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arbı durdurm~ k için • Laval teklifte mi b l ndu? 
• • 

I tal yan basını, I ngiltere harb istiyor, diyor Dıl hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

Habeş harb plinına göre savaş nasıl ol ca ? • II inci Anket 

1 - ı.~ık 
Londra, 16 (A.A.) - Sabah 

gazeteleri, Roma' da neşredilmiş 
olall resmi tekz!he rağmen B. La· ı 

val'ın pazartesi günü İtalyan elçi
sine vermiş olduğu söylenen -barış 
projesiyle u~raşmaktad.ırlar. 

veya bu tarzda İtalya'nm kontro
lu altında olması. 

3 - Harrar ve Ogadf'"" ll.leri-

Askerler dinleniyorlar, bir taraftan da yeTml"Jt' hazırlanıyor. - .Adua civarında ttr İtalyan 1r.onııtc yeri 

Gündelik 

SPEKtJLASYON 

F. R.ATAY 

Geçen gün Ankara' da memur 
evleri meselesinden bahsetmiştik. 
Bu fırsatla, yalnız Ankara değil. 
bütün Türkiye şehirlerinin esaslı 
bayındırlık davaları arasında yer 
tutan arsa . :ıekülasyonlarma bir 
had koymal lüzumunu hatırlat -
!llak istiyoruz. 

Ankaı"a urayı, her nasılsa, met
rosunu otuz ktrk paraya aldığı Ye
nişehir topraklarını toptan sattı: 
Biz bir takım yurddaşların, kendı 
kusurları olmaksızın, arsa kazanç
ları elde etmelerine itiraz etıni • 
yoruz. Fakat eğer en basit usul • 
lere uyularak, arsalar, yalnız yapı l 
kuracak olanlara ve ancak ihti -
yaçları nishetinde verilmiş olsay
dı, ne bugün, ne yarın, hiç bir za
man Ankara' da şimdiki imkansız
lık içine dü§ülmüş olnuyacakb. 

imkansızlık sözünün garib bir 
fıkrasını nakledeyim: Geçen yıl 
Yenişehir' de kendi yuvasını kur • 
mak için toprak alan dostlarmuz-
dan biri demiş ki: 

_Ev yaptırmakhğıma imkan 

yok! 
N .. ? - ıçın. 

- Çünkü 3000 liraya aldığım 
arsaya 6000 lira veriyorlar! 

Y enişehirin bir tepesine çıkıp 
fU Ankara'nın sonsuz boşluğuna 
bakınız. Bütün bu kazançlar, an -
cak, devletin büdcesinden ve halk 
vergilerinden asfaltlar, devlet ya
pıları ve her türlü bayındırlık iş
leri için milyonlar harcanan par
ça üstüne toplanmaktadrr. 

Kadıköy ile Bostancı arasın -
da asfalt yol yapılmazdan önce 
arsaların dönümü 200 liraydı. As
falt fiatı bin liraya doğru çıkardı, 
tramvay ise 2500 lirayı buldurdu. 
Bu kazançlarda, arsa spekülas -
yoncularının hiç, ama hiç bir siy 
ve kapital hizmetleri yoktur. Fia!
ları yükselten halk, bu yüksek f ı
atlar yüzünden Ankara' da ev. Mar
maı·a kıvılarında yazlık yaptıra -
maml'\1' imkansızlığmda kalan ge-
ne 'halktır. 

(Sonu 5. ci sayrfada) 

Paris, 16 (A.A.) - Eko dö 
Pari gazetesinin dış sıyasa yazarı 

Pertinaks, B. Laval'ın İtalyan elçi
sine bir teklifte bulunmuş ve bu 
teklifi aynı zamanda - hiikümeti -
ne bildirmesi için ~ İngiliz elçisine 
de bildirmiş olduğunu yazmakta
dı.r. 

l nin İtalya'ya terkecfilmesi, bu 
retle Tigre yoliyle Eritre ile ital -
yan somalisi arasında geçitin te -
min olunması. 

4 - Habeşistan'ın diğer kısım

ları, beşler komitesinin teklif et -
miş olduğu şekilde arsıulusal biı· 

rejime tabi olması ve bu reiin:ıde 

nabeşler büyiik güçlüklerle bir kamyonu Herrer ırmağından geçiriyorlar 

.Bu teklifte aşağıdaki noktala
rın bulunmakta olduğu söylen -
mektedir: 

1 - ltalya'mn Habeşistandaki 
ileri hareketinin durdurulması 1 

General dö Bono'nun kıtalarınt.ı 
şimdiki mevzilerinde kalması, 

2 - Tigre eyaletinin erkin bir 
prenslik haline getirilmesi ve su 

·r;. ~· . ~-f .. 
• 

~ 

• I 

ltaıyanlar bir copu 

ltalya'nın imtiyazlı bir mevkie 
sahih bulunınaSf, 

5 - Habeşistanm Zeila lima • 
nı vasıtasiyle denizde bir çıkıtı ol
ması. - buliman, İngiliz somalisin-
dedir. -

6 - Bu yeni hükümler, ulus -
lar sosyetesi tarafından tatbik ve 
icra. edilecektir. 

rm:11zıe sokuyortrıu. 

Eko dö Pari gazetesi devam e
derek diyor ki: 

ha1yan elçisi, bu teklifleri alın· 
ca bunların İngiltere hükümetin
ce tasvib edilmiş olup olmadığım 
sormuştur. Halbuki B. Laval bu 
teklifleri İngiliz elçisine daha son· 
ra v-ermiş olduğundan böyle bir 
şey olmamıştır. 

Cenevrede ileri sürülen . dü -
şünceye göre, uluslar kurumunun 
ltalya'ya bu kadar önemli imti -
yazlar vermesinin imkanı yoktur. 
Bundan başka İngiliz elçisi, tekli
fi alır almaz 8. Laval'a hüki.ime -
tinin İtalyanlar askerlerini Ha -
beşistan'dan çekmedikçe İtalya ile 
müzakereye girişmeye razı olma -
yacağmı söylemiştir . 

Aynı gazete, B. Laval ile İngi
liz eliçsi arasındaki görüşme es · 
nasında elçi, son İngiliz notasma 

(Sonu 2. ci sayrfada) 

J(amutayın dünliÜ 
toplantısı 

Kamutay dün Nuri Conker'in 
başkanlığında toplanmış ve dam
ga resmi kanununun 32 inci mad
desine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun projesinin ikinci 
göriişmesini yaparak kabul etmiş
tir. 

Gündemde başka bir şey olma
dığından Kamutay cuma günü 
toplanacaktır. 

Basbakanımız Ta· 
' rım Bakanlığında 

Başbakanımız İsmet İnönü 
dün öğleden sonra Tarım Bakan
lığına gelerek B. Muhlis Erkmen 
ile bir müddet konuşmuştur. 

lstanbııl mektubu 

2 - Parlak 
3 -Sıcak 
4-Ateş 

5 -Gi;k 
6-Su 
7- }'er 

8 - Toprtni - ltJrook 

9- l"ıldız 

10-Yıl 

1) Yukardaki kelimelerin illi 
ve asıl kökleri nelerdir? 

II) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

Hl) 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 neticesindet 
A - Türk dili kökleri, ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teıek . 

külü hakkında bir ka . 
ide çıkarmak mümkün 
müdür? 

Bit· halta bastığımt.z birinci 
anketimiz bitti. Aldığımız cevab
ları gazetemize koyduğumuz gibi 
gene de kaymağa devam edece -
ğiz. Bunlar bitince, yukartlaki 
ikinci anketimize alacağımtZ ce -
vabları neşre btJ§lıyacağız. 

ikinci ank.ete cevap 
Birinci söz - Işık: (Burada 

kelime, lugat anlannnadtr). 
söz 

(l) hararet ve ziya manasının ana 

köküdür. (Il, ış, ıs) kökleri bu anadan 
doğmadır: Türk dilinde sözlerin türe
me ve üreme yolları aşada altıncı söz: 
sırasında biraz anlatılaca.ktır. Bu (I) 
ana köküne (L) ilavesile türeyen (ıl) 

yavaş sıcaklık anlamınadır. Bundan 

(Sonu 5. ci sayrfada) 

6 ıncı balkan olimpiyadı 
\ltıncı olinıpiyad da ti.irk. atletleri b · ı· 

rekor kırnıa ı·ek.oru k.ırdılar 
Dün atletizm federasyonunda 

ileri gelenlerle konuştum. Kendi
lerine altıncı balkan olimpiyadı 
ve türk atletizmi hakkında ''U
lus,, ta ve başka bir gazetede çı
kan yazıları gösterdim, 

- Ne eliyorsunuz? 
Dedim; 
- Türk atletizmi ve olimpiyad 

işleri ''Vlus,, un mu, bu gazetenin 
mi el ecl iği gibidir? 

- Karşılaştırmak zahmetine bi
le değmez! 

Diye cevab verdiler. 
- Atletizmin memleketteki du

rumu ve altıncı halkan olimpiya
dının orgnniazsyonu ''Ulus,, un 30 
eylul tarih 1 i h." :;yazrsıııc!a anlatıl. 
dığı ve ortaya k~nduğu giLidir. 

- Ya bu ga::· .. i ·nin }'tız.dıl:l<m? 
Atlellc,.in çalı: 'rnlnıcı ıttş, lw.n:p
ta aç bll'al(flnn~, pistte çanıbsu; 
koşturnlmus olmala:rı, ziya/etlere 

ahbabların çağrılmaları, l•viçreye 
ıımarlanan rozetler, Amerikadan 
getirilen kronometreler?? ... 

Sözümü kestiler, kuzum dedi
ler; 

- Bizi niçin mahkemeye ver
miyorlar, niçin hala biz burada -
yızda, mesela bir hapishanede 
türk sınırları dışında yeni bir yü;
ellilikler listesi içinde değiliz? 

Niçin kanun hala bizim pesimiz
de değil? Bırakın ulusal öde

0

v
1 

u
lusal onur gibi yük5ek anlamlan, 

söylediğiniz bütün bu şeyler her
hangi bir ııdaml kanun eli;Je o
turduğu yerdtn altp hapishane o-

dasına koı.·mai!a yetecel. kadar a..ı 
ğır el" ~a mi? Gene bir nE>slin tali~ 
iyle, b.itün bir ulumn onuriyle hu 
memlekette h:ı kadar soravııız oy .. 
ııanabilir mi?.. • 

(Sorıu 6. cı sayıfada) 
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Habeşistan cep e ere asker gön 
1 

erl'yor 
Ad.sao:ıba, 16 (A.A.) - Ha -

be ler, kuzay cephesinde büyük 
tahşidat yapmaktadırlar. Bu 1.-uv
vct.er, Ras ~cyum ve habeş velinh
ti ordularının arkasında kuvvetli 
b"r yardım ordusu halinde toplan
maktadır. Bununla beraber, en ile 
ride bulunan Makalle civarında 
y r alan bu ordular. Taarruza ge
çer ~ibi gözükmemektedir. Ku 
zay cephesindeki habeş hareket -
leri, İtalyan ordularının cenahları 
üzerine ufak hücumlara ve süzül· 
me hareketlerine inhisar etmekte
dir, Bu tabiyenin sonucu olarak, 
yeni bir genel İtalyan ilerleyişini 
geciktireceği muhakkak gibidir. 

Ogaden' de Gerloguhi'nin batı 
güneyinde bulunan ve miktar ba
kımından çok önemli olan habeş 
ordusunun amacı, güney İtalyan 
ordusunun ilerleyişinin önüne geç
mektir. 

İtalyan uçak kuvvetleri bugün 
de çalışmalarına devam ile habeş 
karargahlarını bombardıman et -
mişler ve yeniden Cibuti demir -
yolu üzerinde uçuşlar yapmışlar -
dır. 

Röyter'in Adisababa aytarı, 

bugün de yeniden bir kaç bin sa
vaşçının hükümet merkezine gel
diğini bildirmektedir. 

Yarın imparator, parlamento 
sarayı karşısında, bu memleket 
için çok büyük bir şey olan elli 
bin kişilik bir geiçt resminde bu -
lunacaktır. Geçecek olan asker at
lı, yaya ve yardımcı sınıflara men· 
sup bulunmaktadır. Geçitten son
ra bu askerler, muhtelif cephele
re dağıtılacaktır. 

imparator, yarın, kuzay cep -
hesine gidecek olan kendi muha -
f ız kuvvetlerinden kırk bin kişi 

ile de vedalaşacaktır. Bunların 
bir kısmı Magdala'nm doğu gü 
neyind,..ki Dessie'ye, geri kalan 
kısmı da Makalle üzerine yollan
maktadırlar. 

İtalyan güney ordusundan on 
bin kişinin Eritre'ye gönderildiği 

rivayetleri hakkında buradaki ka
naat, Ogaden'de ikincitesrin ayın
da ısıtmanın çok şiddetli olduğu 
ve bu nakil keyfiyetinin bundan 
ileri gelebileceği mahiyetinde~r. 

ltalyan kaynaklarına gore durum 
Roma, 16 (J\.A.) - Bu sabah 

gelen haberlere göre, Ogaden sı
mr bölgesindeki habeş şefleri, 
Gorahai cıvanna çekilmektedir
ler. 

Roma, 16 (A.A.) - Yüzbaşı 
Artur Mariani, İngiltere kıralının 
kendisine 1916 yılında verdiği sü
el madalyayı, İngiltere hükümeti
ne iade edilmek üzere, sü bakan
lığına göndermiştir. 

Asmara, 16 (A.A.) - Stefani 
ajansından: Halk, Aksuma gir
dikleri zaman İtalyan askerlerine 
iyi kabul göstermiştir. 

Haebş hükümeti, bu şehirde, 
halktan "tekalifi harbiye,, suretile 
alarak büyük bir buğday deposu 
kurmuştu. 

General Bono, bu buğdayların 
halka dağıtılmasını emretmiş, bu 
hareket halk tarafından sevinçle 
kar tlanrnıştır. 

Enticho ve Adua bölgelerinde, 
baska bazı yerli şefler de mutava
at etmişlerdir. Bunlardan bir ço
ğu Ras Seyumun emri altında bu
lunmakta idiler. 

Filo, bomba atmak ve düşma
nı mitralyöz ateşine tutmak sure
tile mukabele etmiş ve başka bir 
hadise olmadan Asmaraya dön
müştür. 

Cibuti, 16 (A.A.) - Yabancr 
ajanslar, habeş kıtalannm. fransız 
Somatisi sının yanında Eritreye 
girdiklerini ve habeş toprakların· 
da Musaali dağı güneyinde bulu
nan kuvvetli bir italyan kıtasmm, 
geri iJe irtibatının kesildiğini bil
dirmişlerdir. Bu haberlerde. bin
lerce italyan askerinin çölün tam 
ortasında, hareket üslerile tema· 
sr kaybettiği itave edilmektedir. 

Stefani ajansı, yabancı ajans~ 
lar tarafından verilen bütün bu ha
berlerin yalan olduğunu kaydet
mektedir. 

Adigrat, 16 (A.A.) - Stefani 
ajansı aytanndan: 

Haheı hükümeti tarafından 
neşredilip yabancı gazetelerce 
nakledilen haberlerde. habeş u -
çaklannın, Makalle bölgesinde, 
keşif uçuşları yaptıkları bildiri! -
mektedir. Bu haberler yalandır. 

halyan uçakları tarafından s1· 
kı bir gözet altında bu1unduru -
lan Makalle bölgesinde, habeş u -
çaklannın göründüğü asla bildi -
rilmemiştir. 

Asmara, 16 (A.A.) - "Dispe
rata,, hava filosu, Amba Alagide 
bir keşif uçuşu yaptıktan ve bir 
mühimmat deposunu bombardı
man ettikten sonra, dönüşte, hava 
toplarının ateşiyle karştlaşmrstır. 

--~...;..----------------------
Bir İtalyan uçağını ingi -

lizler yakaladılar 
Kahire, 16 (A.A) - Morning Post 

gucte~inin öğrendiğine göre Sudan ü
zerinde fotoğ~af çekmeğe teşebbüs e • 
den bir italyan uçağı, İngiliz uçakları 
tarafından yere inmeğe mecbur edil -
mi.,tir. 

İtalyan pilotu ile muavini hastaha -
neye yatırrlmı lardır. 

fffon•şcıl 6ulbo bas1'a bir ödeve 
atanacak 

Londra, 16 (A.A) - Libyadaki ital 
yan kuvvetleri şimdi dört tümenden 

müteşekkildir. Dola an bir yayıntıya 

göre, genel vali mareşal Balbo başka 

bir ödeve tayin edilerek yerine ordu -
dan başka biri gönderilecektir. 

J)oğıı Afrik,ısına giden ittılyan 
askerleri 

Napoli, 16 (A.A.) - Dün akşam 1-
talya vapuru 56 subay ve 529 a5kerle 
Mesinaya gitmiştir. Oradan da 24 subay 

• .-c 655 ası..er yükleyip Musavvnya gide· 
cektır. 

