·ıunda he,. gün 

görutebilir. (30?.Q} 7673 

• 

15 lLKTEŞRIN 1935 SALI 

mEmU~LA12 KDOPEl<RTiF. 

Kuru Tahta Parçal~rı 
Soba ve kaloruferler tutuşturmak 

Banyo kazanlarında kullanılmak üzere 
Kırılmış tahta parçaları 

DEPODA TESLİM KİLOSr 

ı Kr. Satılıyor 

F'ırsattan istifade d. . , 
e ınız .. 

Karaköse 
ilbaylığından: 

1 - 75777 lira keşif bedelli Diyadin ilçesi merkezindeki ilk 
mektep !Jinası inşaatı kapalı zarf usuliyle ve on be§ gün mUddetle 
ekFiltmeye konmuştur. · 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Fenni şartname 
B -İdari şartname 
C - Keşif hulasası 
D - Mufassal keşif 
G - Rayiç cedveli 
F - Plan 
3 - Muvakkat teminat 633 liradır. 
4 - İsteklilerin en az on bin liraidc hükümet inşaatım muvaf. 

fakiyetle yaptıklarına dair vesika ve ticaret odasında kayıtlı bu
lunduklarına dair de makbuz ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - Bu tahsi.sattan beşbin lirası 935 büdcesinden 935 mali yılı 
sonuna kadar ve üç ibin dört yüz kırk lira da 936 büdccsinden 936 
yılı ağustos sonuna kadar yapacağı iş nisbetinde tediye edilecektir. 

6 - Kat'i ihalesi 25-10-935 cuma günü saat 15 de vilayet encU.. 
menindedir. 

7 - İsteklilerin teklif mektupiarını saat 14 de kadar Ağrı Vi· 
layet encümeni başıkanlrğrna tevdi etmeleri gereklidir. (6408) 

1-4679 

. Nafıa Bakanlı~ndan: 
{ 

18193 lira 50 kuruş muhammen bedelli 555 paraçdan ibaret muh· 
telif cins mobilya kapalı zarf usulU ile eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 1 ikinci teşrin 935 cuma glinü aaat 15 de Ankarada 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikasc ve 1364,Sl Hrahll: 
muvakkat teminatları ile birlikte 1 ikinci teırin 935 cuma gUnD 
sa.at 14 de kadar Malzeme Müdürlilğilne tevdi etmeleri tazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartname ve eklcrıni parasxz olarak An
karada Bakanhk Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(2960) l-4657 

~lltllHlllllllllllHllllllllllllllltllJflfUllllllntlllllllllllllJDlllllllJllJlllllllllDlmHlllllllllJ!I 

~ Türkiye Kızılay 1 
~ Çemiyeti Genel Merkezinden: ~ 
= ~ .. . . -~-
- Cemiyetimizin' Ankaradaki zehirli gazlardan korunma maske 
- fabrikası için Dizel motörü kullanmasını çok eyi bi.len bir maki- 3 = niste lüzum vardır. Şartlar aşağida yazılıdır: 3 
- 1. - Türk olma.k, ~ 

2. - En aşağı orta mektebi veya buna muadil bir sanat mekte. = 
- bini bitirmis olmak, E 

~ s 
3. - En a§ağı beş sene DizeJ Motörü kullanmıt olduğunu ve- :::::: 

- sika ile ispat etmek, = 
4. - Askerliğini yapmış olmak. ~ 
5. - Yaşı kırktan fazla olmamak, :::! 
6. - Sıhhati yerinde olmak, ;:; 
7. - Makinist, tecrübe edildikten sonra kat'i hizmete alınacaık ~--

- ve aylığı tayin olunacaktır. 
_ İsteklilerin yazacaklaN istidaya nüfus cüzdanını, çalıştığı yer- § 
- lerden almış olduğu vesikalarm asıllarını veya suretlerini, sıhhat :; = raporunu, polisten alacağı eyi hal vesikasını iliştirerek 25 birinci 9 = teşrin 1935 cuma günü saat 17 ye kadar Yenişehirde Genel Mcr- ~ 

kezimize göndermeleri ilan olunur. l--4644 ;;;; 
= = 111111111 fll l lll il l l l l l il l lll l il l lll il lll lll il l l llll lll lll l il l il l lll lll l ili lll llllll lll lll llllllllUll l l lll lllll 

Jandarma Genel l(omutanlığı 
\nkaraSatm AlınaKoınisyonundaı. 

1: (10) bin kilo vazelin yağı 1-11.935 cuma günü saat 10 d3 
kapah zarf usulü ile ahnacakt[r. Kilosuna (55) kuruş paha biçil· 
miştir. İstekliler 412 lira SO kuruşluk ilk inanç sandık bahtı ve

ya banka ıbitiği ile eksiltme saatmdan bir saat önceye kadar k.a.· 
nuni şekilde hazırladıkları teklif bitiklerini vermeleri. 

2: 100 - 150 ton kok kömrü 31-10-9')5 perşembe günü saat 10 
da açık eksiltme ile alınacaktır. Tonuna 30 lira değer verilmiştir. 
İlk inanç parası 337 lira 50 kuruştur. Eksiltme gün ve eaatında 
sand~k makbuzu veya banka mektubu ile gelmeleri. 