Dun E pena vapuru buraya Mısır· 
dan l 9 gonullü İtalyan getirmi tir. 
P n r Tevere tümenine kaydedilmek 

ovdiaya gideceklerdir 

Mısırın müdafaası için 
Kahire, 16 (A.A) - Havas aytarrn· 

dan: lngifü ve Mısır hiıkümetleri, Mı
sırın mlidafaasını hazırlamak için çalı 
malarına devam ediyorlar. Halkı ze -
hiırli gazlara karşı korumak için gere
ken her türlü tedbirin alınması özel 
bir sıhhi komisyona havale edilmiştir. 

Şimdiden halka gaz maskeleri da -
ğıtılmağa başlanmıştır. 

İngiliz vapurları. büyük mikdarda 
cephane, hava toplan ve tanklar boşalt 
maktadırlar. 

Bir kaç piyade ve topçu müfrezesi 
batı bölgesine sevkedihnişlerdir. 

llabe~ lwbiıwJ'i ıoplaıuyo,. 
Adisababa, 16 (A.A.) - Habeş kabi 

nesi, yabancıların korunması mcselesile 
ülke içinde yolculuklar hakkındaki ni· 
zamları ve başka bazı meseleleri görü§
mek üzere, yarın sabah imparatorun 
başkanlığı altında parlaınentoda topla
nacaktır. 

llarar<ı ı.,riılcn gazelccilt•ı· 
Paris, 16 (A.A.) - Adisababa'ıla"l 

gelen haberlere göre, Habeşistanın pa
yıtahtmda bulunmakta olan birçok ga
zeteciler, Harrar'a gitmek uzere ayrıl -
mışlardır. Çünkiı kendileri için ayn cep
helerdeki dunun hakkında m IUmat al
mak imk·., ı:o: hi,. '.,,,.. f' ı.,,j tir 

. E(leııin hiı· tek:lifi 
Cenevre, 16 (A.A) - B. Eden eko· 

nomik tedbi~ler tali komitesinde İngi
liz hükumeti adına bir teklifte bulun
muştur. Bu teklifte deniyor ki: 

c Uluslar sosyetesinde tiye bulunan 
devletlerin hükümetleri İtalyadan ve
ya İtalyan mustcmlekelerinden altın ve 
gumüş kulçelcrle (madeni para bundan 
hariçtir) her türlü eşyanın kendi top
raklarına girmesini yasak edeceklerdir. 

ltalyada yetişen mahsullerle İtalya
da yapılan eşya başka ınemleketle.rde 

değişiklikler geçirmiş de olsalar bu 
yasağa dahildir. Ancak bu mallar İtal
yadan kati olarak çıktıktan sonra baş -
ka herhangi bir memlekette kıymetinin 
en ;ız yüzde 25 i nisbctindc bir tahav -
vül geçirmişlerse yasağın dışında tu -
tulacaklardır. 

Bugün meri bulunan mukaveleler -
deki eşya da, yasak tatbik edildigı sı -
rada yolda bulunanlar mustcsna, yasa

ya tabidir. 
1talyadan gelen yolcula.rın zati eş -

yası yasaktan muaf tutulabilır. 
Muhtelif hükumetler kendi idarı 

lüzum1arına göre yasağın tatbik tari -
hini tesbit edeceklerdir. 

B. Eden bu teklifi şiddetle muda -
faa etmiş ve İtalyayı sUel teşebbüsten 
vaz geçimı.eğe mecbur etmek için en 
muvafık tedbir olduğunu soylemiştir. 

t veç, Hollanda, Belçika, Rusya, 

Romanya ve daha bir knç devlet tek -
life yardım etmiş ve aralarında İsviç
re bulunan diğer bazı devletler de tek -
lif edılen tcdbi.rlerin pratik güçlükle -
rını kaydetmişlerdir . Ancak hiç bir 
devlet kati olarak teklif aleyhinde bu
lunmamıştır. 

Fransa delegesi bu teklif en mü -

essır müşterek hareket olacaksa Frnn -
sanın buna en son olarak gireceğini 

söylemiştir. 

lngiliz kabine~inin topluntı:n 
Londra, 16 (A.A.) - Havas ajansı 

aytoıın bildiriyor: 
f ngifü kabinesi dün öğleden sonra 

yaptığı toplantıda tatb;k edilecek zec
ri tedbirlerin İngiliz tecimi üzerinde 
uyandıracağı akisleri mevzuu bahset
miştir. 

Kabine !bilhassa Gal bölgesi kömür· 
terinin ltalyaya ihraç meselesini dik
kate almıştır. Gal havzasının krizden 
biJbassa müteessir olduğu ve bu havza 
faaliyetinin yeniden yeniye canlanma. 
ya başladığı malfımdur. 

Kabine, italyan mahrecinin kapan
ması ile kömür bölgesinin göreceği za
rarı karşılamak imkanlarını araştırmış· 

tır. 

Bakanlar bundan başka seçim mese
l ini incelemişlerdir. 

Sanılttığına göre seçim ıstişaresi, 

hükümctin eskiden iğreti olarak karar. 
laştırdığı 21 ikinci te rin tarihinden 
önce yapılacaktır. 

IJ. Mak Hmwldm giiriiltii ııywı.
clımn bir siiyl.evi 

Lonrda, 16 (A.A.) - Murton Dur
hamda yapılan heyecanlı bir mitingde 
söz alan B. Mak Donald. demiştir ki: 

"- Bazı dostlarımız hükümetimizin 
harba lıazırlandıgmı söylüyorlar. Bu 
doğru değildir. Biz ancak, müdafaamı
zı hazırlıyor, ve ortaya bir mütecavi.:ı: 

çrktığı takdirde bu mlidafaanın iyi ha
zırlanmış olmasmı istiyoru:t. 

B. Mak Donald bundan sonra hem 
sBahsıı:lanmayı, hem de uluslar sosyc. 
tesi tatüsünü çiğniyen devletlere kar
şı harb edilmesini istiyen işçi partisi 
üyelerinin mantıksızlığını tenkid et

miştir. 

Mitingde bulunan maden işçilerinin 
bir kısmı söylevi alkışlamış bir kısmı 

da protesto etmiştir. Yükselen bağırı · 
malar B. Mak Donaldm sözünU kesmiş
tir. Bir kısım halk, "Kızıl bayrak,, pr. 
kı ını söylemiştir. 

Ciddi hiç bir hadise olmamı tır. 

f'U§ist - lwmiinist çarpı§nıası 
Londra, 16 (A.A.) - Kara gomlek

lilerin bir toplantısı esnasında bun
larla komünistler arasında güriıltu çık· 
mı tır. Polis kavgacıları ayırım ve ka
r .. gömlekliler başkanı Sir Osvald Mos. 
ley ile fa'listlcrini muhafaza etmiştir. 

İtalyanlar 'I • ng · ter 
(Başı 1. cı sayı/ada) 

Fransa"nın açık bır ccvrıb vcrm -
sini istemi tir B Lava) da bu su -
ale kaçamaklı bır ccvab vermış ve 
düşıinmcsı ıçın kendısıne bıraz müsaa 
de edilmesini ist<:mışur. 

llıç suphc yoktur kı Fra sa'nın tut

tugu yol hiç bir veçhıle İngıltcre'ninkı 
ne uymamaktadır ve bugun 1ngıltere ile 

Fransa arasında mevcut olan goruş an· 
laşmazlıklarının gclecc:k içın vahim netı 

celer dogruabtlccegıni gızlt'mt k dogru 

olamaz. 
Övr gazetesi, aynı fıkirdc bulunmaK 

ta vt: Cenevrede havanın pek gergin o). 
duğunu yazmakt dır. 

llubt•.':}istmım planı lıt1l~anlnrı 
i<,;eri:re çd~-melrtir 

Adıs uaba, 16 (AA.) - Royterden. 
Resmıg habcş mahhllennde Ogaden 

cephesinde genel taarruzrı geçilmrsi içın 
emir verıldigi hakkmdakı habenn doğ -
ru olmadıgr soyleni)or. 

Bu mahfillerde, ımparntorun hıılyan. 
lara, kolaylıkla taarruz edebilmek için 
uzun irtibat hatlan tesıs etmedikçe v 

hareket merkezlerinden uzaklaşmadıkça 

ileri hareketlerine kar ı katiyen muka • 

bele ve mukavemet etmemek !kararında 
oldul!ıı söylenivor. 

l rı gill.t•re lmr b luızırlı) or m~ ! 
Mılano, 16 (A.A.) - Gazeta del Po· 

polo, yazıyor: ''tngilterenın ltayla'y3 
karşı harb etmeye karar vermiş olduğu 
sanılıyor. İngiltere, bize karşı hücum et· 
mek için her tiırlü ha7:rrlıklanru yap -
mıştır. Şimdi hukümetlerin dıkkatlerinı 
bu noktaya çevirmelennın tam zamanı· 
dır. f ngiltere'yi, 1talya'ya karşı bir ta -
arruz hazırlamakta o)an hır ulus olarak 
uhısldr sosyetesine ve Kellog paktını 

imza edenlere haber vermek laumdır .. , 

Popolo d'İta1ya, zecri tedbirler için 
vesile teşkil eden "Britanya imparator
lu (?unun İtalya tarafından tehdidi,, su • 

retindeki İngiliz iddiasının yt'rinde ol -
madığını hadiseler isbat ediyor: diye yaz
dı. İtalya, Britanya imparatorluğunu 

tehdid etmiyor, tamterninc İtalya, Tsana 

gölilnde, mavi nilde ve ayaklonnda Bri. 
tanyanın asığlanna riayet edecektir. 

I talya bir alman t.aarr uzuna kar§ı 
Brenner geçidini müdafaa ede
miyeceğini Fransaya bildirm~. 

.t'ctris, 16 (A.A.) - Deylı Telgraf 

gazetesinin diplomasi aytan, Paris mü· 

lakatırun hükümete bi1dirilmesi için in. 
giliz elçisi Sir Core Klark'a bildirilmiş 

olma ı ihtimam bulunduğunu yazmak • 

tadır. 

Sanıldığına göre ıngiliz elçisi, htl • 

kümetinin Habe i tandaki İtalyan kıta

lannın tamamen geri çekilmesini gözet. 
miycn hiç bir teklife muvafakat edemi· 
yeceği fikrinde o!duğunu söylemiştir. 

Bu aytara göre. B. Laval'M1 halya'ya 
yapmış olduğu yeni teklifler, iki önemli 
hadiseyi takib eden günlerde yapılmı • 

tır. Bu iki hadise şunlardır: 

B. Laval, Vi i'delri kısa oturması ı

rasında Pnris'ten gelen bir heyeti kabul 
etmiştir. Bu heyet. kendisine İngiltere 

hükümetinin Fransa'nm tuttuğu yol do. 
layısıyle umusaya uğraım olduğunu bi!· 
dirmiş ve B. Laval'a, alacııgı kararı u • 

zun müddet geciktirmesinin imkSnı ot -
madığmı anlatmıştır Birkaç gün önce 
f talya, Fransa hükümetinden bund::~ 

önceki bütün garantileri ile aykm ve en. 
dişe uyandırıcı bir istekte bulunmu tur. 
ftalva lıükiimeti, bu dilegınde bir taar . 
ruz halinde Brenner geçidini müdafaa 
edip edemiyeceğinde şuphesı olduğunu 

beyan etmektedir Roma hiıkümeti. bu. 
raya Fransa hfikümetinin ne mikdar 
kuvvet göndermeye hazır olduğunu aç k· 

ça bildirme ini i temiştir 

Fransız aytan, bu dilek karşısında 
fransız kabinesinin ciddi surette bir sar. 
smtıya uğramı olduğunu kaydetmekti'· 

dir. Öyle sanılıyor ki, italyan - fransız 
süel mukavelenamesınin hiç b r kıym . 

ti yoktur. İtaly:ı'nın bu ba vurma ı ce • ı 
vabsız bırakılmı tır ve ıhtimal daha uzun 
bir müddC't de ccvab ız kalacaktır 

• yor ar 
B. Laval, barı ı temin içın yemden 

çalışmaktadrı. Ciınkti Cenevrede zecri 
tedbirler almak içı yapılan çahşmala -
rın çabucak ılerleır ini , tememektedir. 

Bazı scb blcrden dolayı fransız delege. 
lcri, ekonomik zecri tedl ;rlere aid ince· 
Jemelerın uzatılm s nı ilri sıimıtic:ll"rflir. 

B. Lava1 kendi fikonce hır uzl'!S'Tla el

clt' etmek i;"n en ııfak bir umL•d v~r ol. 
dukç İt:ıJ ra'ya karsı etkin z•crl tl"'1 -

b;rler alınmasını onlt'mek için elinden 

eeleni vannı::ıktarhr 

İngiltere aAdığr ih '"i_yat 
tedbirlerinden ' a~ -

. 
geçmıyor 

Londra, Hı (AA) - Re ı rr hfiL 
lerde oylendıgııx gore B. La ... ..ıl ı c 
İngilterenın Parıs buyuk c:1 ı ı. evclkı 

günkü konuşmaları sır. c:ında Mısırd. 

ve Libya smırın6a yapılan mgilız as -
ker toplanışı işim ve aynı zaman a a -
navatan filosu ile Lıbya sınırın aki m
gıliz askerlerının gen çagınlma ı mc 
selesını konuşmu lardı.r Bu ı lıugun 

toplanan bakanlar kurulunda goruşul -
müş ve ingıliz buyuk elçisinin B. La -
vale verecegi cevap kararlaştırılmı tır. 

Londranın resmi göruşiı, son gun -
ter içinde İtalyanların yeniden Lıbya
ya asker yollamalarından dolayı, duru
mun iyileşmediğı merkezindedir. Söy
lendiğine göre, B. Laval, donanma hak 
kında başka bir tekhf daha yapmıştır. 
Fakat bu teklif gizli tutulmaktadır. 

Öte taraftan B. Lavalin ıngilız bu -
yiık elçisine ıtalyan lılıkiımetınin Fran. 
sanın yardımı olmaksızın Brenneri 
müdafaa etmekten aeız bulundugunu 
fransız hükiunetinc bildırdiğini mev -
zuubahs etmediği de tebaruz ettirilmek 
tedir. 

Fransı.ı buyiık elçisi bugun ogle -
den onra ingiliz dış bakanlığına bir 
ziyaret yapmıştır. 

Londra, 16 (A.A) - Roytcır ajanın. 

nın bildirdiğine g6re, İngilterenin Pa· 

ri büyük elçi i, donanmanın Akd niz· 

de kalması gibi ihtiyat tcdbirlerinın de 
vamı lüzumunun hfila mevcut olduğU

nu B. Lavalc bildirmeğe memur edil • 
miştir. 

B. Teotokisin önemli 
bir diyevi 

Atına, 16 (A.A) - Atına ajansı bil· 
diriyor: Yabancı memleketler basını 

del gelerini kabul eden Asba~akan ve 
dı:ı: işleri bakanı B Teotokis bilhassa 
demiştir ki; 

"- Arsıulusal gerginliğın bu de· 
rece nazikleştiği bu anlarda, imzalamış 

olduğumuz paktJardaki teahhütlerimizc 
sadıık kalmak azmindeyiz Bu paktla· 
rın içinde özel bir önemi olan pakt, 
Balkan paktıdır ki şimdiye kadar bu 

kadar çok iyi sonuçlar vermiştir. Ve 
ilerde de daha büyüklerini de vereceği
ni ümit ediyoruz Büyük komşumuz 1. 
talya He de bir dostluk paktı imzala
mış bulunuyoruz. Bu paktın ihtiva et
ti~i teahhütlere de sadık kalmak azmin· 

deyiz. İngiltere ıle Fransa ile ve Yu· 
nanistanın dostluk münasebetleri ile 
bağlı bulunduğu öteki devletlerle olan 
ananevi samimi dostluk sıyas ında de. 
vam edeceğimiz tabiidir. 'Ümit ederiz ki 
bu dakika bulanıklaşan arsıulusal bava 
çabukça açılır ve biz de ziyadesiyle ıs. 

nem verdiğimiz dünya ban~ının idame· 
sini emniyetle görebiliriz.,, 

Almlln luırb ul a1lfJmİJtİ nrıl:tlı. 

Berlin. 16 (A.A) - B Hıtlcr. 15 
ilkteşrin 1810 da ıhdas edı'erck Ver
say nndlaşması ile : ldrrılm ol n harb 
akademi ini törenle çmıstır 

General Von R 
v rdigı so•1 de nu lm. 
ran ve v kn 'T Von 
Scharnh .. , ...,,. 
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Türk fın ığı d ··oyanın 
e .. r yi fındığı olacak 

Fındık kongresi tarını komisyonu bu ulusal dava
nın esaslar mı hazırladı 

Cumartea gaaa işini bitiren fındık 
hngreai bnrlarım teknik komiqon
ların baırladıkları raporlar IJserinde 
lconUfVÜ nrmlftlr. Elıonomi Bakan
lığı, lc•agrealn dilelcletini biraa evvel 

yt!tiae panııelt kararında oldafrıaa 
giJre eyi ve 1D1todla birer galıpıa malı
.wa olan ba raporlarda giS&tullea bir 
gak maddelerin ydıada tatbik etllle
ceğini giJreceli•. Fılltblc /fletlala .._ 
sıaı, lılldık wlbl teflcll ... Jctetlb. 
Oaua lçl11 bıı6fln tanım lcomiqoımaun 
raporuaa yaıpras. Diptletlnl de 
aonra baacafa. 

Tarım lcOllliqoaa, tarım geael di-
rekt6riJ B. Abidin Ege'nia bqlcanlı· 
lında, Girema iJyai ve Jcongre asbaş
lcam B. Em/11 Çi:mıecl, Ordu ltyesi B. 
Biljfdaa Jcrualmıqta. O, te telcnilc da
mımaa, BB. Glaysbetlt, Nadir, Hik
met lcomlqoaa yardım etmif]erdir. 
Tarım Jromlqoauaaa rapora koagre 
taralıllllu 111,bir aokt&rı değiftirllme
dtta oldala 6ibl icaba/ edilmiftir : 

c Fmdlk tatım iflarini U.rine alan 
encümenimis Birinciteırinin onuncu ve 
onbirinci pil toplanıp apğıdaki caaa
lar ibıel'lade f1114* iaıtP'sslt~ .-

mü ve puua keyfi,.et " ~ 
makbul evufta fındık çlkarmak hak
kındaki dOfllnctlerini qağıdald ÜÇ 

eaua g8re lıulAla etmiftiır : 

1) Yeni yapılacak fmcbk balıçeie· 
rinde alınacak tedbirler. 

2) Mevcut yetiflDlt fındıldıklarda 
yapılacak blbn, tıiımar ve ..ıabat. 

3) Fmdıtm deytirilmelİ, baımaDI 
ve puara kuru, tıemb çefitlere ayrıl· 
mıt f mdık çıkanJmaaı. 

Yeni y•pılacalc lıadık bahçelerinde 

alınacak tedbirler : 
l) Viliyetlerde fmdık mıntakalan 

ziraat idan n odal8nnca tayin ve 
teabıt edilmelidir. llıntaka haricinde 
kalan yerlerde bundan sonra fındık 
bahçesi yaptırılmamıbdır. 

2) Fındık cnmtakuı içinde bulunan 
yerlerde fmcbk büçeai yapmak iate

yenler topraklarını tarım memuruna 
gösterip fındıklıp el.eritli o!duğunu 
teabit ettikten aonra bahçe tesıı etme· 
lidir. Aynı samanda top.rağın nasıl ha
zırlanacağını. fındık fidanlarının ne
reden alınacağını bir dönüme kaç ocak 
düteceğini ve bir ocakta kaç fı~dık 
bulunacağı ye ne der.inlik ve geni,.ıi.kte 
dikileceli bahçe yapacaklara göateril-

melidir. 
3) Halkm dikeceii fidanlar büka.. 

met tarafın an temin edilmeli. Buna 
y ieilinc .: kadar da balkın 9uldugu 
•~ya bulaca~ fidanlar tarım fen me
murlarmca cörülüp kabul edildikten 

IODora dikilmelidir. 
4) Yeni kuruknuı bir fındık bahçe-

sinin çapa, bel ameliyatı. ocakların 
bman yapılmakla beraber bu bahçe
den fmdık matıaulG alın;;aya kadar ge
çen bet yd içinde ocaklara zarar yer· 
meyecek tekilde aogan. patates, pancar 
ve yer fasu,yesi gibi pek boy almıyan 
mahsullerin dikilmesine ızin yerilme-

lidir. 
S) Fındık bahçesi yetiıtirmenin 

aonu. .ajlam v: içi dolgun ..fındık- al· 
müt:ııır. BUi fındrklarm kabuk bağla
dılı lıalde içill'in bot k 'ması fm.dığın 
çlvek mıeniminde çi~tletmemesınde~ 
dir. Çiftlepteli temin e en ham yanı 

al>anl fmchk fidanluın(' n lüzumu 
1 md d'' ' •. kadlftDlll ocaJdır arae a ' mes 

Jizımdır. Ham fınddı:ların bahçe dıp. 
rıaında hendek içinde, yol kenarların
da diiJWmeei de çok yerinde olur. 

6) Bir bahçenin her taraf ma yalnız 
tombul, badem, aivri olarak bir çeıit 

diJriJmeyıp aıılamada biriblrlerlııe yar 
cbmı g8rlhıen tombul, sivri, badem. Ull 
cibl çeptlerin bir bahçede aralar ba· 
lhıde bulundarulmuı Jlnmdır. Ha1km 
bu kaideye ıare ~itli fındık ballçeıi 
,etıftlrmeel e .. o1malıdır. 

7) Fmdıta elveritll olan bayırlarda 
ve meyilH topraklarda çapa ve belleme. 
de toprakların apya kayıp ağaçların 
lıı5klerini meydanda bırakm•ınMı için 
Bnceden toprak, merdiven ba1M18fı si· 
bi .et yapıldıktan sonra fındık dikilme· 
sine müsaade edilmelidir. 
Fqkınlan diplerinden keserek ayak

lamak, çapa, bel, ot alma, gübreleme gi. 
tıı yıllık bakım itlerini bahçe sahibine 
mutlak yaptırmak lbımdır. 

8) Gerek fındık mahauUlne yatma
mıt genç bahçelere, gerek e.W mahsul· 
dar fındıklıklara hayvan sokmlımak 
prttır. Aklini yapanlar hakk:mda k8y 
kanununda gösterilen cezayı tatbik et· 
melidir. Cnayı tatbik etmiye.ı muhı.r 
w Wyfl9 idin lae,.el ..... 1d5y .... 
mmunchdııl .anhat ftÇlalle me1111 tutul· 
malıdır. 

SOril halinde olmayıp ban ldm1ele· 
rin tütilk nlerinde bealedikleri keçi· 
ler fmdık ataçluıma çok zarar verdiılr.. 
terinden fmdık mmtabu dahilinde 
katlyen keçi bulÜDdurulmamalıdır. 

Fındık babçelttrinde bakım ve tımar: 
9) Kuru dalları keıımek, bir ocakta 

blribirine bititik fındık dallarını dip
lerinden n toprala ,akm bir noktadan 
ptırUutbce Jmesmek, lıer yıl apç diple· 
rinden fıfkıran ltsım.as puçleri çı
karmak. topralı lıaflf çapa ve hafif 
bellerle itlemek biribirine çok yakın 
olan ocaldarda aralumdan fazlalarım 
kaldırarak bava ve ziyanm iılemeaine 
yardmı etmek. fındıkbğm içinde bulu.. 
nan kızıl ağaçları fen memurunun ga. 
tereceği ltızum üzerine kaldırmak ve 
ziraat idarelerinin imaz için ellerinde 
bulunan talimat dairesinde her yıl ba 
kmı ve tımar itlerini bahçelerde tek
rarlatmak mecburi tutulmalıdır. 

10) Kocmııt. verim kudretinden diif. 
milt yani yGs yaıını aeçmiı fmddr bah· 
çelerini aBkllp yenilemek lhnndır. Bir 
yılda söküp yenilemek kunetinde ol 
mıyan bu ifi tedricen yaptırmalıdır. 

11) Aııl bakllDIUI fmdık bahçeleri 
sahipleri kasaba ve tehirde oturup da 
yarıcıların elinde bulunan bahçelerdir. 
Bu baknnamlğın öntine geçilmek üze
re yarıcı ve bahçe sahibi mukavele ile 
biribirine bağlanmalıdır. Mukaveleye 
riayet etmiyenler pddetle ceulandı. 
rılmalıdır. 

12) Evkaf idareline ait fmdıklıklar 
sureti katiyede bahçesi olmıyanlara u
tdmalıdu. Petin pan veremiyenlere 
taksitle verilip bahçesiz lröylüyit top 
rak sahibi yapmalıdır. 

13) Gireson viliyetinin Bulancak 
kazası ile Piraziz nalıiyeainde, Ordu 
viliyetinin EbUlhayır ve Bulama hava
li inde bulunan ve Tiftikir adile anı. 
tan fındık bahçeli yancılarile bahçe 
sahiplerinin aralarındaki geçimeizliği 

halletmek ve bu sebebten bakımus ka· 
lan fındık bahçelerini verimli bir pkle 
sokmak Jhnndır. 

14) Köylünün milfterek lıi11eli fın· 
dık bahçelerinden bakımtıs olanlal' var· 
dır. Bu gihi vel'f"'f!ll IMhçeler bir lro. 

l 

lJLUS SAYIFA 3 

-
iÇ HABERLER 

IST AN BUL TELEFONLAR! : 

Sovyet profesörlerine 
şölen 

İstanbul, 16 - Üniversite bu
gün konuk Sovyet profesörleri şe
refine Tokatliyanda bir şölen ver
di. 

Köstence transit yolu 
açıldı 

İstanbul, 16- Orta Avrupaya 
ve güney Almanyasına eşya nak
liyatı için Köstence transit yolu 
bir haftadanberi filen açılmış bu
lunuyor. Bu yol üzerindeki seyrü
sefer tarif eteri alakadarlara bil
dirildi. Ayın 19 undan itibaren 
sevkiyata başlanacaktır. 

İstanbulda sayım saat 
beşte başlıyor 

İstanbul, 16 - İstanbul sa
yım gflnUnfln başlangıcı sabahm 
beti olarak tesbit olunmuştur. 

Halkevlerinde dil 
kursları 

İstanbul, 16 - İstanbul hal
kevi fransızca ve almanca bir ku(S 
açacak ve bu kurslarda Galatasa
raym yabancı dil öğretmenleri 
hocalık edeceklerdir. lstanbutda\d 
bütün halkevleri çalışma pro~am
larmda yabancı dil kurslanna ö
nem veriyorlar. 

16 otobüs daha gelivor 
Şehrimiz uraymm bugün 43 o

tobüsü bütün servisleri yapmakta
dır. Kadroyu genişletmek için ıs
marlanan 16 otobüs ötey gün İs
tanbul lim~ .'-elmitti11a S..ıa•a
rm vagoalara '8kfetilmeleri ip 
bitmek üzeredir. Yeni otobüsler 
birkaç güne kadar şehrimize ge
lecekler ve mevcud servislere ay
nla~. Halkın yeni otobüs
lere rağbeti gittikçe artmakta ol
duğu görillilyor. 

Bugün sular kesiliyor 
Suların tasfiyesi için Cebec;ide 

yaptmlan klotlama enstalaayonu
nun 1ebekeye bağlanması için 
yaptmlacak tadilit yüzünden bu
gün sabahtan yarın sabah saat 
altıya kadar ıehre su verilmiye
cektir. 

misyon marıfetiie tapu ve tarım memur
lannm haSuriyle hiaedartanna tevfb 
edilmeli n tapu harici maarifi uru· 
rlresi maliyece tesriye edildikten son 
ra hıııaedarlın borçlandtrılmalı ve bu 
borç .erci ile beraber almmal dır 

15) Bmftlı metrukeye ait fmdılrhk. 
tarm bakımlarını temin için bil' an evel 
uhiplendiritmeleri Jbmıdrr. 

16) Fındık ocaklarmdaki temızle
me iti yaparak dökflmünden tuzama 
vaktine kadardır. 

17 J)lblükte bulunan fmdık bahçe 
leri mutlak çapalamp bellenmelldir. 
Bayırdaki f mdıklıklarda da topraklan 
apya ka dınnamalr prtile hafifçe ot 
çapau yap ımalıdır. Ansalı yerlerdeki 
bahçeleria toPfÜ akıntılarına meydan 
Yerilmrst meyillerine gare 8-10 
metrede bir. birer sıra köklii aiaç dik
mek auretile yapmak cihetine gidilme-

lidir. 
18) Fındıklardaki belli batlı basta· 

lık bakDD11Sldrtn'· Yukarda inh ettiif
mis maddeleria tatbikile hutalıklann 
,ı, 70 i lraybo\Ur. Yerinde kozalak veya 
mantar denilen (Jl'itütüpı) sonbaharda 
yaprak dlldlJDlnde daha nohut bllyülr. 
uıjbde iken toplanıp vakılmabdır 

Fılltlık dnfirmesi barmaıu ve pna
ra ltaru fııttlılc çıiardma.s: 

19) Fmdık deytirmesinin tam kemli 
samenmc!a yapılmaama çok dübt edil· 
mellclir. 

20) Puara Yat fmdık getlrilmeıine 
mqdaa wrilmemelidir. T.iccar yq fm· 
.tık .-ıı fiat balrımınduı DıuU _.. 

Cumuriyet hayra· 
mına hazırlık 

Cumurıyet bayramı dolayısiy· 
le yapdacak tôrenin hazırlıklan
na devam edilmektedir. Bu arada 
halkevi 28 birinci teşrinde ve 30 
birinci teşrinde yapılacak tören
leri saptamış bulunmaktadır. 28 
birinci teşrinde halkevine topla
nacak olan köylüler, izciler ve er
kinlik harbında bulunanlardan mü
rekkeb bir toplantı yapılacaktır. 
Bu toplantıda bulunanlar saat 2 
de Cumuriyet abidesine gelerek 
and içecek ve çelenk koyacaklar
dır. Aynca 28, 29, 30 birinci teş
rinde şehrin türlü yerlerinde ku
rulacak olan kürsiılerde 50 hatıp 
devrimımizin türlü safhalanm an
latacaklardır. 30 birinci teşrmde 
gene izciler, erkinlik harbmda bu
lunanlarla köylüler önde mızıka 
olduğu halde muntazam bir yürii
yufle Cebecide erkinlik tebidle
rmin mez.-lığma gidilecek ve çe
lenk konulacaktır. 

Halkevinde gecc1cri halka gös
terilecek olan piyesler de karar
laş tınlmış ve halkevi temsil şube
si taratından provalarına başlan
mıştır. Bu yılki cumuriyet bayra
mım ankaralılann her ydkinden 
daha parlak bir suretle kutlaması 
için gereken bilttin tedbirler alın
mış bulunmaktadır. Bundan başka 
ayrıca halkevi tarafından bir meç
hul asker sembolü de hazırlan
mıstır. 

Oç şehrin su işi 
Mersin, Adana ve Tar-

sus su itlerinin eksiltmeye 
konulması iç bakanlığı ba
yındırlık kurulu tarafından ka
rarlaştmlrnış ve eksiltme şartla
nnı yerinde incelemek ve icab e
den def~,__.,.._. 
iıyelerden su mühendisi B. Fikret 
bu şehirlere gönderilmişti. B. Pik· 
ret şehrimize dönmüş ve raporu
nu kurula vermiştir. 

Tecim müzesinin Anka
raya taşınması yaklaştı 

İstanbulda Sultanahmedde bu
lunan tecim müzesinin- Ankaraya 
taşmmuma pek yakında baflam· 
lacaktır. Müze burada daha sen
ginleştirilecektir. Gösterilecek et
ya ve ömekler bakanlık holüne ve 
diğer uygun yerlere yerleştirile
cek vitrinlere konulacaktır. 

faatına daha uygun bulur. Bu itibarla 
bu vanyetın ön ne geçilmelidir 

2 ) Gıreaon'un birçok yerlerinde fm
dık deytırflmeai akabınde sıtını fm. 
dıklar damlara basılır ve kqm nkit 
v&ldt b~ yapılır. Damlan basılan 
bu fındülar kızar, küflenir ve fındığın 
ııert kabuğunun rengini karartır ve için 
keyfiyetini bozar. Bunun için hasattan 
ıonra fmclıfı harman yapmalı ve dıt 
kabuğunu çıkarıp çeçe fmdıp kurutup 
am arına koym ı mustablile mecburi 
kılmalıdır 

22) Fmdıklann rutubet dereceleri
ni tayin için bonalarda, ti~ odllla 
nnda hiç bir ilet kullanıbmmaktadlr. 
Bu if basit bir et8Y ıle lıallodunabillr. 
Her ticaret oduile bonalarm birer 
etilv edinmeleri Jbımcbr. 

23) Pmdık mabauHlnGa kemiyet ft 
keyfıyetini yillrleltmetr ve bu makut· 
la amell kurslar açmak ve Dmt arqtır. 
malar yapmak (bere Glhlon'm bir 
fmdık deneme iataayonu brulmau çok 
yerinde g6 lmektedir 

EncOmenimidn 23 maddede butlu 

eylediil dü Uncelerin faydah obnıw 

kongrenin kredi borsa eııcilmenı le 

standardi asyon eftcümeniılin koyd ıa 

esaılarla bırllkte yürilmeıine baglı rr. 
Her llç encümenden alman bral'lu 
tatbikatta iyı yer bulmak prtile mem
leıketimbdeki fmdak tanm n tecimı 

iılerinill istenilen teldlde ylrilyeceif 
ne iDaDU' ve raporumuzu aayplanmu-

.. '"'• vUklelr batlwılılauı ıunam. 