3: Gali görüldüğünden kapalı zarf eksiltmesinden pazarlığa 
çevrilen 1900 metre kaputluk kumaş 31.10-935 perşembe günü sa
at 14 de pazarlıkla alınacaktır. Bir metresi için 275 kuruş değer 
verilmiştir. İstekUlerden pazarlık gün ve saatmda 391 Lira 88 ku
ruşluk ilk inanç maldbuzu veya banka mektubu ile gelmeleri. 

4: İstekliler istenilecek belgeleri göstermeleri 
S: Eksiltmeye konulan vazelin, kömür ve kaputluk kumaşın 

şartnameleri parasrzdrt'. lstiyenler her gün komisyondan alahi
lirler. 

6: Bunların eksiltme ve pazarlığı Janrlarına gı.;nel k.;cıut"n].,.., 
kurağmdaki satm alma komisyonunda yapılacağı. (2~99) l-46c;l 



P.11.11
• Ba~ i\lüdürlüğün<len: 

Telsiz verici istasyonunda bulunan 130 tane boşaltılmış extra 
Heayvy dizel yağı varili ile dört vari l dolusu muhtelif biiyükllik
te civata ve somun pazarhkla satılacaktır. 

Varillerin her biri 180 kilo yağ alır. 
VariJler için ayrı somun ve c1vatalar ıçın ayn satılacak ve 

kat'i ihale günü 24 10-935 perşembe gunü saat ıs te yapılacaktır. 
lstekJi olanların P. T. T. Bas Mudürlüğüne müracaatları ilan 

olunur. (2941) 1-4553 

İmar ii,lii r lü~nden: 
Kimden istımlak Muhammen b. 

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

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 17. 10. 35 perşembe 
gunü saat on beşte bilmüzayede satılacağından taliplerin müdür-
lüğündeki komisyona müracaatları. (2886) 1-4485 ------
Ank.ara 1\lüstal<il Ja darına tabu

ru komutanlığından 
1 - İkinci ihalesine de istekli «ıkmıyan <l§ağıda çeşitleri yazılı 

erzak 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince bir ay içinde 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlık 21.10.935 pazartesi günü yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi görm<"k için her gün ve pazarlık gilnü de mu

ayyen saatında ilk teminat banka meıktubu veya vezne makbuzu 

olacaktır. 
4 - İsteklilerin bu şerait dahilinde vilfıyet konağı arkasında. 

ki J. M. Tabur karargahı içinde komisyonuna gelmeleri ilan olu
nur. (2822) 
ilk teminat 

Li. Kr. 
9 60 

30 50 
11 25 
9 00 

26 32 
67 50 
18 75 
37 50 

Ki. 

3200 
9000 

500 
40 

1300 
15000 
10000 
10000 

Fi. 

4 
6 

30 
300 

27 
6 
2,50 
5 

Erzakın Cinsi. 

Kuru Sô~an 
Patates 
Tarhana 
Çay 
Gaz 
Arpa 
Saman 

Kuru Ot 

l\laliye Vekaletinden: 

-4385 

600 adedi, dibi ve kenarları bez kaplı kontrplak evrak koymağa 
:mahsus sepet ile muhtelif boyda 1400 adet fersude kağıt sepeti 
açık eksiltme ile mirnayaa edileceıktir. Muhammen kıymetleri 2450 
lira olup isteklilerin 190 lira 50 kuruş teminat mektupları ile bir. 
likte 1-11-1935 giınlemecine tesadüf eden çarşamba günü saat 14 de 
maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğiındoe müteşekkil komisyona 
mı.iracaat etmeleri .. e memhur nümuneleri Ankarada merkez ve ls
tanbulda Dolmaıbahçe deposunda görülüp buralardan şartnameleri 
alınacaktır. (3005) 1-4656 

Adapazarı Belediyesinden: 
ı - Şehir İçme Suyunun halihazır tertibatına göre ve ilerde ya

pılacak tesisata uydurulacak vaziyette javalizasyon projesi ve 
hesabı. 

2 - Sabanca gölünden (Tokat <krcsi önündeki yardan) çark 
mevkiine kapalı mecra ile su isalesi projesi ve hesa batı. 

3 - Cark makina dairesinde tehrin mevcut ve musaddak su 
şebekesi planına nazaran istikbal için yapılması z~ri .. ~uvve~ 
muharrike tadiltaı projeleri ve her.abatı ve su kudretının olçulmesı. 

4 - Şehirde yapılacak su kuleai pr~jesi ve hesapları.. . 
5 - Lüzumu halinde ıkullanılmak uzere suyun tasfıyesıne aid 

tertibat (Fili tras yon, Koagülasyon) projeleri ve hesapları. 
6 - Keşifnamc raporu. 
7 - Fenni izahat raporu. . .. . 
Adapazarı şehir içme suyu için yıukar~~ 7 ma~~e ıle gosterıl~n 

proje ve hesabatm yapılması 9-10--935 tarıhınden ıtıbaren (35) gun 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 13-11-935 çarşamt>a günü saat 16 da Adapazarı Belediye 

encümeninde yapılacaktır. . . . . 
Muvakkat teminatmikdarı (200) lıradır. Talıp ~lanl~rın ıbtı· 

aas vesi-kalan w son bcg sene içinde yaptık~arı pro1~lerın Nafıa 
bakanlığından tasdik olunarak red olunmadıgını ~.avı bakanlıktan 
aldıkları şehadetnamelerile birliıkte ilan o!u?an gu~ ve saatta. ~e
lediyeye gelmeleri. f stiyenlerin şartnamesını bcledıyeden alabılır. 
ler .. (3000) 1-4660 

Türl{iye Büyük Millet Meclisi 

ldare Heyetinden: 
1 _ Açrk eksıltme ile M~cHs ve müştemilatı kaloriferleri için 

(iki yüz) ton kok kömürü sa!ın al~.n~~a.Jt:t~~: 
2 _ Şartnamesi Meclis Daıre Mudurlugunden bedelsiz alına-

biİir. ) d. .. 11· r d .. • 
3 _ Muvakkat teminat tutan ( 450 ort yuz e ı ıra ır. temı. 

nat Banka mektuıbu, olacaktır. 
4 - A~ık eksiltme 7/ XI 935 perşembe ~ünü saat on beşte Bü-

yilık Millet Meclisi İdare Heyeti odasında ıcra .kı!macaktır. 
5 _ Eksiltmege gırmek istiyenler 935 senesı tıcnret odası tes-

cil cüzddnını beraber getirecerklerdir. (2990) 1-4661 

ANKARA 1CRA DAİRESİ İFLAS MEM~RLU~~.NDAN: 
Ankara Yenişehirde Menekşe so~agında Gazıanteplı tu;car ve 

muteahhıt Ahmet Dainin Ankara Tıcaret mahkemesınce ıfHisına 
karar verilip ta:;fiyenın adı şekilde yapılması tensib kılınmış ol-

duğundan: · · k k ·dd' d b 1 ı _ Müflisten alacağı olanların ve ıstıh a. ı . ı~sm a . u ~-
ruınların alacaklarını ve ıstihkaklarını ilandan bır ay ıçınde daıresı· 

l 
. k k t ettirmeleri ve delillerini (senet ve defter hulfi-

ne ge ere ayı . . d" 1 1 · 
salan ve saire) asıl veya musaddak surctlerını tev ı ey e.mde erı. 

3 _ Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerm e ~u-
1 d l allar UZ 

•• erı"ndeki baıklan mahfuz kalmak şartıle 
un uran arın o m . . bunları aynı müddet içinde daire emrine tevd! etmel~rı ve etmez-

lerse maıkbul mazeretleri bulunmadıkça, cezaı mesulıyete ugnya
cakları ve rüçhan haklarından mahrum k~l~~aklan. 

4 _ ı2.ıO.l933 tarihine müsadif sah g~nu saat 14 de alacakhla
·1k · t . a gelmeleri ve müflis ile muşterek borçlu olanlar ve 

knnf_ıll ~ç . ımae borcunu tekeffül eden sair kimselrin toplanmada 
e ı erının v ~ . • 1-4665 

bulunmağa haklan oldugu ılan olunur. 

Türk:İ}1e Cüm)ıuriyet Ierl{eZ 

Ban asın aıı: 
İk · r · de 5 gelirli 1933 Ergani istıkrazı 5 inci ikramiye 

ke 
.dra:nbıyc kıamyuızz idarei merkeziyesinde 16 ilkteşrin 1935 gunu 

şı esı an ...., k ı ·· ·ıı ·1 
bah d 

k da Finans bakanlığı ve oan a ar mumessı erı e 
sa saat o uz . 1-4683 
Noter huzurunda icra edilecektır. 

ULUS 

.!UilJi Müdafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonu 

ilan lan 

: l Askeri FabrikaJar Umum: 
~ ~ l\liidürlüğü Satmalma l· l. . ,.."",.,,.,.,, ... "' -..""' "' ""' 1 

Komisvonu IJiinları ~~ 
1 - Edremit garnizonu ile 

Ayvalık garnizonu için 370.000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Hepsine biçilen eder 
37.000 liradır. 

3 - İhalesi 17-10.935 perşem. 
be günü saat 11 de Edremittt' ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
3775 liralık ilk inanç parası mek. 
tup veya makbuzlariyle birlikte 
kanuni şekilde hazırladıkları tek. 
lif mektuplarım ihale saatmdan 
bir saat evel Edremitte Tümen 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(2829) 1-4397 
B1L1T 

lstanbuldaki Kuleli ve MaL 
tepe Iisclerile Bursadaki Bursa 
Askeri lisesinin 10 ve 11 inci sı. 
mflanna yeniden talebe alına
caktır. Girmeğe istekli bulunan· 
ların bu mekteplere veya asker. 
lik şubelerine hemen müracaat. 
lan ilan olunur. (2866) 1-4448 

B1LtT 
Ordu sıhhi ihtiyacı için (50) 

adet Subay ve (300) adet erat 
etejeri açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. Hepsine biçi
len kıymet (3300) lir:ıdır. İha
lesi 26·10.935 cumartesi saat 10,5 
dedir. Muvakkat teminatı (247) 
lira 50 kuruştur. Evsaf ve şart
namesini almak ve görmek üze
re bedelsiz olarak her gün öğ. 
leden sonra M. M. V. satınalnuı 
komısyonundan alınabilir. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 ne· 
maralı kanunda gösterilen vesa
i kle ve teminat mektubiyle bir. 
likte belli gün ve saatında M. M . 
V. Satmalma komisyonuna gel · 
meleri. (2948) 1-4583 

BtLtT 
1 - Bir metresine biçilen 

eder 900 ilıı 975 b:n metre yaz
lık elbisel•k bez kapalı zarfla 
eksiltmeve konulmuştur. 