Uraylar Banka ınm . 
proje yarışması 

Uraylar bankası binasının pro
jesi için yapılan yanşma bitmiş \'e 
jüri kurulunun verdiği notl ra 
göre mimar Seyfeddin Arkan m 
projesi birmciliği, mımar Af, n 
Lugal ve Nizameddin Dcgwıun 
miışterek projeleri ikinciligı, Aıı
med Reşad ve Celil Biçerın. Jo
ban Gange, ve Kari Alt'm, V ı .
tor Mitag projeleri aynı derece ı e 
üçiıncü gelmi lerdir. 

Birinciye 1000, ilinciyc 800, 
üçüncülere 400 lıra mukifat verıl
miştir. 

Kazanan projeler bankada hal
ka tqhir edilme tedir. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Bakanlığı teşkilat 

kanunu 
Gümrük ve inhisarlar bltkı:t'1-

bğı teşkilat kanunu bugünkü res
mi gazetede çıkmıştır. Bakan'ık 
yeni teşkilat etrafında haZll'bkla
nna batlanuştır. 3 yılda tatbik e
dilecek yeni kadronun bat yıl tat
bik edilecek olan kısmı üzerinde 
incelemeler yapılmaktadır Ba
kanlıkta yeniden kurulan ekono
mi işleri ile neşir işleri pbele'ri 
direktörlüklerine kimlerin atana
cakları bugünlerde belli olacütır. 

Çok yerinde bir karar 
Gazı t biye enstitüsü beden 

eğitim kurulunun öğretmenleri, 
havacılık sporunun önemini göz 
önüne alarak çok yerinde bir ka
rar vermişlerdir. Bu kararda oku
lun resmi dersleri anwnda uçak, 
plinör, modelcilik ve paraşüt spor
larım da eklemeyi gerekli gör
müşlerdir. İkinci ve son smd o_._ ..._.~~" tilddmfunmı umüdi ~ 
B. Anohim ve Romanofla çatışa
caklar ve ders yılmm bitiminde 
smaça 2'İreceklerdir. 

Maden mühendisliği 

tahsiline gönderilecek 
Gençler 

Maden \letkik ve arama ensti
tilaü gen~l direktörlilğünOn, ma
den mühendisliği tahsil etmek ü
zere A vrupaya. gönderilecek lise 
diplomaWan arumda açtllJ ,._ 
npnada; Galatasa~~
Galıb Özen birmci. Uae-
sinden Sıddık Aboy ikinci. An
kara lisesinden Dündar Fuad ü
çüncü, Galatasaraydan Nmi O. 
Fahreddin dördüncü, H. Boğaziçi 
lisesinden Tulun Himam bqinci, 
Kayseri lisesinden Hilsnü O. Kl
zım altıncı, Galatasaraydan Mu
ammer yedinci, Haydarpaşa lise
sinden GUrbilz Muammer sekizin
ci gelmişlerdir. 

Yeni defterdarlar 
Beyoğlu tahsil direktör yar

dmıcmı B. lıılahtar llmdin dlıfter. 
darlıfma, Beyoğlu tahakkuk di
rektir muavini B. Yekta Tralwon 
defterdarlığına, Finans bakanlı0rı 
takib ve tefrit direktör muavini 
B. Rii§dü Sıvaa de terdarhgma 
tavin edilmi,Jerdir. 

Yalancı şahitler hakkında 
lstanbulda tüze dairesindeki 

hakyerlerinde gezinerek yalancı 
f&hitlik etmeyi kendisine it edin
mif insanlar olduğu aöylenmİf ve 
bunlann şahitliği dolayısıyle bir· 
çok haklı kimselerin davalan 1 

kaybettikleri ilive edılmiş old l

iu için tüze bakanlığı alikadar a
ra birer genelge gondermi tır ' ı 

genelgede bu gıbi kimselerin şıd
detle cezalandmlması ve gereken 
tedbirlerin almması bildirilmekte 
dir. 
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Komşuiarımızd 
neler oluyor? 

Belgrad'ta çıkan Politika gazete -
ıinin 12 ilkteşrin tarihli 1ayı11 Yu
nanistan'daki rejim Jeği,mesi hak 
kında şunları yazıyor: 

Kondilisin kumandası altında 
bulunan ordu ulusun ne istediğini 
ortaya koymumdan önce kendi 
kararını vermek istiyordu. Ordu 
iki gün önce J 911 kanunu esasisi
ni yeniden iade etmek suretiyle 
Yunanistanda kırallık rejimini tek
rar kurmuş oldu. Ordunun tesiri 
altında yunan ulusal kurulu tara
fından verilen karar gereğince 
plebisit gene yapılacakbr. Ancak 
Çaldaris bu plebisit işinde ne d;_j. 
şündüğünü istifa etmek suretiyle 
tamamen açığa vurmuştur. Bu fark 
yalnız demokrasi partileri arasın-
da değil kırallık rejimine inan ile 
bağlı olanlar arasında da görül -
mektedir. Kışladan gelen son ha -
reket yüzünden plebisitin önemi 
azalmıştır. Bu son hareket olma· 
saydı bile Yunani tan'da kırallık 
:rejiminin plebisit ile yeniden ku
nılması umudu yok değildi. Hal
buki bu hareket ordunun ulusu 
sıkıştırmak istediği tesirini uyan -
dınyor. Diğer her hangi bir mem -
leket gibi Yunanistan dahi ken -
dine istediği rejimi vermek hak
kını haizdir. Yugoslavya komşu 
memleketin bu iç itlerine Yuna -
nistanda ister cumurluk ister kı -
Tallık rejimi bulunsun, katiyen kn
rı,maz. Ancak Yugoslavya Bal -
kan paktı ile, arsıulusal faaliyeti
ni Yunanistan hadiselt>rine bağ -
lamış bulunmaktadır. Balkan pak
tı ile yapılan İ!ıtbirliğinin her alan
da verimli oldnğu görülmü.,tÜr. 
Busriin, bütün Avrupa gibi bal -
kanlar dahi, Afrika hadiseleri yü
zünden heyecan içinde bulunmak
tadır. 

Yunanis .... n Akdenizdeki du -
rumu dolayısiyle Balkan p:ıktını 
imza etmiş olan öbür devletlerden 
~iyade doğrudan doğruya tehlike
lere maruz bulunmaktadır. Dış 
memleketlerde Yunanistan'ın za. 
yıfladığı hissinin hasıl olmasına 
meydan "Yermemek hem Yunanis -
tanın hem de Balkan paktı ile bi -
ribirine bağlı bulunan komşuları -
nm menfaatleri gereğidi1'. Husu 
siyle yunan ordusunun, iç işler~ 
karıtmak suretiyle, kendine lazım 
olan mukavemet kuvvetini kay . 
bettiği İnanının yer tutmasına 
meydan verilmemelidir. Yunanis· 
tan' da lnrallık reiiminin mi tesis 
olunacajı yoİua bugünkü sarsıl -
mış cumurluk rejiminin mi bak 
kalacağı meselesi o kadar önemli 
bir şey değildir. Önemli olan yu
nan ulusunun, kıslanın müdahale· 
si olmadan, kendi aki1 .. etine ken 
dinin hakim olmasıdır. Zaten Çal
dariı'in organı olan gazete de bu 
fikirdedir. Bu gazete "Yunanis . 
tanın dı§ memleketlerdeki şöhı d 

ve önemi bakımından plebisit ya -
pılması mutlaka lazımdır.,, diyor. 

~ 
~ 

~ Türk Hava Kurumu 

~~ 

Büyük piyangosu 
:: nciı .. ..; kadar binlerce kişiyi 

%engin etmiıtir: 
Yeni tertib plinmı görünüz 

1. inci keşide 11 ikinci
teırin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 
25.000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.oao, 10.000 
liralık ikramiyelerle (20.000) 
liralık bir mükafat vardır. 

Planları okuyunuz ve bu zen -
gin piyangonun talihlileri 

arasına girini-: ... 

ı 
ıg 

j Biliyormusunu2 
e okuduklarımız- ki ? . . . 

Zecri tedbir erin 1 uvv tli ve 1'Aı) ıf tarafları 
İtalya ile Habe§istan arasında harb başlıyalıdanberi, zecri tedbirler günün meselesi halini 
aldı. Uluslar Sosyetesinde üye olan devletlerden elli ikisinin harbı durdurmak için ita/
yaya karıı tatbikini kabul ettikleri ekonomik zecri tedbirlerin kuvvetli ve z.ayıl tarafları 
nelerdir Tanınmıf lran•u~. yazarı Fransi. Dölexi O§ağıdaki yazısında bunu anlatıyor: 

Sekiz gündenberi, Aluslar Sosyete. 
sinde üye olan iki devlet açıktan açı· 

ğa barb ediyor. Ve herkes, Cenevre 
paktında yazılı olan zecri tedbirJerin 
tatbiki için neye bckltnildigini soruş
turuyor. 

Zecri tedbirler tki tiırJüdür. Siıel 

tedbirlerin, anlaşmazlığı genişletip ya
yacağını herkes biJiyor. Bu, harbın ö
nüne harbla geçmek demek olur. Ulus
lar, kan dökülmesine sebeb olmıyac:ağı 
için ekonomik zecri tedbirleri tercih 
edeceklerdir. 

Fakat ne yazık ki, şimdiye kadar e· 
line fırsat geçtiği halde Uluslar 506· 
yetesi lbu tedbirlere hiç başvurmamı -
tır. Şimdiki durumda ise, sosyetenin 
tuhaf bir "utangaçlığa., dü tüğü görü
lüyor. 

Bu tedbirler tesirsiz mi? Yoksa yal. 
nız bazı hususi haller mi bunların tat 
bikine engel oluyor 

... 1934 yılı için ltalyada yapılan ö
zel tecim istatistikleri gözden geçiri
lirse görülür ki, İtalya, otarşiye olan 
temayülüne rağmen, henüz genel eko
nomiyle alakasız olmaktan çok uzaktır. 

Çok sert tahdidlere rağmen İtalya 

7.666 milyon Jiretlik yabancı mah sa.. 

tın almak zorunda kalmıştır. Bu para 

dan: 

1.123 milyon lireti yiyeceğe, 366 mil
yonu yağlı maddelere, 1.667 milyonu 
dokuma eşyasına, 1.32-0 milyonu made
niğ eşyaya, 1.106 milyonu başka ilk 
maddelere, 352 milyonu keresteye, 724 

milyonu kimyevi maddelere, 1,005 mil
yonu da başka türlü eşyaya verilmiştir. 

Bu basit listeden de görüleceği üze
re, bunlar bir ulusun kolayca vaz geçe· 
bileceği lüks eşyası değildir. Zaten, 
halkın büyük bir kısmının iyice yiyip 
içmediği anlaşılıyor. İtalyanları krtlı'k
ta bırakmak için memlekete birkaç mil
yon kental yabancı buğdayı sokmağı, 

yırtık pırtık elbiselerle gezdirmek için 
pamuk ve yün getirtilmesini, ve işini 
durdurmak için de biflkaç milyon ton 
kömür veya petrolun satınalınmasmı 

yasak etmek yeter. 

Hal.buki harb artık yalnız bir asker 
mevcudu meselesi değildir. Harb yap
mak için top, mitralyöz, kruvazör. u. 

cak, denizaltı, kamyon ve traktör gibi 
şeylerle mücehhez olmak gibi çapraşık 
bir mesele de vardır. Bütün bu aletler 
de harbta o kadar fazla caphane harcar· 
!ar ki. büyük harbta. en büyük devletler 
bile bitaraf memleketlerden öteberi sa- ı 
tın almak zorunda kalmışlardır. 

Bütün öteki devletlerin isteginin 
tersine olarak ve kimseden yardım gör
meksizin harb yapmak istiyen bir dev
letin, kendi topraklarında başlıca en. 
düstrilere sahih olması lazımdır: 

1 - Silah yapabilmek için çok kuv 

vetli bir maden ve makina endüstrisi. 

2 - Çok kısa bir zaman içinde bü

yüık mikdarda patlayıcı maddeler. bo
ğucu gazlar yapabilen çok kuvvetli bir 
kimya endüstrisi. 

3 - Elektroşimiye lüzumlu olan 
yüksek sıc.tkhkları ve kuvvetli tazyik
leri, fener, tt'lefon gibi irtibat aletle. 

rini yapmak için lazım olan çok kuv 
vetli bir elektrik endüstriai. 

4 - Ve nihayet. traktörlere. kam
yonlara, uçaklara, kruvazör ve denizal
tılara. çok lüzumlu olan bütün yakacak 
maddeleri yapan büyüle bir petrol en
düstrisi. 

ftalya Lombardiyada çok güzel bir 
makina endustrisi kurmuştur: fakat 1. 
talyada de'llir bulunmadığı için, muh· 
taç olduğu demir cevherini Ruıyadan 

(yüzde 'iO). Cezayirden (yiızde 21), 
Kıbrıct~n (yüzde 10) ve İspanyadan 

(yüz 1e 10) gct:r•mek zorundadır. 

Maden kömiırü de olmadığı için İ
talya bunu Almanyadan (yüzde '10), 
İngi'tereden (yuzde 39) ve Polonyadan 
(yi' de 10) getirtmektedir. 

Yüksek kurumların harcadıkları bü
yük kömür mikdarını en az ölçüye in
dirmf'k icin. 1t;ı'va hatta demir alr.u•ı.rı 

tercih etmektedir. Bunu da Fransadan 
(yüzde 38), Birkşik devletlerden (yüz
de 27), Belçikadan (yüLde 10) ve İs 
viçreden (yüzde 9) alır. 

İtalya yazın alplerin cümudiyeleriy
lc, kışın da Apennen dağlarının yağ
murlariyle işliyen kuvvetli bir elektrik 
endüstrisi kurmu tur. Fakat dinamola
rınm bir kısmını Almanyadan (yüzde 
58) ve lsviçreden (yüzde 13) almak, 
başka aletleri de Almanya, İngiltere 

ve Birleşik devletlerden getirtmek zo. 
rundadır. 

Bazı özel harb imalfıtı için. bir ta-
kım nadir madenler çok lüzumludur. 

Onun için İtalya: 
- Birlesik devletlerden (yüzde31 ). 

Şiliden (yüzde 30), Portekiz sömiirge
lerinden (yüzde 22) bakır, 

- İngiltereden (yüzde 31). Birle
şik devletlerden (viızde 26), Norveç· 
ten (yiizde 15) nikel, 

- Detrua miicssesclerinden (yüzde 
72), lngiltereden (yüzde 11 ). Hindis
tandan (yiızde 6) kalay, 

- Sovyetler Birliğinden (yüzde 60) 

ve Filistinden (yiizde 26) manganez al· 

mak zorundadır. 

Tungsten, mobilden, vanadyum v. 
s. gıbi. modern patlayıcı maddelerin 
korkunç tazyiklerine dayanacak çelik
lere lazım olan sertliği verebilen baş

ka nadir madenler için de hal böyledir. 
Bu böyl~ olduğu halde İtalya husu

si çeliklerden bir kısmını Fransadan 
(yüzde 47). Avusturyadan (yüzde 23), 

Almanyadan (yüzde JO), Çekoslovakya. 
dan (yüzde 8) ve İsviçreden (yüzde 7) 
getirtmek zorundadır. 

Muhtaç olduğu azotun yüzde 99 u
nu Şiliden alır. Bundan başka kömür 
veya petrolun taktiriyle elde edilen 
yanar maddelere de ihtiyacı vardır. Fa
kat İtalya bunların ne birine. ne öteki
ne malik değildir. Onun için ham peı
rol Romanyadan (yüzde 39). Sovyetler 
Birliğinden (yüzde 26), Birleşik dev_ 

letlerden (yüzde 15) ve lrandan (yüz
de 10) getirtir. f talyada yeter derece
de rafineri bulunmadığı için, petrolu 
çok zaman benzin halinde !randan 
(yüzde 33), Sovyetlcr Birliğinden 

(yüzde 26), Romanyadan (yüzde 16) ve 
Cava'dan (yiızde il) getirtir. 

Patlayıcı maddelerle boğucu gazla

rın yapılması için bilhassa benzol, to
lüol, ksilol tazımdır ki. İtalya barış za. 
manında bunlardan 102.463 kental ge
tirtir. İngiliz Hindistanından (yüzde 

47) ve Hollanda Hindiııtanmdan (yüz
de 45) getirttiği kauçuktan, patlayıcı 

maddeler için çok lüzumlu olan ve yüz. 
de 78 ini ingiliz Hindistanından, yüzde 
13 ünü de ingiliz afrikasmdan getirtti
ği fıstıklardan bahsetmiyorum. 