2 - İhalesi 16.10.935 çarşam. 
ba günü snt 11 dedir. 

3 - Ş:ı: tnamesi 24 lira 87 ku
ru~ M. M V. Sa. Al. Ko. dan 
alınır. 

4 - Hepsine biçilen eder 497 
bin 250 lir:ıdır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
23.640 lira~rlı ilk inanç paraJari· 
le birlikte kanuni şekilde hazır
ladıkları teklif mektuplarını i
hale saatındım bir saat eveJ M 
M. V. satın alma Ko. na verme 
leri. (282'5) 1-4389 

BIL1T 
l - Bir metresine biçılen e

der 280 kuruş olan 2800 ila 3700 
metre kurşuni kaputluk kumas 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 28 birinci teş. 935 
pazartesi günü saat 11 dedir. 

3 - Şartname parasız olarak 
komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
777 liralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile birlikte 
kanuni ş~kilde hazırladıkları 
teklif mektuplarım· ihaleden bir 
saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (2937) 1-4565 

B1L11' 
1 - Bir metresine biçilen e· 

der 270 kuru~ Qlan 6500 metre 
haki elbiselik kumaş kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - İhalesi 28 birinci teşrın 
935 pazartesi günü saat 15 de
dir. 

3 - Şartnamesi parasız ola. 
rak M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
1316 lira 25 kuruşluk ilk inan.ç 
parası mektu,p veya makbuzları
le birlikte kanuni şekilde hazır· 
ladıkları teklif mektuplarını iha· 
lede~ bir saat evvel M. M. V. 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(2936) 1-4564 
BİLİT 

Kapalı zarfla alınacağı ilan 
edilen freze makinesi torna tez
gahı, ve teferrüatını~ şimdilik 
alınmasından vaze:eç ·ımiştir. 

BİLIT 
Muhtelif cins 365 kilo perçin 

çivisi pazarlıkla alınacaktır. 
İhalesi 22.10.1935 salı günü 

saat ondadır. 
Pazarlığa gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3, üncü mad
delerde yazılı bilgelerile M.M. 
V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (3003) 1-4658 

BİLİT 
III. Kor. Nk. Tb. nun 

Kor Muh. için Kor. Mu~. 
deposu adına doldurduğu 66 kı. 
lometre kablo ve dolabına aid 
10. Ags. 1935 tarih ve 41592 sayı
lı ayniyat makbuzu gaip olmuş
tur. Yerine yenisi verildiğinden 
eskisinin hül•mü olmadığı vesı
ka ve müstcnidat yerine kulla. 
nı· _mıyacağı kamuya bilittırilir. 

(=~> 1-4659 

~ 

Kayaşta yapılacak inşaat • 
Ke if bedeli (3580) Hra (60) 

kuruş olan yukarda yazılr inşaat 
Askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satın alma komisyonunca 6. 
2. teşrin 1935 tarihinde çarşamba 
günü saat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname 
(18) kuruş mukabilinde komis-
yondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (268) lira 
(55) kuruş. 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerinde yazılı 
vesaik1e muayyen giin ve saatte 
komisyona müracaatları. (3014) 

1-4663 

5 kilo 22 bome h amonyak 
20 top şeffaf resim muşam ası 

40i.• top prusyat kağıdı 
50 top ozalit kağıdı 
25 top şeffaf ozalit kağıdı 

Tahmin edilen bedeli (1b95) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü S'ltın 
alma komisyonunca 4. 2.te~rin 
1935 tarihinde pazartesi günu sa
at 15 de açrk eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname paras·z o· 
larak komi:syondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat oi;m 
(142) lira (13) kuruş ve 2<90 
numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur giin 
ve saatte komisyona müracaat-
ları. ( 3015) 1-4662 

Satılık Saman 
Ankaranm saray köyünde: 40 

kağnı araba samanım acele satı
lıktır. Taliplerin a~agıdaki aı.Ire· 
sc müracaat etmeleri ilan olunuı. 

Ankara Soğukkuyuda Vevzi. 
paşa mahallesinde 18 numa
ralı hanede Canhaz Halim 

1-4667 
~~~_.....~~ .. ~ ~ ~ ~ ~ Y. ~ 

~~ ... "#.~-.-16:...:4::.-ı;~ 

~ ~ 

~"' l'ophane41e ll"tanbul Lt·· ~ 
" ... . ı·-· s ~ ~~ \'azım ,,nur ı~ı atııı ~~ 

f.~ Alma Komisyonu ·l 
ilanları ~~ 
t LAN • 

İstanbul Levazım Amirliği
ne baglı krt'at için 500 ton un 
23/B. Teşrin 935 çarşamba gü 
nü saat 16 da Tophanede Satın 
alma komisyonunda kapalı zarf. 
la Eksiltmeye konulmuştur Tah 
min bedeli 59900 liradır. İlk te 
minat 4245 liradır. Şartname ve 
niimuncsi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sa 
yıh kan:.ınun 2,3 üncü maddele
rinde istenilen vesikalarla bera. 
her teklif mektuplarını ihale sa 
atından bir saat eve} komisyona 
•ermeleri. (181) (6095) 1-4468 

İş arıyor ~~~ 
Tiıl'kçe, fransızca, italyanca ~ 
bilen türlt tebaası bir bayan ~ 
mürebbiyelik için iş arıyor. ~ 
Miıracaat: P.K.: 459 ~ 

~~ 1-4666 

~-~"~ 

~ 
~ 

l(iralık 
!eııişchirde Karım paşa cad

de.sı:1de Avusturya sefaretbane
sinin is~a' eylediği yedi odalı 
ve bütün konforu haiz 1? No. lı 
hane kiralıktır. 

Divanı Muhasebatta Bay A-
lime mürı:ırn • J-4fi?O 

~ 

Mütehassısı 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
~~ 

Anaafrtalar caddesi Zenit ~~ 
saat mağazası üstünde No. 
70 salı günleri . Yoksuzlara ~ 

parasız 

1-4671 

SATILIK VEYA KiRALIK 

Konforlu ev 
Çankayada 6 odalı, havagazı, 

su ,elektrik sofaj santral, 8 dö
nüm bahçe, garajı havi ev kiıa· 
hk veya satılıktır. 

1368 telefon numarasına mü. 
racaat. 1-4669 

- il lll= 

Dr. TURGUT 
- Cehecl Hastanesi OperatörU 

Hast lanm Adliye Sarayı 
k~.rşısında Hayati apartmanın· 
da her ün 15 den 19 za kadar 

kabule başlamıştır. 
IllliU iDii ıÔUUWUlllllll!!lllDllll~ 
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y KUrU.f ollıu 

Çerkesköydc yapılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usuliylt 
eksiltmeye konulmuştur. Keljif bedeli (25906) Hra muvakkat temi4 

nat 1942 lira 95 kuruştur. İhalesi 23 birinci teşrin çarşamba günil 
saat 15 te Çerkesköyde belediye enciimeninde yapılacaktır. 

Teklif mektupları ihale saatmdan bir saat evveline kadar ka. 
bul ed~l~r. Buna ait proje ve şartnameler isteklilere (125) kuruş 
mukabılınde posta ile gönderileceği gibi arzu edenler İstanbul 
Ş.arbaylı~ı F~n h.eyetinde bulunan bir nüsh~sını da parasız görebi
lırler. fsteklılerın şartname maddelerinin ne:tarı dikkate almaları 
ve 24~ sayı!r kanunun 3 cü maddesindeki vesikalardan başka bu işi 
yapmaga ehıl olduklarına daiı resmi bir dairenin vesikasını da ver· 
meleri şarttır. Keyfiyet htekli olanlarca bilinmek üzere ilan olu-
nur. (2842) t-4402 

Kiarlık oda aranıyor 
Aile yanında möbleli veya möb· 

lesiz bir oda arıyorum. Tam bir 
pansiyon yahut hiç bir şeye ka 
rışmamak şartları konuşulabilir. 
İlan memurlufrumuza müracaat. 

Ur. CEMS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırlan bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumt deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve müessir bir na· 
sır iIScıdrr. 

' ~ .. 
~ 

Beher 
'iıtyıtA Santimı Sayıta 

2 
f 

6 

8 

~00 

150 
80 

30 

3 
6 
7 

kuruştur 

200 
100 

40 

~~ 1 - Hayu ışlerine ve yenı • 
·~ l(ıkan kitahlarn =ıin ilanlardan 
~~ % 15 t"nzıl!lt vaprhı. 
.,~ 2 - ?.ayı illin bedellerı mak. 

·~ 11 vfiz otuz kuruştur. 
~~ 3 - 1'f'hrık . teşekkiiı evlen 
~ 
~ me veta1 ve katı allika ilanla 
~~ ından malttuan bf'Ş lira almn 

ABO 1F. ŞAR'l'J~ARJ 
Vlüddet Dahilde Hariçte 

17 
9 
5 

Llrıı 30 

.. 
.. 

16 
9 

gönderil mi yen 
~ nl"ktuhlara cevah vf'rilml":ı 

" 

KASTADtVA 
Martha Eggerth 

iş kumnarası 
sahiplerine 
senede ı 

20,000 lira '/ 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BlRINCt TERTIP .. 
~nede iki defada 

4 l 4 ki,iye OD bin 
lira ikram.iye 

8er •ne 1 nhıan tt 1 llkt~rtn.te b
...,.. •ldblm •1'81!19da ~- ... ,. .. n111 
oıre ıı-drr...ta 207 Uşiyc ..,,. bin Un 
"911 edllım:lırtlir. 