Harb zamanında kamyonların, ot0-
mobillerin ve traktörlerin lastikleri ol 
mazsa, Fiat'ın kocaman fabrikaları ne
ye yarar? Yağlı maddeler olmayınca 

cephane fabrikaları patlayıcı maddele· 
ri nası] yapar? Demirsiz bir maden en

düstrisi ve kömürsüz makinalarla, de. 
niz tezgahları, uçak fabrikaları v. s. 
ne gii>i eşya yapabilirler? 

Bazı hükümctlerin, halyaya &ilah 

ve cephane satmagı kendi tebaalarına 

yasak ettikleri gürültü ve patırdı ile 
biJdiriliyor. Bu biraz safça veya iki 
yiizlüce bir şeydir. İtalya bunları yap· 
mak için lazım olan bütün vasıtalara 

malil.tir. 

Onun malik olmadığı şeyler, ham 

maddelerle, harb endüstrisinde bilhas
sa kullanılan yarı - maddelerdir. 

Elektrik cereyanının kesilmesiyle 
bir tramvay nasıl hareketsiz kalırsa, 

İtalyanın da stokları birkaç hafta için
de bittikten ~onra tersanelerinin. tez. 
gahlarının. kamyonlarının kruvazörle· 
rinin, uçak ve denizaJ . .ı·ının hare · 

ketsiz kalması için, birkaç memleketin 
ona bu maddeleri vermemeleri yeter. 

Hükümetler anlaşsalar, bunu yap
mak çok basit olur. İtalyayı abloka e
rlin. simrlil<i :ınla~azJıkt:ı hi~ tıir ır.,_ 

bahati olmıyan bir ulusu aç bmtkmağa 
hiç lüzum kalmaz. Bunun için de, harb 
endüstrisinde kullanılan esaı maddele· 
ri Uluslar Sosyete inin barb kaçağı 

sayması yeter. Fakat ne yazık ki, bu 

rnad<le 1er sivil endüstride de ltuJJanı

lır: Aynı hidrolik preae, bir top -.eya 
bir geminin alt kısımlarını yapar. Ay-

nı makina. bir mitralyözün veya bir 
yazı makinasının parçalarını yapar. 
Suni ipekten çor:ııb1arın imalinde kul· 
!anılan sellüloz. dumansız barutta da 
kullanılır. Ltvanta fabrikaları, boğucu 

gaz da yapabilirler. 
Bunun gibi. hem barba, hem barışa 

yarıyan 2.000 den fazla "muhtelit eşya,, 

vardır. 

Bu gibi eşyayı gümrükler durdur -

maz ve bunlar çok defa düşman kıyıla
rının etrafında (safdilce) bir abluka 

yapan kruvazörlerin burunlarının di -

binden geçip giderler. 
Eğer uluslar soı;yetesi saldırgana 

bunları almasını yasak ederse, o çabu

cak barış yapmağa mecbur olacaktır. 

Bu, hakiki biı silahsızlanma ve zecri 

tedbirlerin en basit ve en tesirlisidir. 
Fakat ne yazık ki uluslar sosyetesi, 

ne jandarması, ne de mübaşiri olan bir 

mahkemedir. Verdiği hükümlerin iyice 
tatbiki için, üyelCf'inin iyi niyetlerine 

güvenmek zorundadır. İtalyaya bazı 
malların sokulması yasak edilirse, bun
ları gönderen memleket de o kadar ek
sik sipariş almış olacaktır. Bu buhranlı 
zanı. nlarda ise buna kolaylıkla katla • 

nılamaz. 

Ekonomik zecri tedbirlerin şu hu -
susiycti vardır ki, bunlar suçluya do • 

kunmakla beraber reaksiyon suretiyle 

hakime de dokunurlar. 

Bununla beraber, iyi niyetler sahibi 
bir jandarma bulunmuştur: Vaktiyle 

Mançuri yüzünden, uluslar S-O&yetesi -
nin iki üyeaillin döğüsmderine seı çı
karmıyan İngiltere. Fakat, B. M.usoli -
ninin, Mavi Nile yakın yerlere yerleş
mesi onu, kayguya düşürüyor. Onun 

için İngiltere bir defa daha hak için 
toplan işe ltarıştırmağa ve zayıftan ta. 
rafa olmağa hazırdır. 

Fakat, aksi gibi, dominyonlar narış 
istiyorlar ve zaten ingiliz donanması, 

fransız yardımı olmaksızın Akdenizi 

hükmü altında tutamaz. 
Onun için, Foreyn Ofis. kendisine 

salahiyet verilirse ekonomik ıı:ecri ted
birleri tatbik ettirmege hazır olduğunu 

söylüyor. 

B. Edenin (uysal inadcıhğı} saye -
sinde Foreyn Ofis, İngiltere ile do
minyonlarından başka Fransa ve sömür 

gelerini, Belçikayı, Holanda ve İskan -

dinavya devletlerini, küçük anlaşma ve 

Sovyetler Birliğini bu prensipe taraf
tar vaptı. 

Fakat, Versay andlaşmasmın yara -
ladığı büyük barb mağlubları, kendile
rinin genişleme ihtiyaçlarına karşı hiç 

bir şey yapmamış olan u1uıılar so~ye -
tesinin peşi sıra gitımeğe pek de karar 
vermiş değillerdir. Fakat galiba Alman 
ya, Avusturya, Macaristanla, bunlara 
katılmış olan PoJonyaya, bitaraflığının 

kendisini. her iki tarafa da silah sat
m cbur tuttugunu ileri süren 1s

viçreye pek de güvenmek kabil olmıya

cak. 
Eski dünyanın entrikalarından her 

zaman kaçınmak istiyen ve barışa sa -
mimi surette bağlı olan Bi.rlec:jk Dev -

Jetlere gelince, bunlar belki de her iki 

tarafa silah ve cephane satılmasını ya • 

sak edeceklerdir, fakat (muhtelit eşya) 

için ne diyecekleri henüz bilinmemek

tedir. Fakat B. Ruzvelt, pamukla pet • 
rolu (harb kaçağı) aaydırmıyacağını 

bildinniştir. 

Uluslar sosyetesinin bu şartlar _için

de, tam ekonomik zecri tedbirleıre baş -
vurmağa k<ırar verdiğini kabul c<lelim. 
Bunlar nasıl tatbik edilecek? 

Petrol üretiminde yeni bir wul: 

§ Eylul ayında Ural dağları -
nın Çuşof bölgesinde petrolu yer 
altında ısıtma suretile petrol çı · 
karma tecrübeleri başarı ile yapıl
mqbr. Buralarda kilsi tiıtlerdeki 
petrol damarları kesif uf altla ka· 
pamnış olduğundan adi uaullerle 
petrol çıkarma imkansızdır. Bu • 
nun için kompresürle 8 akmoıfer 
tazyik altında 450 derece ısıtılmı~ 
haTa ile yer altındaki petrolJü kil
•İ tabakalara tesir yapılmq ve bu 
suretle asf altlaşmış katranlaşmış 
petrol kısımları eritilerek donnıuş 
petrol mayi h'lline g,..tirilmiJ ve dı
şanya çıkarılmıştır. Bu s retle o • 
ralardaki petrol verimi bir kaç m · s· 
li artırılmıştır. Bu usulde elde edi
len havat?a7.ı da 5000 kalorili ve 
iyi eYaaflı bir gazdır. Bi1ha 5a 
kumlu tabakalarda olan petrolu 
bu usul ile İstihsal etmek deneçle
ri ae i i netice vermiştir. 

Sol)yetlerde •erbest ticaret: 

§ llkteşrinin ilk günü 17 yıl -
danberi ilk defa olarak Sovyet ül
kesinde erzakın serbest satışma 
başlnnmı~tır. Ve ika usulünün le~). 
kışı daha ilk günde satısı canJ n· 
dırdı ve artırdı. Ekmek ve unlu 
madde fiatlarrnın inmesi. yağ e 
diğer erzakın narh üstünden ser -
best satılması halkta itimad ve gü
ven uyandırdı. Çarşılara yumur -
ta, sebze yağ ve saire satmaya ge
len köylülerin sayılarının artması 
birçok yerlerde fiatları devlet n'lr· 
hından da aşağı düşürmüştür. Bir 
çok eşya fiatlan narhtan % 20 • 
30 aşağı düşmüştür. 

Serbest ticaret gününden ön
ce bütün tröstlerin de mağazaları 
tamir edilmiş ve yeni mallarla 
zenginleştirilmişti. Bütün dük -
kanlarda fiat cetvelleri vardı. Et 
~atan dükkanlarda çeş"tli et ye -
mekleri için ayrıca hazırlanmış 
parçalar satılıyordu ve hayvanın 
muhtelif kunmlannın hangi ye -
meklere elverişli olduğunu göste
ren tablolar vardı. Gelir günde 
birkaç misli artmıftı. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Salon orkestrası: 
M. Yvasin: Fantezi 
MendelNohn: Kartet, Op. 44 
-No. 3 

Urbacb: .. Ronde de Nuit,, den 

İntemezzo 
20.10 . Tc'knik yenilikler saati 
20.35 - Opera parçaları (plik) 
20.45 • Haberler 

1. TA il L 
14.- Konferans. 20 ilkteşrin pazar gü

nü yapılacak genci nüfus sayımı 
hakkında izahat: Başvekalet is· 

tatistik umum müdürü Celal Ay
bar. 

18.- Bayanlar için jimnastik. Bayan 
Azade Tarcan. 

18.20 Dans musikisi (pd:Jt) 
19.20 Foto Süreyya konuşuyor (fotoğ

rafçılık) 

19.40 Gitar solo (Maryo) 
20.- 20 ilktesrinde yapılacak genel 

nüfus sayımı hakkında konfe· 
rans. Üniversite profesörlerinden 
Ömer Celal. 

20.20 Son haberler - borsalar. 

20.30 Stüdyo orkestrası 
21.- Radvc caz ve tango orkestraları 
21.35 (Y. S Bach) kon eri. 250 inci 

yılı miına~e "til" 
A • Hayatı ve eserleri: Mesut 

Cemil 
B . Mi major keman konsertosu: 

Solist profesör Liko Amer 
Refakat : Ali Sezgin kuvar
teti ( Prof Ali Scz~in Or
han, İzzet Nezih, Mesut Ce· 
mil.) 

C • Arya ve kantanlar: Solist: 
Nimf't Vahit 

D - Remiııör piyano konsertoau: 
Snfüt: P:of~ac:' Jlf'rdi Ş.tat• 

!!tr. R,.h'ıif:ıt: AE ~etı;tn ku· 
varteti, Jr-.mt~11•i T, •e'l•lri. 
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· mketimiz: 

(Ba§I 1. ci sayı/ada) 
(ıhmak) sözü üremiştir. llımak sözün
•iiı de \ılık, ılıştırmak, ılğunsalğ1111) 

ıild sözler ürer. 
Ve yine bu (I) .köküne (Ş) ilavesi. 

le (ış) sözü doğmuştur. Bu söz yavaş 
- ya manasına addır. Bu addan da 
( 1) ilavesiyle ve (mak) ile (ışımak) 
alrzü ürer. (ışlamak). sözü de bu addan 
üre.nedir lşlamak sözünden (ışlak, ışll
dalr ışıldamak) gıbi sözler çıkar işte 

(ıpl') sözü de 11rmalr sözünden ürmıe 
addır. Sıfat olarak da kuJlandır. Ziya 
manasına ad olduğu gibi ziyalı mana
sına sıfat olur. Işı köküne (k) iJaveai
k uremiştir. (K) ilavesi (a, e, ı, i, u, ü) 
gibi sadah harfl~r (ı) ilavesi ile ad o

Jur, ayak, elek. düdük gibi. 
2 - Sıfat ilavesi "kaçak, ımsık, 

ezik, bozuk,, gibi 
3 - Yer adı ilavesi olur, durak, ko. 

nallı, kışlak gibi 
4 - İşlenmiş sıfatı ilavesi olur, a

dak, açık, bölük, enenik, kmk gibi 
5 - İşleyici sıfatı ilavesi olur, atak, 

dönek çabuk düşük gibi 
6 - 1ş yapma ilavesi olur, ac-acık· 

mak, geç-gecikmek gİlbi 
7 - İşleri işliyenin kendisinde be. 

lirdigini bildirme (mutavaat) ilavesi 
olur, kanıkmak, ayıkmak gibi 

(Is) sözünün türeme yollarını aşa· 
da (sıcak) sözü sırasında anlatacağız. 

lkinci söz - Parlak: 
(Pa) ayrılma. kesilme manasının a

na köküdür. (Par, pal) kökleri bu ana
dan doğar. (Par) ıkesik kesik görünen 
ziyanın hareketinin sözle taklididir. 
(Par par yanıyor) denir ki kesik ke. 
sik ve kuvvetle ziya ve ışık dağıtıyor 
demektir. Parlamak da ziyanın keskin
liği ile beraber kesik .kesiık görünmeai 
demektir. Ayda ışık güneş ve yıldızda 
parlamak sözil kullanılır. Ayda parla
mak yoktur lfık vardır. Parlak • göz 
kamaştıran, parıl parıl ziya dağıtan 
.. ber:kesin gözünü gönlünü çeken,. yük. 
sek mevki sahibi, manalarmdadır. 

Parlamak sözu ( par ) sıfatından (la) 

ilavesiyle ve ( mak ) ile it adı ola -
rak doğmuş ve bunun (parla) kökü -
ne (k) ilavesile de (parlak) sıfatı üre. 
miştir. (K) ilavesi hakkındaki sözleri 

birinci sözde söyledik. 

Üçüncü söz - Sıcak: 
Sıcak sözü (ısıcak) sözünden dönme· 

dir. Önündeıki (I) harfi lmlkmış olarak 
kullanılır. Şu halde bu sözün kaynak
larını ısıcak sözü üzerinden araştıraca

ğu:. 

Yukarda birinci söz sırasında yazdı. 
ğımız gibi (ı) harar!t ve ziya manası
nın ana köküdür. Bundan (ıl, ış, ıs) ad
ları türemiş ve bu adlardan da (ılımak, 
ışımak. ısımak) iş adı sözleri üremiş ve 
doğmuştur. (Il, ış) sözlerinin verdiği 
manayı söyledik (JS) ise hararet, sıcak
hk demektir. Bu sözlerde (ı) anakökii
ne ilave edilen (1, ş, s) harfleri biribi
rinden farklı anlamlar doğurmuı olu
yor ki bunların sebebi.erini türk sözle
ri, ve türk dilinin kuruluş yolları, ve 

türk dil bilgısi adlı yazılan kitahlarım. 
da uzun uzadıya anlatılmış ,; e yazılmış· 

tır. 

(Is) hararetin kendisinin türkçe adı
dır. BWta (ı) ilavesile kullanılan (ısı, 

ıssı) sözleri de sıfat yapılmıştır. 

(Cak) ilavesi 
1 - Zaman ilavesi olur, almcak geli

rim - aldığım zaman demeıktir. 
2 - Ad ilavesi olur, salıncak ısu:a.k 

gibi. 
3 - Alet adı ilavesi olur, tutacak, 

basacak gibi. 
4 - Sıfat ilavesi olur, kaypıncak, 

gelecek sene, oturacak yer gibi. 
(Jsıcak) sözü (ısımak) sözünden 

(cak) ilavesile ısıtan havaya ad veya 
hararet almış olan manasına ısınan şe. 
ye sıfat olarak üremiştir. 

Isınmak, ısıtmak gibi sözler de bu 
köktendir. 

Dördüncü söz - Ateş: 

Bu sözün ilık kılığı (ağtaş) tır. (Ağ) 
zararlı hayvanları veya av tutmak, öl

dürmek için kurulan tuzak demektir. 
Avcı düzenidir. (Ağı) hepimizin bil
diği canlıları öldüren harap eden mad
dedir (sem, A.) bu söz helak etme ma 
nasını !bildiren (ağ) köküne (ı) ilavesi. 
le süfat halinde üremiş addır. (Ağtaş) 
helak etme manasını bildiren bu (ağ) 
köküne (taş) ilavesile ür-emiş bir addır. 

(Taş. daş) ilavesi 
1 - Birlik manası yapar yoldaş, ka

rındaş (kardeş) gibi. 
2 - Mübalağa manasını bildiren ad 

veya sıfat yapan ilavedir. (Bektaş, bağ
daş) sözleri gibi (beıktaş) (beğ) sörü
nün taş ile mübalağalı yapılmışı ve 
mübalağalı sıfatıdır. (Beğ) saygılı ve 
(bektaş) çok saygılı anlamınadır. Sı· 
fattır. Ad olarak da kullanılmaktadır. 
(Bağdaş) iki ayaklarını bacaklarını kı. 
vırıp biribirine dolayarak altına alır 

gibi oturmak şeklidir. 
Şu halde (ateş • ataş - ağtaş) her ne

reye düşerse veya içine her ne düşerse 
yakıp kavuran ve helak, yok eden de
mektir (ağ) köküne (taş) ilavesile üre. 

miş müJbalağah sıfat halinde o da ad 
olmuştur. 