Birimi mWfatı 1000 Un 
!..;...' • 2SO • 
VD lritf7e Jhaden 1000 
Ylnııl " dlitadelı 1000 
t75 ~ -- 1750 • 

Beş hlıı linılıtı tıan 

iKiNCi TEHTIP. 
Scnedt' beş defa. 
da beş kişiye on 
bin Ura ikramiye 

Venl lhda111 edilcu lıu hnlana b'1 
birinde tel bmtı.,. •Mhlne ıı.ı bin U,.. 
lknmlye '°ttflme•ttd!r. Bu kıırdar -
de~ ilelın 

Şubat, Hadran. Temmnıı. Evlül n 

B rtnd\inun 

1 lll<te!rlnde <'f!kllt"<c:l.tlr nt.Pmnı fl1l gtlnlf'rf l"t'lılll""f'klf 

Kuralara iştirak cdebiln ek için l?.ımba~ sahiblernin asi'> • 
vi~ beş lira biriktirmıs olmalan Lizmıdır .,an 
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Harita genel direktörlüğünden: 
ı - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel Direktörlü. 

tü Topoğraf ve Nirengi şubeleri için zirde muhammen bcdellerile 
IJ\nle gün ve saatları yazılı alat açık eksiltme ile satın alıancaktır. 

2 - İsteklilerin şartnameleri görmek için her gün ve eksiltme
r.e gireceklerin de muvakkat teminat makbuzlarile vaktinde Cebe: 
~de Harita Genel Dir~örlüğü satın alma k.,misyonuna gelmelerı. 
iÇıuhammen bedel. Teminatı muvakkate 
Lira Cinsi mikdarı Lira. Kuruş İhale tarihi GÜNÜ saati 
450(1 Alidatolome- adet 337 50 16.10.93ı: çarşamba 14 

tolometrik 
680 Kolimatör l ,. 51 00 16-10.935 

(2817} 

Tarım Bakanlığına 

.. 
1--4381 

15 

l\11ütercim alınacak 
Memurin kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki vasıfları 

haiz olmak fartilc bakanlığımız yayın direktörlüğünde kullanılmak 
Uzere İngilizce ve fransızcayı tlirkçeye ve türkçe~i b~ _dillere çe. 
virmeğe muktedir olan ve ileride artmlmaık üzere şım~ılık ~yda .(125 
yüz yirmi beş) lira ücret verilmesi .ta~arr~.r eden b~.r .~utercıme 
lüzum haıd olduğu evelce ilan edilmıştı. Musabaka gunu 23·X.935 
garşamba gününe kadar uzatılmıştır. Ankarada bulunan isteklilerin 
o günü bakanlığımız y.ayın direktörlüğüne ve lstanbulda bulunan 
f.tcklilcrin ise viUlyct ziraat direktörlüğüne aynı günde baş vur· 
malan ilan olunur. (2877) 1--4483 

. Ankara llbaylığından: 
Ankara İli özel idare dispanseri için 1 l tane Mikroskop açık 

eksiltme ile satm alınacaktır. Tahmin bedeli ( 1815) liradır. Muvak· 
JCat teminatı ( 134) Jiradrr. İsteklilerin şartnamesini görmek için 
Ankara ve İstanbul Sağlık Direktörlüğüne ve eksiltme günü ola? 
24-10.935 perşembe günü saat 15 de İl daimi encümenine gelmelerı. 

(2973) 1--4596 

Ankara orayı otöltüs 
işleri ))irektörlüğünden : 

1 - Açık eksiltmeye konulan şey 34/720 eb'adındaki Otobüs 
.astikleri için 150 adet zencirdir. 

2 - Tahmin bedeli: 3000 lirackr. 
3 - İlk teminat miıkdarı 225 liradır. 
4 - İhalesi 25 ilk teşrin 1935 cuma gliati saat 14 de otobüs direk

törlüğünde yapılacaktır. 
5 - İ&teklilerin şartname ve mukavelenamesini görmek için her 

g-lin OtObiis DirektörHiğü I~vazım Şefliğir müracaatları. 
(2965) 1-4597 

Ankara Evkaf nıiidiirlü~nden: 
Vakfa ait hatip çay.ı kenarındaki 86 numaralı Uzun Uluk na

milc maruf değirmen aı.at ve edevatiyle .birlikte beş sene müddetle 
kiraya verilmek üzere artırmaya çtkarılmıştır. Talip olan}arm ıe
raiti anlamak üzere evkaf idaresine müracaat eylemeleri ve yevmi 
ihale olan 21.10-935 pazartesi güniı saat on beşte teminat akçelerik 
birlikte gelmeleri. (2970) 1--4593 

Ankara şarl)aylığıııdan: 
Dükkan ve ticarethanelerin kapanına 

saatleri 
1 - 15/T-cşrinievel.f935 den itibaren marangoz, doğrama fabri

kaları ve atölyeleri ve dükkanları aaat on sekizde, 
2 .__ Hırdavatçılar, attarlar, kırtasiyeciler, saatçiler, inşaat, elek

trik otomobil, fotoğraf malzemesi satarrt:n". ku}·umcular, camcılar, 
manifaturacılar, tuhafiyeciler, hazır elbiseciler, şapkacılar, 1tola. 
cılar. terziler, ayakkabıcılar, kunduracllar. demirciler, sobacılar. 
tenekeciler, çilingirler, bakırcılar, tüfekçiler, bıçakçılar. el"ktrik, 
au kalorifer tesisatçıları, sarraflar, dök"' riler, saat 19 da. 

3 - Bakkallar, helvacılar. kuru yemi çiler. kasaplar, sebze ve 
meyveciler, mahrukatçılar, gazozcular. sucular ekmek satanlar. 
berberler saat 21 de. 

4 - Lokantacılar, gazinolar, kahveler. şerbetçiler, muhallebi
ciler, tiitüncüler, hamamcılar saat 23 de dükkan ve ticarethanele-
rini kapayacaklardır. (3017) 1--4643 

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

zarlıkla alınacak bir Kovinatör S D. 782 buz dolabr 23-10-935 çar
şamba gilnü saat on beşte açık eksiltmeye konulmuştur. f stcklile. 
rin Baytar Diı'ektörHiğüne başvurmaları. (2995) 1-4612 

Emniyet İşleri 
Umum Müdürlüğüııden: 

1 - Zabıta memurlarının 935 senesi elbiseleri için bir metresi
nin bedeli muhammeni (425) kuruştan azı (13000) çoğu (13500) 
metre kurşuni renkte elbiselik kumaş 20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usutiylc eksiltmeye konulmustur. 

2 - İhalesi 25.10-935 guniı saat 15 de Emniyet İşleri Umum 
Mudürlüğünde teşekkül eden komisyonda yapılacaktır. 

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

tup veya makbuzla 249&. sayılı kanunun 2. 3 üncil maddelerinde ya
.zrlı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir sa-
at evvel komisyona vel'9\eleri. (2918) 1--4569 

Ziraat Vekileti 
Satın alma komi yoıınundan: 

Muhammen bedeli (3.400) lira olan 10 ton arsenikli kurşun to. 
zu ( Arseniate de plombe) 20. İkinci teşrin. 1935 çarşamba günü 
sa t ıs te kapalı zarf usuliyle Vekalet binasında eksiltmeye konu
lacaktır. Şartnameler Ankarada satın alma komisyonunca ve lstan
bulda Ziraat Müdürlüğünce parasız olarak verilir. İsteklilerin tek. 
liflerile {255) liralık teminat mektuplarını şartnamede yazılı bel. 
geleri yukarda yazılı eksiltme saatıodan bir saat önceye kadar ko-
misyona vermei.leri lkundır. (2843) l--4466 

ULUS 

Eksiltme ilanı 

Çaııal<lcale Jandarma Okulları 
Satıııalma Komisyonu 

Reisliğinden: 
30/9/935 günlemecindc: kapalı zarfla cksiltmc&i yapılacağı ilan 

edildiği halde isteklisi çıkmayan Çanakkalede 1, 3, 9, 10 sayılı jan. 
darına okullariylc jandarma hastanesinin senelik ihtiyacı olan 
893,650 kilo has ekmeğin e-ksiltmesi 21-10·935 pazartesi günü saat 
15 de belediye dairesinde salahiyettar komisyonca pazarlıkla yapı
lacaktır. 93833 lira 25 kuruş tahmini bedelli ve 5941 lira 67 kuruş 
muvakkat teminatı olan bu eksiltmeye girmek istiyenler teminat 
malebuzlarını aynı günde saat !5 şe kadar komisyona teslim etinls 
olacaklardır. Şartnamesi parasız komisyonda görülebilir. 

(6222) 1--4573 

İnhisarlar umum t\lüdürlüğünden: 
1 - İzmir Çamaltr tuzlası tuz değirmen binası inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. • 
Z - Tahmin edilen bedeli (29679,53) liradır. 
3 - Eksiltme, proje ve şartnameleri (150) kuruş mukabilinde 

İzmir inhisarlar baş müdüriyetiyle Kabataş levazım ve mübayaat 
şubesi nakit muhasipliğinden alınacaktır. • 

4 - Eksiltme 19.10.1935 tarihine müsadif cumartesi günü aaat 
(11) de Kabataşda inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi binasın. 
daki ahm komisyonunda icra kılınacaktır. 

5 - İsteklilerin yüzde 7.5 muvakkat güvenme paralariyle bir
likte kapalı zarfları muayyen günde saat ona kadar behemehal ko. 
misyon reisine makbuz mukabilinde teslim etmeleri lazımdır. 

6 - İsteklilerin kapalı zarflar içine şartnamenin 4 üncil mad· 
desi mucibince !hım gelen vesaiki koymaları şarttır. (6100) 1-4456 

1\1alivc Vel<aletinden . 
Yugoslavyada mal terk eden türk tab'asının mallarına mukahil 

alınmış olan tazminatın tevzii için teşkil olunan komisyon tarafın· 
dan alakadarlara taalluk eden binlerce dosya tetkik edilmektedir. 

Komisyon mesaisinin neticesinde tazminatın şekli tevzi nisbe
ti gazetelerle ilan edilecektir. Komisyon kararma intizar eyleme. 
leri ilan olunur. (2968) 1--4639 

Bolu vilayeti 
Hususi ~1uhasehe 

I 
Direktörlüğünden : 

12242 lira .S9 kuruş ke~if bedelli viliyet merkezinde yeniden 
yapılacak (VALİ KON AGI) inşaatı kapalı zarfla isteklilerine 
7 teşrinievel 935 pazartesi günü ihalesi mukarrer olduğu hal~ 
taliplerin teklifleri kabul edilmediğinden 23 teşrinieveı 935 çar