Türk dilinde manasız hiç ir ad yok
tur. Bütün adlar böyle sıfat halinde tü
remiş veya üremiştir biz bu iddiamızı 
yukarda adlarını yazdığımız kitaMarda 
tanıklarile bildirdik ve urun boylu an

lattık. 

(Ağtaş) Mizü (ağmac) sözünün (a· 
mac) olduğu gibi (ataş. ateş) olmuş 

ve (ğ) harfi düşmüştür. Ağmac ağmak. 
yükselmeit iıtenilen (hedef, A.) ~mek. 
tir. eritilmek istenilen her feye ad ol
muıtur. Ağ köküne (maç) ilaveaile ü
remiştir. Buradaki (at) kökti ate§teki 
(ağ) kökünden başkadır. 

B~şinci slh - Gök: 

(Gö) dirilik, (hayat) ğllc ınanaeının 
ana köküdür. Bu manaya olan bv ana 
kökten (k) gelerek (gök) sözü türemiş
tir. Gürbüz, taze ot "kuvveti diriliği 

yerinde her türlü yeşilJikler,, deniz ren· 
gi "deniz renginde boya,, yerimizin üs· 

ttinde olan mai boşluk manalarına kul
lanılan addır. 

Bu ad bir kök olmuş ve bundan gö
gus, gögde, gögez, gökcül, gögermek) 
gibi sözler çıkmıştır. Gögermcık sözün
den de (gögerti, gögeri, göger) gibi 
sözler doğar. Bu doğuşun şekillerine. 

yürüdüğü yolJara bakılırsa taze ot ma · 
nası sözün kendi anlamı olup diğer an. 
lamJarda ilk mananın rengine uygunluk 
dolayısiyle kullanılmaktadır. 

Altıncı söz - Su: 
Bu sözün kaynağını bulabilmek ve 

anlamak için burada bir kaçamak ya
parak söz söylemek gereıktir. Sonra gc· 
ne söz başına geleceğiz. 

Yukarda adlarını yazdığım üç kitabın 
konusu türk dilinin ve türk sözlerinin, 
kaynakları hakkındaki bilgilerdir. Bu
nu burada kısaca bildireceğim. 

Tü11k dilindeki sözler türeme veya 
üreme şeklinde bulunurlar. Türeme söz· 
lerin nasıl doğup çıktıklarını gösterir 
bir yol yoktur. 

Üreme sözlerin nasıl doğduklarını 
gösteren elimizde yoJJar (kaideler) var. 

dır, biz bu yoJJarla istediğimiz her kök
ten istediğimiz her manada sözler ya
parak kullanabiliriz. 

Türeme sözler ilk defa olarak dili
mirde tam manalı olarak konulmuş söz· 
Jerdir. Bunlar dilimizde tek hecelidir. 
Bu heceler (al, olmak) gibi sesli harf. 
)erle başlayanlarda iki harfli ve (bal. 
dal) gibi sessiz harflerle başlıyanlarda 
üç harfli olur bu tek hecenin (sarp, 
sert) sözleri gibi seçili bir iki kelime
de dört harfli olduğu vardır. Bunlar cia 
bazı mana ve gerek üzerinedir. 

Bundan artık veya eksik olanı ya
ni tam manalı tek hec:.eJi sözlerde bir 
veya dört harfli olanı bulurunaz. Tam 
mana gösteren ve iki harfli olan (bu, 
şu) sözlerile sesti harfle (o) işaret söz
lerine ge1ince; 

Bunlar tam tek heceli olmadıkları 
halde manaları vardır. (SU) sözü de 
bWtlardandır. Türeme sözlerin türeme 
yoJ1arı bize umumi birer yol (kaide) 
lbildirmiyorsa da bunların da ilavelerle 
doğdukları yapmış olduğumuz incele 
meler sonunda. anlaşıldı. ve buna göre 
biz bir de anakök kabul etmek gerek 
olduğunu anladık. Tam mana yapan bu 
türeme ilavesindcn önce bulunan söz 
parçasına anakölr adını verdik. anakök. 
]erin dilimizde tam manalı söz olarak 
kuJJanılanıarı sayılabilecek kadar az
dır. Bunlar kitablarımızda sayılmıştır. 

(Su) sözü de anakök halinde eksik 
hece ile tam manalı olarak kullanılmak· 

tadır. Su: yer değiştiren, kendi başına 
yer tutamıyan cıvık (mayi, A.) mana
sınadır. Bundan susamak. sulamak söz
leri ve kökleri doğar. 

Y•dinci söz - Y•r: 
(YE) aşağılık. manasının anakökü. 

dür. (Yermek, yenmek yeyni) kökleri 
de ~u anadan doğar. Yer aşağılık mana
sını bildiren (ye) anaköküne (R) ila· 
vesile türemedir, addır. Ayalrlarnnır 

altında ve aşağıda bulunan şeye ad ol· 
muştur. (Arz. A.) 

S•lcizinci söz - Toprak: 
Bu söz (topur) köküne (ak) ilavesile 

üremiştir. (Topur) top ve yuvarlak 
yapma. anlamınadır. Topurak . top ve 
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SPEKtJLASYON 
(Başı 1. ci sayıfada) 

Ya yeni geni, topraklar alıp, 
bunları Avrupa urayları gibi halk 
hizmetinde tutmak, yani yapı ba -
tına mal olduğu fiat üstünden sat
mak, yahud belli bir müddet için
de yapı yapmıyanların yani mülki
yet hakkının yurd ve tehir bayındır 
lığına yardım •azifesini görme -
mit olanların ars1' •arını uraylara 
denetmek, yahud, de•let •e uray 
faaliyetlerinden rlolayı ana fiat -
ları artı$larının f "'rkınr alarak ha 
yındır1rk ve sosya! yardım büdce
lerine vermek! 

Halk fiatlardan, kaça kaça, bir 
türlü derli toplu ve avrupalı şehir 
bayındırlığı yÜ7Ü görmiyeceğ"z. 
Ancak bir çatı kuracak kadar pa
ra toplıyabilen büyük kalabalık. 
her yerde, ucuza doğru, plan sını
rı dışına çıkıyor. Dağ başlarına 
ücra yerlere gidip, sonra oradan 
ıo:ık. su, yol ve mekteb istiyor! 

Biz arsa sahiblerine kartı ha 
reket hazırlamıyoruz: Bizden çok 
zengin olan ve Jiberal Avrupa 
devletlerinin bile kabul etmek zo
runda kaldığı kayıdların ve fart 
ların, Türkiye ,ehirlerinde cumu
riyet bayındırlı~mın b $ladı~ı ,u 
yıllard;,. bizde de tatbik edilme 
~ini bekliyoruz. 

F. R. ATA°Y 

;~~~~ri~~~~ 
Genel nüfus sayımı> 
Doğru Cevap Verelim 

t Saynnın ne süel, ne finan-
f sal ve ne de özel bir noktası 

l• yoktur. Doğru söyliyenler bu 
yüzden hiç bir zarara uğramı
yacaklardır. Doğru söylemi

j yenler ancak ilme. devlete çok 
~ büyük kötülük etmiş olurlar. 

L---~~~~~~ft~~;_;~;~~ğ!~. 
yuvarlak yapıcı veya toplanıp yuvarlak 
yaprJabiten manHına ad olmuştur. (Ak) 

ilavesi hakkında parlak sözü sırasında 
söyledik. Bayrak ve yaprak sözleri de 
böyle doğmadır. Toprak yerin dağla. 

rı, ta )akları arasını doldurarak yuvar
lak (küre. A.) haline getiren parçası 

demektir. 
Dokuzuncu söz - Yıldız: 

Bu söz parlak, ziya manasını bildi
ren (yıl) kökünden (dız) ilavesilc doğ
müş, üremiştir. (Bu ilave hakkında bi 
rinci cevabda sözlerimiz vardır. 

Onuncu söz - Yil: 
(YI) toplanma manasuıın ana kökü. 

dür. Yığmak sözü de bu kökten doğ

muştur. (Yıl) ayların günlerin topla· 
narak bir devir yapması ve bir halka 
olması demektir, toplanma manasını 

andıran (yı) an lcüne (J) gelmesile 
türemiş addır. 

Avukat 
Emin Hüseyin AÖAR 

i~adyo kan ınu 
• • 

pro1esı 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından 

hazırlanan radyo kanun projesini ya _ 
kında Kamutaya vere<:ektir. 

Projenin ihtiva ettiği esaslara göre: 
Elektrik dalgalariyle olan her nevi 

resim, işaret, ses intisarını yaymaga ve 

almağa yaırayan bila istisna her nevi tel 
siz tesisatı bükümetin inhisarı altına a

lınmaktadır. Umuma mahsus telsiz neş

riyatı (Radyodifusion) ve televizyon 

teshıatının imtiyaz veya ruhsat şckJin_ 

de yapılmaıı ve işletilmesi ulusal ku • 

rumlar veya yurddaşlara verile bil~<: k
t.ir. Bayındırlık Bakanlıgının miısaa<le.. 
siyle türk topraklarında, denız ve ha • 

va gemilerinde, tayyarelerdc her nevi 
telsiz teaisatı yapmak . nhisardan mus
tesna olacaktır. Tesifat ı>Jhibleri hu _ 

kumetin ilk talebi iızerıne tes·satlarını 
faaliyetten kaldırmağa ~ C)'a tekrar ıa
de edilmek üzere hukumetın emrine ver 
meğe mecbur olacaklardır. 

Umumiyetle karada verıci tel ız te

sisatı yapmak için şahıs ve miiessese
lcre ruhsat verilmiyecektir. 

Kanun projeı;ıine gore telsiz alıcı te 

sisatı 3 kısma ayrılmıştır 

Birinci kısım: Umuma mahsus telsız 

telefon neşriyatını (Radyodifüzyon) 

alrnaga yarayan 

İkinci kısım: Abone olanlar için 
mati>uat, borsa gibi habe-rlcr almaga 
mahsus tesisat 

Üçüncü kısım: Umuma mahsus tel • 
siz telefon neşriyatından maada reaim 

ve fotoğraf nakline ait neşriyatı alma
ğa mahs'IH tcaiut. 

Bu tesisatlar iç.in Bayındırlık Ba • 
kanlığı adına posta ve telgıraf genel 
dire-ktörlüfünden ruhsatname almak 
şart olacaktır. Denızlerde gayri safi 
tonilatosu 1600 den yukarı olan gemi

lerle mürettebatı da dahil 50 kişiden 
fazla yolcu taşıyan hususi gemiler sa
hibleri bu kanunun neşrinden itibaren 

6 ay içinde gemilerinde telsiz tesisatı yaı: 
mıya mecbur olacaklardır. Bu müddet ni 
hayetinde tesisatını ikmal etmemiş 0 • 

lan gemiler işletilmiyecektir. 

Layihada &'emıler telsiz noktasın • 
dan 3 sınıfa ayrılmışlardır: 

1 - Kara istasyonlarından SOO de-
niz mili uzaklaşan ve 50 den fazla yol

cu taşıyan gemiler bu gemilerin telsiz 

muhaberatı daima açık bulunacaktır. 

2 - Beher seferi 500 mili geçmiyen 
ve SO den farla yolcu.u buJunmıyan 
gemiler. Bu ıemilerin telıideri muay_ 
yen zamanlarda muhabc-re edecekler • 
di.r. 

. 3 - Muntazam sefer yapmıyan ge
mıler, bu gemiler seferde oldukları va
kit muayyen zamanlarda muhabere e
debileceklerdir. 

Projeye göre bu kanuna uygun ha • 
reket etmiyenlerden 50 liradan lOOO li
raya kadar para czeası alınabilecek ve 

3 günden 3 seneye kadar hapis cezası 
hükmolunabilecektir. 

lfl,,US'ım romanı: Tefrika: 11 Sonra dostunun kederlendiğini görerek i
lave etti: 

ra takımını, şimdiki Kont Marten Bellem'in 
büyük babası, Kont Marten dö Len'e 1812 
de Napolyon vermişti. 1809 da parlamentoda 
saylav olan Marten dö Len, ertesi yıl, de
vamlı ve gizli çalışmalarını zihniyetine uy
gun bulduğu finans komisyonu üyeliğine se
çildi. Meyilleri bakımından liberal olmakla 
beraber Kont, işe kendini verişi ve usandı
ncı olmamağı bilen muvazeneli doğruluğu 
sayesinde imparatorca beğenildi. İki yıl 
müddetçe, ideta, iltifat yağmuruna tutuldu. 
1813 de, Mösyö Lene'nin, sarsılmış impara
torluğa geç kalmış öğütler vererek hem kud
reti ve hem de bahtsızlığı tenkid eden rapo
runu onamış olan çoğunluğa katıldı. 1814 de 
mesJekdaşJarile birlikte Tüyleri sarayına 
gitti. İmparator bunları, ödlerini koparırcası
na karşıladı. Sananna hücmn etti. O günkü 
kudretinin ve ycı~m olan yuvarlanışının kor
kusu arasmda şiddetli ve küskün, hepsini 
hiddeti ve küçümseyişi altında ezdi. 

d?n. da En saylavırun işlemeli yakasını çe
kıştınnekte devam ediyordu. "Ulus benı ta
n~r, sizi _tanı~az. Beni bütün ulus seçmiştir. 
Sı~l~r ~ırer ılın ne oldukları bellisiz delege
l~rısınız.,, Onların da başlarına J irondenle
rın başılanna gelmiş olanın aeleceğini soy
l~d.i .. s.esinin ve mahmuzlarm~n gürültiıleri 
bırıb.~rın~. k.~nşıyordu. Kont Marten bu yüz
den omrunun sonuna kadar titrek ve keke 
kaldı, ve imparatorluk devrildikten sonra 
B~nları titriyerek memleketine cağırdı. 
İk~ restorasyonıa temmuz hü::ümeti on ,0 
daıma sıkışan .. göğ~ünü boş yere nişanlaı -'C 

kordonlarla susledıler. En yüksek mertebe
lere çık~~l~n. üç l. -~ ı ve hir inıparatcr t· ra
fından turlu şereflere iri .... tirilen kont I' -r
sika_lınm elini sonuna ke!rt-r oTPtP•uıı~~ hic;

set~ı. Üçüncü Napolvnn dcvrin"'e senat ü
yes~ olarak ölürken, ardırıra, nı-..vruc:; ·; .. fac
ia tıtrek bir oğul hıra ·tı . 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Onlan geri götüren arabanın içinde Lö 
Menil, güzel bir gün geçinniş olduğunu, 
neşeli neşeli, söyledi. Teroz'den ve kendin
den memnun olarak onu öptü. Fakat bu ne
şe Terez'e sirayet etmemişti. Bu, aralarında 
sıksık olağan bir şeydi. Bjlikte geçirdikleri 
son dakikalar, Terez için, Lö Menil'in ayrı
lırken söylenilmesi lazım gelen sözü söyli
yemiyeceğini hissetmesiyle, hep böyle, tat
sızlaşırdı. O, her vakit, Terez'den çabuca~, 
sanki olup bitenlerin bir devamı yokmuş gı
bi, ayrılırdı. Ve her ayrılışlarında Terez, 
münasebet kesilişinin duygusunu hisseder 
gibi olurdu. Bunun ıstırabım önceden duyar 
ve kolayca sinirlenir bir hal alırdı. 

Kur-la-Ren'in ağaçlan altında Lö Menil, 
Terez'in elini eline alarak, dudaklannm ucu 
ile bir çok öptü. 

- Terez bizim seviştiğimiz gibi sevişen-
ler nadirdir, değil mi? 

- Nadir olup olmadığını bilmem, fakat 
beni sevdiğinizi sanırım. 

- Ya siz? 
- Ben de sizi severim. 
- Beni her vakit sevecek misiniz? 

- Ömrü uzunluğunca yalnız sizi sevece
ğine yemin eden bir kadın karşısında daha 
mı rahat olurdunuz? 

Lö Menil tasalı, bahtsız bir hal alınıştı. 
Terezin iyilik tarafı galebe çaldı: . . 

- Bilirsiniz ki dostum ben hafıflıkten 
' ' . 

hO§lanınarn. Prenses Seniavin gibı ucuzcu 

değilim. . ·~· 
Kur-la-Ren'in hemen hemen bıttıgı nok-

tada, ağaçlam altında ayrıldılar. Lö Menil, 
Ruvayal sokağına gitmek mere arabada ka~
dı. b akşam kulüpte yemeğim yiye~ ve ti
yatroya gidecekti. Kaybedecek vaktı ~ok~. 

Terez evine yaya döndü. Elmastan bır_ ~s 
gibi kıvılcımlar saçan Trokadero ~pe~ . 
karşısındaki küçük köprüde rastladıgı çı~e~çı 
kadım habrladı. ""Genç olduğunus bellı sı
zin,, sözleri, deminki gibi istihzalı ve ç~pkm
ca değil, fakat kaygılandırıcı ve kederlı, ~ep 
aklına geliyordu: "Genç olduğunuz bellı sı
zin 1,, Evet, gençti, seviliyordu ve .•• SJkılıyor
du. 