şamba günü saat IS de daimi encümende toplanacak heyetçe pazar-
lıkla ihale olunacağı ilan olunur. (2985) 1--4633 

NEDKALMiNA 
Ankara illlaylığından: 

Etimesut dispanseri için 30 top yerli kok kömürü eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 870 liradır. İstekli olanların 1.11.935 
cuma günü saat 11 de Sıhhat Direktörlüğüne gelmeleri. 

(3007) 1-4648 

~-------------------------

15 1LKTEŞRlN 1935 5ALl 

') v• ıa lomprırr elık il nb•l.ıııl• ;h 

bulunur 

Ambalaı ve komprrmelerin ~-· ..... 
uzerinde halisliğin fımsali 

olan ffi markasını arayınız . 

P. T. T. levazım l\füdiirlüğünden: 
P. T. T. Fabrikası için lüzum görülen 4250 lira muhammen kıy. 

metli bir tane Gravur ve pantograf makinasr 6 ikinci teşrin 1935 
tarihinde saat 15 tıe açık eksiltme He &atın alınacaktır. latulilerin 
mezkur tarihe rastlayan çarşamba ~ünil rtııJayycn aaatta 319 lira
dan ibaret muvakkat teminatlarını idare veznesine ytırarak ala
cakları makbuz şartnamede istenilen vesikalarla birlLkte P. T. 
T. Umum Müdürlüğü binasındaki satın alına komisyonunda bu.. 
tunmaları lazımdır. Bu baptaki şartnaİnt Ankarada Levaznn MU.. 
dürlüğünden İstanbulda Levazım Ayniyat tuğbesindcn iıer giiu 
parasız olarak verilir. (2684) 1-4222 

1'1ardin Güm~ük taburu sabnal • 
ma komi~yonundan: 

ı - Gümrük Muhafaza tetkılitt için qatıda cina ve mi.kdarı y~ıh 
yirmi i.ki kalem erzakın l ikinci tetri~ 1935 cuma 1 Udncl tıefrın 
1935 cumartesi günleri ıaat 9 da Mardınde bulunan gtlmrlik tabu.. 
ru satın alma komisyonu t:arafmdan kapalı " aç!k brdrrma f&'PL. 
lacaktır. 

2 - İstekliler kırdırmanın taadikli tartnamelerini fÖ"Dek üze
re hergün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Kırdırmaya girecekler alcnaca.k erzakın komisyonca t&Mr• 
lanmış tutarlarının yüzde 7 ;so Mardin OOcnı'\\k vezne makbuzu ve. 
yahut banka mcktubiyle gelmeleri ilin olunur. (6176) . 
Erzakın cinsi Kilo Erzakm c.lnai Kilo 

Un BZOOO Sabun 1500 
Şeker 1100 Kuru üzüm 1400 
Sığır eti 11000 Nuhut 6200 
Bulgur 8700 Sade yaf 2500 
OduR 400000 Salça 451 
Soğan 4100 Tuz 4000 
Pirinç SOOO Biber lmmuı' 90 
Zeyti.n 500 Jt 23000 
Patates 4000 Arpa 38000 
Gaz 2000. Sa:nan 20000 
Çay SO 
Kuru fasulya 6200 1-4538 

Ankara C..ezaevi müdiirlüğünden: 
Ankara ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı için 20 eylfil 935 

tarihinde açılan kapalı zarf usuliyle münakasaya talip zuhur et. 
mediğinden mezkur ekmeğin aynı şerait altında ve 20 eylQl 935 ta. 
rihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla alınmasına karar ve
rilmiştir. 

İsteklilerin (1803) lira • 38 • kuruş teminatı muvakkate akçesi 
veya banka mektubu ile birlikte her glin Bğleden sonra cumuriyet 
müddei umumiliğinde mliteşekkil komisyona ve teraiti anlamak 
üzere Cebecide ceza evi Müdürlüğüne müracaatları i!an olunur. 

(2735) 1--4318 

Kiralık: 0 dalar • 
"Kara oğlan çarşısında Veh

bi Koç apartnnanınm ikinci ka· 
tında müstakil odalar yazıhane 
olarak kiraya verilecek Vehbi 
Koç mağazasına baş vurulması .• , 

H.ER SENE BİR ÇOK KtMSELE REZE GtN iKRAMİYELER DA CITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

1-46{)2 

,~ Doktor 
~ HiLMt l(OSAR 
i ' 

Cebeci Hastahanesi Cilt, 
Saç, Zührevi hastalıklar Mü
tehassısı. Ha.stalarrnı her gün 
öğleden sonra Çocuk Sarayı 
caddesinde A'bidin Bey apart
manında kabul eder. 

Telefon: 3506 

lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri MUdUrU Naıuhi 
BAYDAR 

Çanktrı caddtsi cfrar111d • 

I Ulus Basımtvindı basılmış· 

l tK, 

I 

Büyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

ikramiye: 15.400 lira 
RIR BII~ET BiR LIRADIR. 801 UN PİYANGO SATICILARINOA BULUNUR 

' SİNEMALAR 1 
.YENi J BUGUN SUGEE 

\...&a • •• ..Jable - Jean Cravford 

AL TIN ZiNCiR 

Franaızca sözlü hissi taheıer 
filminde 

FOLIE BERGERES: Maurice 

BUGÜN BU GECE {KULOP) 
Büyük kahkaha ve ne~c • ... .aı 

DERTSiZ ARKADAŞLAR 

Oynıyanlar: Lorel ve HardJ 

Chevalier - Natalie Paley 