111 
Masanın ortasndaki büyük kise, üstünde 

Kartalların yıldızlar ve ani<J arasında uçuş
tuldan yald:r.zh geniş çenberi arasında ve be
reket boynuzlarından yapılmış ağır saplan 
altında bol çiçeklerle dolu idi. Kenarlarda, 
şamdanların yanan dallarını kanadlı za/er'ler 
tutuyordu. İmparatorluk üslGbundaki bu sof-

Karşılannda apğı yukan dolaşıp durur
ken birdenbire, rasgele Kont Marteni o
muzlarından yakalıyarak silkeledi ve çekiş
tirerek bağırdı: "Bir taht, kadife kaplanmış 
dört parça odundan mı ibaretti? Hayır! Bir 
taht bir adam demektir ve bu adam benim! 
Sizler üzerime çamur sıçratmak istediniz. 
İki yüz bin kazak ımırlarnnızı geçerken ba
na gösteride bulunmanın şimdi sırası mıdır? 
M. Lene pis berilin biridir. Kirli çamaşırlar 
ayle arasında yıkanır.,, Hiddetini böylece, 
yük~ .. ' - · ··-.. :-. ..1.,rnrken bir yan-

Bu oğul, Burj mahi:emesi bırinci başka
~ının kızı olan flle. B 1 ... ..,,le " onunla bir
h~te de, m.ute fil monarşiye üç kabine ver
mış olan hır avlenin bütün sıyasal zafer1eri
le evlenmisti. İkinci Kont M"rten 18S31 de 
öldüğü tarihe kaciar. bütün meclisterr!P üye 
olarak bulunmu"tu. Bu oğlu. ~arl M:ırt"rı
~~1~~m, .~~.bas'.?ın n~r!amentocl2ki yr··in,.. 
buyuk kucuk ~ormeksızın gecti. Ve Mile. Te-
rez. ~on~es ü! il ..... _vle•1erek onun p?rasi··' 
polıtıka alemmdAk1 yerini bir ka .. r1 ' ., .. • 
lamlaştırdı. "' 

(C::: on 1 Ver) 
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6 cı bal an olimpiya 
(Başı 1. ci sayıfada) 

- Ne yapmışız diyorlar, atletleri 
çalrştcruıamrşrz, kampta aç bırakmışız, 
pist'te çorabsız k1J.şturmuşuz! ! .. 

- Hayrr ! atletlerimiz çalrştılar ve 
çalıştırıldılar efendim. Hiç bir yıl ça
lışma bu kadar sıkt, bu kadar disiplin. 
li dc;;.ildi ve hiç bir yıl çalışmalardan 
ve müsabakalardan bu kadar ileri ne
ticeler alınmamıştı, 

Kışın atletlerimizin başında Prack 
adında alman bir antrenör bulunuyor
du. Nisanda Amerikadan Duke üniver
sitesinden Leuvis adında bir antrenör 
daha getirdik ve nisan ortasında atlet
lerimizi piste bu iki antrenörle beraber 
çıkardı:k (1). Pist'te tamamen amerikan 
sisteminde çalışıldı. Bu; yavaş ve ar. 
tırıcı lbir çalıştırma sistemidir. Atlet
ten başlangıçta bütün kabiliyetini is
temez, atlete kabiliyetini yavaş yavaş 

fakat tam artırma imkanını verir. En 
yüksek dereceyi en son güne, müsabaka 
ya bırakır. Atletlerimiz bütün yaz bu 
sistemle çalıştılar, 

Ve lbu çalışma sonunda; 
!ki buçuk ay içinde 20 ve yalnız 

balkan haftasında 10 Türkiye rekoru 
kırdılar. İki buçuk ay içinde yirmi, bal
kan haftasında on r"'1'or kırma! Bu bir; 
rekor kırma rekorudur. 

Çalışmıyan, iyi çalışmıyan, iyi ça
lıştırılmıyan, doyurulmıyan, bir ekip 
bunu yapamaz. Şimdiye kadar hiç bir 
yerde bu yapılamamıştır. Bugünkü gi · 
lbi çalışılmazsa bundan sonra da yapıla. 
maz. 

Biz olimpiyad neticelerinden mem
nunuz ve bu neticeleri türk atletizmi· 
nin yarını, öbür günü, daha uzak ge
leceği için iyi bir işaret telakki ediyo. 
ruz. Bir yıllık, iki yıllık fark, az bir 
fark değildir. Geçen yıl 33, Atinada 
1933 de 61 puvan kazanabilmiştik ge
çen yıl bayrağımız 3, Atinada 7 defa çe
kilmişti. Fakat bir tek Türkiye reko
ru kırılmamıştı. Bu yıl 75 puvan aldık. 
Bayrağımız on defa çekildi. Üçten ye. 
diye yediden ona, otuz üçten, altmış bir 
ve yetmiş beşe geçmek, gerilemek de
mek değildir. 

Biz; altıncı balkan olimpiyadına ha
zırlanırken bugünkü şartlara göre; güç· 
lüğünü hatta imkansızlığını bildiğimiz 
halde, romanyahları geçebilir miyiz 
diye düşünüyorduk. Romanyalıların 

bize üstün taraflarını; mesela olimpi. 
yadlar için çoğu macar olmaık üzere 
20,000 atletten seçme yaptıklarını, fe. 
derasyonlarınm 1912 de kurulduğunu, 
tecrübelerinin bizden çok, çalışma yer
lerinin bizimki ile ölçülemiyecek ka
dar muntazam olduğunu biliyorduk. 
Fakat belki kazanırız, belki berabere 
kalmz diye düşünüyorduk. 
Kazanamadık. Müsabakalara baş -

langıçta onlar 11 puvan fazla ile gel
mişlerdi. 42 ~ilometrelik maraton koşu
sunu yapmışlar bu koşunun birinciliği
ni, ikinciliğini kazanmışlardı. 

42 kilometrelik koşunun birinci ve 
ikıncisi olmak ne demektir bilir misi. 
niz? Ve böyle bir koşuya birinci ikin· 
ci kabiliyet te iki atlet yetiştirememek 
kusurunu memleı'cetin umumi şartların
dan ayırıp bir tek federasyona yüklete
bilir misiniz? 

Biz romenlere karşı bu 11 puvan faz. 
.la ile kaybettik. Bizim puvanlarımız 

75. onların 86 idi. Ya geçen sene? Ge
çen s~ne rumenlerle aramızdaki puvan 
farkı tam 28 idi. 

Niiin bunu başka türlü düşünmemeli 
Niçin 200 tiirk atletinin ıbirçok rekor
lar kırarak (maraton hariç) 20,000 ro

men atletine müsavi puvan kazanması. 
m. göğüs kabartan, umud veren, sevin
diren bir netice diye ortaya koyma
malı?. 

Tenkidden maksad; eğer hiç bir tür
lü mesuliyet hissi taşımadan iyi fena 
her işe ağız dolusu küfretmek değil de; 

(1) Yazılan yazılarda antrenörler 
haklrrnda da bazı işaretler vardır. Şu 

veya bu küçük bir davayı ispat ıçın 

memlekete mütehassıs olarak getirilen 
bir adamın onurile oynamak ne derece. 
ye kadar do.ifrudur bunu pek bilemem. 
Muhakkak olan şudur ki; iki atletizm 
antrenöründen biri Berlin Yüksek Be
den Terbiyesi Mektebinden çıkmış ve 
memleketimize bu mektebin tavsiyesi 
ile getirilmiştir. Öteki bütün Amerika 
üniversiteleri arasında atletizmi en iyi 
anlryan adam diye tanınmıştır. 

mutlaka bir işe faydalı olmak ise; ıştc 
biz, türk atletizmini tenkid etmek isti· 
yenlere materyel veriyoruz, bunları 

yazsınlar; 

Atletizm federasyonu Yunanistanda 
1897 de, Romanyada 1912 de, Yuf!oslav
yada 1921 de, Türkiye, Bulgaristanda 
da, 1923 de kurulmuştur ve bugün Yu
nanistanda 50,000, Romanyada 20,000 
Yugoslavyada 10,000, Bulgaristancla 
15,000 ve bizde 250 atlet vardır. 

Bu azlıkla mücadele etsinler, ni~ın 

azchr, nasıl artar d:ye maksada fayda
lı olacak yazılar yazsınlar. 

Sonra; bizde atlet hangi pist'te koşa· 
caktır? Elimizde fener stadından baııka 
üzerinde kosulabilecek bir tek pist var 
mıdır Ve bu pist'te atletlerımizin is
tedikleri zaman serbestce çalrsabilme
leri kabil midir? 

Hayır 1 biz; bizi kıskıvrak bağlayan 
bütün bu imkiinsı.zlrklar içinde ekipi· 
mizin en tam en gö"tüs k;ıhartaca•;: n ti 
ce!er aldığına ve türk atletizminin ge
riye değil ileriye doğru tam bir ;ıt•lış 

yaptığına inanıyoruz. 

- Kanırta yok "rhi brıkıuı, yok ye 

mek fena imiş. atletfrr iyi doyurırlanır
yormuş! .. 

- Atl~tlerimiz düny«ntn en gü·rcJ 
kamp yerl ·rindcn J 'ri obn Cıd · ehos 
tanı kıyısında birlc:;tirilrJiler. Kampın 
disiplini, yemekler, sıhi bakım, iki an
trenörle bir mütehassıs doktorun. (<lok
tor Emin Şükrü) emrinde i<li. K:ıınpta 
yemekleri, çalısına, dinlenme. uyuma 
saatlerini bu iki antrenörle bir doktor 
tanzim ve idare ediyorlardı. 

- Evi mi. fena mı ye liler? 
- f.,tiyenler bugün hile, gelip fc le-

rasyondaki dosyalarrndan. bir atlrtin 
bir günde ne yediğini, ne kadar ve han 
gi saatlerde yediğini öğrenebilirler, fa. 
kat mademki konuşuyoruz. size şunu 
söyliyelim ki: iki antrenörümüz de 
kampta atletlere verilen bu yemek bol
luğuna ve pahahlığına pek akıl enli. 
remediler. Yemekleri biraz fazla lüıks 

buldular. Onlar işin iç yü?.ünti bilmi-
yorlardı. Fakat doktor biliyordu. O kime, 

neyi, niçin verdiğini biliyordu. Biz de 
biliyorduk. Ama yalmz bi:ı:im bildi~i -
miz bir şey•li. 

Başka ne yapmıştık, diye sordular; 
- Iia iki atleti 10,000 kis,inin önün· 

de pist'te çorabla kosturmuşuz. Ne a
yıb, ne yüz kızartıcı şey dı::ğil mi U
lusal bir takımdan iki atlet, ayağına 

çivili kundura alınamadığı yahut ucu. 
zu, fenası alındığı için pist'te çorabla 
koşuyor .. ne ayıb ! 

Buna tenkid değil, şantaj derler, de
magoji derler, 'baska şeyler de derler 
ama söylemek bize düs,meı. 

Hayır efendim! bu iki atletin aya 
ğındaki çivili kunduraları amerikalr 
antrenör çıkarttı. Yağmur pist'te kalın 
bir çamur t.1bakası yapmıştı. 'Bu çamur 
atletlerin ayak.arına yapışıyor, onların 
koşmasına mıni oluyordu. Antrenör, 
ayakl:ablarınızı çıkarınız dedi. Çıkar

dılar ve ikisi de Anaclolulu olan, ikısi 

de şimdiye kadar arsıulusal hiç bir 
müsalıakaya girmemiş olan iki gene at
letimiz on iki atlet arasında bin beş 
yüz metrelik müsabakanın üçüncülüğü
nü ve beşinciliğini kazandılar. 

Bizden gördükten sonra, balkanla
rın en tecrübeli ekibi olan, yunanlılar 

da böyle yaptılar; 
- Amerikalı, tam ve yerinde bir bu 

luş! 

Dediler, 10,000 metrelik koşuda atlet
lerinin ayağından kunduralarını çrkar
tarak pist'te çorabla koşturdular. 

- Aman ne ayDb şey, 10,000 kişinin 
önüne piste atleti çorapla çıkaI'mak ! !.. 

*** 
- Ya Amerika'dan gelen kronomet. 

reler. lsviçre'den gelen rozetler, :ıhba
ba yarana yedirilen yemekler?? .. 

- İğreniyoruz, cevab vermek bile is· 
tcmiyoruz, nasrl anlatmalı, nasıl konuş
malı, konuşmak için nasıl bu kadar a
şağrya inmeli? 

- Bakınız, arsıulusal müsabakalar. 
da bir usul vardır. Ayarın bir olması 
için, müsaı'.ıaıkada kaç kronometre kul
lanılacak ise bunların hepsini aynı fab 
dkadan ve aynı fabrikanın aynı kalite 
malından getirirler. Çeşidli, biribirin· 
den farklı kronometreler kullanmazlar. 
Biz de höyle yaptık, önce İsvic;;reye sor
duk, 100.150 lir;ıdan aşağı fiat bulama
dık. Amerikaya razdrk Mev1

-- ' 

tJL.US 

smdan y.iırmi kronometrenin 18 zer lira
dan gönderilebileceği cevabını aldık ve 
getirttik. Ne !odu, ne yapmalı iclik 
Teker teker dükkanlardan toplayıp, re
zil mi olmalıydık. Beş dost balkan u
lusunun 92 atletinin tali ve onuriyle mi 
oynamalıydık? Arsıulusal çalııımalar, 

bu kadar küçük hislerle mi idare edile. 
bilir. dostluklar bu ka~r küçük bu ka
dar bayağı hesablarla mı ~ağlamlastırr
lal.ıilir? 

Rozetleri, plakaları İsviçreye yaptır
mrsız. Niçin yaptırmamalı imişiz? Mi
safirlerimize simdiy.! kadar gittikleri 
bütün miisabakalarda gö~iislerine taJ,ı. 

!anlardan mutlaka daha adilerini mi 
göstermeli idik Dostlarımıza bir ro
zet, bir plaka hazrrlıyacak kabiliyette 
bi'e olrnadığımızı mı isp<!t etmeliydik? 

Ro7.ctleri ve plakaları bir türk gen
ci kompoze etti ve bunlar hakikaten 
sövlenildie,i gibi İsvicrede yaptrrıldı, 
fakat bıınlar o kadar beğenildi, ve dost
larımızın o kadar hoşuna gitti ki biz
den: 

Bunlrırı 1 Utiin balkanlar içini adapte 
etmek '1'11iisaaı\esini i~terı:ıer. Davetiye. 
ler'mizrfon. kartlanmızrlan bloknotTa 
rm ızdan örnek yapacağız diye nümu
neler aldılar 

tJe yiız lqz"rtacak, ne ayıb işler yap
~ısız. ne b0ceremeriii~imiz bir isin ba
<;tmı gecmi-;i1 değil mi? 

Riitiin söylenenleri hir tarafa bıra. 

kınız. Bakınız size çalısmalarımız hak 
km<la bir fikir e<linmeğe yarıyacak bir
kaç mi sal verelim: 

Atletizmdeki bugünkü durumu bü
tün halk,..n1anla en iist olan, ve şim -

diye kadar memleketinde dört balkan 
olimpirdı ile birçok arsıulusal müsa. 
bakalarr organize eden, ve ba~ka nıem 
le ketler ic yfü:lerce arsıulusal müsaba
kalara giren yunnn eki'1'inin şefi ve tck
ni1- kQ~·rite~inin reisi; türk federasyo
nundan pe-'.c be~endi"i Kadıköy pisti. 
nin f<'>m'>ozı<;ynnıınıı istemistir 

Manıli'<as <ıdınd,ıki yunan şampiyo 
nu ~türlv•ıd· filme harfi harfine su söz· 
!eri söylemiştir: 

-- Şimdıye kadar ıki olimpiyadda, 

bir Avrupa :>ampiyonasında, altı balkan 

oyununda ve birçok arsıulusal müsaba· 

kalarda bulundum. Bütün bunların için

de 1stanbu lda yapılan altıncı balkan 

olimpiyaılının organizasyonu kadar 

mükemmelini gormedim. 

Oliınpiyad için istanbula gelı:n ve 

kendisi eski bir sporcu olan Atina Be. 

lediye reisı; 

- Olımpiydd organi.ı:asyonu hakkın 

da benim ne düşiındüğümü bir tarafa 
bırakınız, sizi dünyanın en güç beğenir 
iki insanı; yunan atleti ve yunan gaze
tecisi bcgenmiştir, bu sizi guru landır· 
mağa yetecek bir şeydir. 

Uedi. 
KöşerJe oturan felek dik dik yfü>:ü-

me bakıyordu. 
- Anladın! 

Dedim şımdi bana sen cevab ver; 
- Ziyafctlerinı:t:e kimleri çağırdı-

nJZ, kaç ahbahmıza bedava yemek ye. 
clircliniz? 

Felek yerinden kalktı, kapıdan çı 

karken: bunu dedi. 

- İstanbul'da devleti temsil eden 
zatla, partiyi temsil eden zata sor, ne 
yapılmış ise onlara sorularak yapılmış 
tır, 

Birden kızdı. Geri döndil, 
- İnandın mı, sen de inandm mı? 
Diye bağırdı, 
- Bütün bir federasyonun tanesi 

iki buçuk liraya yenen yemeği ahbab-
larma peşkeş çekeceğine sen de inan
dın mı? 

- Hayır! dedim, belki... inananlar 
ol urda! ... 

- Bu iğrenç, çok iğrenç bir şey 1 
Ne§et Halil ATAY 

Ankara evkaf direktörü 
Ankara evkaf direktörü B. Hu

lfisi Bursa evkaf direktörlüğüne 
tayin edilmiştir. 

Kızdaym monopolu altın< 
giren ilaç 

Kızılay cemiyeti adına mono
pol altma alman ilaclarm listesi
ue spirobismol adlı müstahzarın 

da katıc;tmlması hakkındaki Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı· 
nın yazılı önergesi Bakanlar ku
ruhmca onayloınmıştır. 

~por: 

Sovyet sporcuları An -
karaya geliyorlar 

Sovyetli sporcular yarın sabah 8.10 

treniyle lstanbuldan şehrimize gelmiş 
ıbulunacaklar<lır. Konuklarımız istas
yonda spor kurumları başkan ve üyele. 
riyle sporcular ve ilgili zatlar tarafın
dan karsı!anacaklardır. 

Cumartesi ve pazartesi günleri ya
pılacak futbol maçları için Ankara gü
cü alanı hazırlanmış ve yeniden birkaç 
yüz kişilik tribiin yapılmrştrr. Maçlar
da tribün biletleri 100 ve girme bileti 
25 kurustur. İki maç için, birinci gün 
parası verilerek tribüne 150, serlbest 
yere 40 kuruşa girilebilecektir. 

Öğrendiğimize göre futbol federas. 
yonu, türk - so .,} et futbol temaslarının 
da.ha fayd?h olması için Ankara ve İs
tımbuldaki en iyi futbolculardan ku· 
rulmuş bir takımla cumartesi günkü 
maçın yapılmasını l·ararlastırmıştır. Bu 
takıma An•!<aradgn Muzaffer, Hakkı, 

Nuri, Cihad ve daha birkaç oyuncunun 
gireceği de söylenmektedir. İstanbul~ 
elan gelecek fut olculardan altısı bu 
sabah şehrimize gelmiş bulunacaklar. 
dır. Futbol fcdcrısyonu başkanı B. 
Hanıdi Emil ve yanrndaki arkadaşlarile 
geri kalan futbolcular ve yargıç B. 
Suphi yarın geleceklerdir. 

Cskrim, güreş maçlarr halkevi salo· 
nunJa. tenis madarı da Muhafız gücü 
kortlarmda yapılacaktır. Bu maçlar 25 

er kuruşa seyredilebilecektir. Güreş ve 
eskrim ulusal takımlarımız maçlar için 
yarın burada bulunacaklardır. İstan· 

bulda sair aksarnr yapılan ferdi eskrim 
m:ıç1armda takımımız birinciliği, ko· 
nuk arımız ikinci ve üçüncülüğü almış
lardır. Ankarada dcrder kişilik takım.. 
!ar halinde birinci akşam kılıç ve ikin
ci aksam flore maçları vapılacaktır . 

Bir beraet 
Geçenlerde şehir içinde taşı· 

nan bir kamyon biranın nakliye 
tezkeresi olmadrğı iddiasiyle Bo
monti mtiesse.sesi mahkemeye 
verilmişti. Bunun suç sayılacak 
bir şey olmadığı anlaşrlmış ve 
müessese heraet etmiştir. 

Ağırceza reisine izin 
verildi 

Ankara ağır ceza reisi B. Os
man Talat hastalığı dolayısiyle 
bir ay izin almıştır. B. Osman 
Taiatın yerine Çangırı ağır ceza 
reisi B. Tahsin vekalet edecektir. 

Yeni kıraat ki tabları 
Orta okullar için yeniden bas

tmlmasma karar verilen kıraat ki
taplannm yazrlan saptanmış ve 
bakanlıkça Devlet basım evine 
gönderilerek basılmaası için emir 
verilmiştir. 

t .. 

iş Kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000 lira 
mükafat 
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Kadınların kavgası 
Altındağ mahalleı;inde oturan Meb .. 

med kızı Server eski sabıkalılardan ay· 
nı mahallede oturan Serveti esrar sa .. 
tıyor diye polise haber ver.en Ömer kı· 
zı Pembe ile dün bu meseleden dolayı 
kavga etmiştir. Kavganın en hararetli 
bir yerinde Mehmed kızı Hanmı da a
raya katışıımş ve bir ara Server eline 

geçirdiği taşı fı.rlatarak Pembenin ba • 
şından yaralamış ve hadise y,erine yeti· 
şen zabıta tarafından hepsi yakalana -
rak tüzeye götürülmüştür. 

Arabanın yaraladığı çocuk 
Benddeı ·sinde sebzecilerden kavun 

almakta olan Ankaralı Şevki oğlu 11 
yaşlarında Muzaffere oradan geçmekte 
olan 1034 sayılı araba çarparak başın

dan ve bacağından yaralanmasın se -
bcb olmuştur. Arbayı kullanan suçlu 
Eskişehi.rli Hüseyin yakalanmıştır. -

Sarhoş garıson 
Dün umumi evler arasında fena hal· 

de sarhoş olarak g,eleni geçene küfür 
etmekte olan garson Hüseyin oğlu Ta
hir yakalaııarak tüzeye verilmiştir. 

Posta müteahhidlerin 
den alınacak para 
Artırma, eksiltme ve ihale ka

nununun 22 inci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair olan ka
nun projesi Kamutay gündemine 
alınmıştır. Bu projeye göre bu se
ne taşın müteahhitlerinden mu
vakkat ve kati teminattan başka 
nakledecekleri kıymetlere karşı
lık olmak üzere mahalli idare he
yet 1 erince takdir edilecek mikda~·
da kefalet ve temina · :..lmacaktır. 

Üzümler standardize edi
lerek ihraç olunacak 
İki ulusal bankamız tarafın

dan kurulan üzüm kurumunun, İz
mir ve Dolayından alacağı üzüm
lerin bu husustaki tüzük yürürlü
ğe girmeden önce, hazırlanmış 

bazr esaslara uygun surette .stan
dardize edilmiş olarak ihraç edile
ceği haber alınmıştır. Bu şekil ih
racın standardizasyonun tatbikatı 
için bir deneç olacağı söylenmek
tedir. 

Alkol Metilik fabrikası 
Bir türk kimyagerinin Osma

niyede alkol metilik fabrikası kur
mak üzere başbakanlığa baş vur
duğunu ve Tarım bakanlığının bu 
işi incelemekte olduğunu yazmış-
tık. Bakanlık bu kere, İçil orman
direktörlüğüne fabrikanın ne ka· 
dar kereste kullanacağının orman
lardan birinde keşif yapılarak bil
dirilmesini yazmıştır. 

= 

rmm .. 

\ 

iki muhtelif tertip- Yedi kura 
BlRf N(:J TERTIP ... 
Senede iki def ada 

4 İ 4 kişiye OD bin 
lira ikramiye 

llf't ııenc: 1 nl11an ~e 1 tllrt~rtnde lıu111< 
banı Ahlbltrl •ruınıl• ~kıl~ lı11Na.m• 
ww: btt defuaftdıı 207 ki.tip ~r ble llrıı 
~ eılllmetuedlr. 

Blriııci mGkllatı IOOll Un 
. llrind 250 

Oo lritl:re ;ezerıt.m 1000 • 
Vlrmi n elliterden 1000 • 
175 lritiJ• -•dan 1750 • 

G ~ hin liralık kura 
1 ilı.ıc:,rinde celıill'ttkllr 

iKiNCi TERT1P. 
SeoP.de beş defa. 
da beş kişiye on 
hin fira ikramiye 

Veni ihdaA f'dilen bu lı11r11lane hf'• 
btrhııfe ıelı lınmbıırıı ... ıhln" iki bhl in 

llı.Nmfye ıreriJmekıedlr. 8a kunlıır -
de b.ıt def•r 

Şubet. ffıu:lrao, Tc:mmıız. F:yliıl " 

Birlncikiouo 

•.t•~m m, Jflnlf'ri ('f'Lilf'f'f'ktir. 

Kuralara iştirak edebilrrek için kumbara sahi~ler nin asgari 
yirmi beş lira biriktirmıs olmalan lazımdır. 
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!1 Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
1 Alma Komi~yonu ilanları 1 

İLAN 
CinS\ Miktarı 

adet 
Bedeli 
Lr. ku. 
126 

tik teminatı 
Lr. ku. 

Demir dökme soba 
~ha borusu 

,, dirsegi 
" tahtası 

7 
70 

16 
7 

28 
6 40 
14 

f74 40 ı3 18 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan yukarda cins ve 
miktarları yazılı dört kalem eşya bir şart?amede 25-~. inci teş .• 935 
cuma günü saat 14 :17 ye kadar açı~ eksıltme ~uretıle satın alına. 
caktır. Taliplerin muhammen bedeh olan 174 Jıra 40 ku"!şa m~ka· 
bil 13 lira 18 kuruş teminatı eveliyesini Kırıkkale asken fabrıka. 
lar muhasebeciliğine yatırarak vakti muayyeninde mektep satın 
alma komisyonuna müracaatları. (2896) l-4515 

1 LAN 
GeMl kurmay başkanlığı mad>aasındaki. li~~tip ~a~in~sin~e 

yalnız gündüzleri çalışmak üzere 100·11~ lıra ?cretl~. ~~r hno~ıp 
operatör makinistine ihtiyaç vardır. İstıyenlerın Buyuk erkanı 
harbiye matbaası müdürlüğüne müracaatları (3025) 1-4677 

lLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 141,800 kilo bulgur ih

tiyacı kapalı zarf usull ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 18 teşrinieveJ 935 cuma günü saat onbeş buçukta 

lımirde kışlada müstahkem mevık.i satın a1ma komisyonunda yapr. 
lacaktır. 

3 - Bulgurun tahmin edilen mecmu tutarı 15598 liradır. 
4 - Beher kilo bulgur için on bir kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi "1169,. lira 85 kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün .ıı:omiayonda görüJebiJir. 
7 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı mu. 
vakkate makbuzlarını ve mühürlü teklif mektup1arını ihale saatm· 
dan en az bir saat eve! komisyona vermiş bu1unacaklardır. (2856) 

1-4432 

1LAN 
1 - İzmir müstahkem mevki lutaatınm 219,000 kilo un ihtiyacı 

kapalı zarf usuJi ile eksiltmeye konu1mu,tur. . 
2 - İhalesi 4/2. tcı/935 pazartesi günü 1aat onaltıda bmırde 

lntlada müstahkem mevki satın alma komisyonu~da yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 29565 hradır. 
4 - Beher kilo un için 13 kuruı 50 santim fiat tahmin edilmi§tir. 
5 - Teminatı muvalk:kate akçesi 2218 liradır. 
6 - Şartn:ame6i her gün komisyonda görülebilir. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı oJduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. .. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler ~anunu~ 2 ve ~· uncU mad· 

delerinde ve şartnamesinde yazılı vesıkaları ıle temınatı ~uvak
kate makbuzları ve teklif meıktuplarını ihale saatından hır saat 
evel komisyona vermit bulunacaklardır. (3057) 1-4709 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 208200 kilo un ihtiya

cı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 4/2. tet/935 pazartesi günü saat onaltı buçukta İz. 

mirde kı§Jada müstahkem mevki eatm alına komisyonunda yapıJa-
caktır. 

3 - Unun tahmin edilen fiatı 13 kurut 50 santimdir. 
4 - Unun teminatı muvakkateai iki lbin iki ym dokuz lira olup 

umuna 28107 lira tahmin edilmiştir. 
6 - Şartname6i her gün komisyonda görülebilir. . . 
7 - fstekmer ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka 

göstermek mecburiyetindedirler. .. . 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler ~anunu~ 2 ve ~·.uncu mad

delerinde ve ,artnamesinde yazılı veaıkalan ıle temınatı m~vak
kate makbuzları ve teklif mektuplarını ihale saatından en az hır saat 
evel komisyona wrmit bulunacaklardır. (3054) 1-4706 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatmın "530,000., bet yüz otuz 

bin kilo un ihtiyacı kapalı zarf uauli ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 4/2. telf935 pazartesi günü saat o!l beş buçukta İz· 

mirde kıılada mUstahkıcm mevki 1atın alına komısyonunda yapıJa
caktır. 

3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 68900 llıadır. 
4 - Beher kilo un için on üç kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 4695 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . . 
7 - İstekliler ticaret oc:laaında kayıtlı olduklarına daır vesıka 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler ~un~ 2 ve ~· üncü mad

delerinde ve prtnamesinde yazılı vesıkaları ıle temınatJ muvak
kate makbuzları ve teklif mektuplarını ihale aaatıodan en u bir aut 
evel komisyona vermit bu1unacaklardır. (3655) l-4707 

İLAN 
1 - İzmir müstabkem mevki lutaatının 200,000 kilo un Mltiyacı 

kapalı zarf uıuli ile eksiltmeye konulmuttur. 
2 - İhalesi 4/2. tq/935 pazarteıi günü saat on yedide İ.mıirde 

kıtlada müstahkem meV'ki &atın alma komisyonun~ yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 27,000 lıradır. 
4 - Beher kiJo un için on üç kuruş elli santim fiat tahmin edil-

mi§tir. 
5 - Teminatı muvakkate akçası 2025 liradır. 
6 - Şartnameei her gün komisyonda görülebilir. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıth olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye ittirak edecekler kanunun 2 ~ 3. üncü mad

delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı muvak
kate makbuzları ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklardır. (3056) 1--4708 

İLAN 
ı _ Garnizon dahilindeki kıtaat ve müesaesat bayvanatınm 

sen.eliık ihtiyaçJarına sarfedilmeık üzere kapah zarfla münakasaya 
konulan 636,600 kilo arpaya taJip çıkmadığından pazarlığa dökül. 

~~~ . . . 
2 - Pa.aarlığı 2 teşrinisani 935 cumartesı günu saat 11 dedır. 
3 _ Arpanın mecmu tutarı 20238 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 

2267 lira 89 kuruştur. . .. . . 
4 - Şartnamesi her gün komısyond.a çorülebıhr. 
5 _ Pazarlığa iştirak edecekler bellı gün ve ~atte Ankara le

vazım amirJiği satın alma komisyonuna gelmelerı. (3040) 1-4705 

İLAN 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 70 ton linyit kö· 

nıürü açLk eksiltme suretiyle 5-11-935 salı günü ~t 14:17 ye .ka. 
dar satın aJınacaktır. Taliplerin muhammen bedelı oJan 1050 Jıra
ya mukabil "78,, lira 75 kuru~ teminatı evveliye~erini Kırık~ale 
askeri fabrika1ar muhaseıbeciligine yatırarak vaktı mu.;yyenınde 
""' ~ '• tp ı, satın alma komisyonuna müracaatları. (3061) J-4715 

ULUS 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

l - İtfaiye Memur ve müstahdemini jçin (70) takım kışhk el-
bise açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

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

zım Direktörlüğü odasında yapılacaktır. 
5 - Şartname ve niimuneyi görmek istiyenler her gün İtfaiye 

direktörlüğüne müracaat edebilirler. (2971) 1-4594 

1 LAN 
1 - Belediye dairesi ve şu

beleri için lüzumu olan (175) ton 
kok kömürü kapalr zarf usuliy
le eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (5075) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (381) 
liradır; 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün levazım direk. 
törlüğünc gelmelidirler. 

5 - İhale 1.11.1935 cuma gü
nü saat on beşte komisyonda ya· 
pılacaktır. 

6 - İstekli olanlar artırma 

ve eksiltme kanununda yazılı ta
rifat dairesinde olmak kaydiyle 
tekJif mektuplarrnı teminatlari. 
le birlikte ihale saatinden bir sa
at eveline kadar komisyona ver· 
miş olmalıdırlar. (2989) 1-4609 

İLAN 

Suların tasfiyesi için Cdbeci. 
de yaptırılan klorlama tesisatı

nın şebekeye bağlanması için 
yaptırılacak tadilat yüzünden ilk 
teşrin 17 inci perşembe günü şe
hire su verilmiyeceği sayın hal
kımızca bilinmek üzere i1an olu-
nur. (3042) 1-4702 

~11ıımmı11111-uıuı_ıı_ımıııııııııııııııııııııııııııııuııı1111111ıııııouııA11111111uııııııuımm111nıııııı11111 ııı ıııu 'iE 
- i 
1 Millı IVlüdataa Vekaleti Satın Alma 1 
~ i 

j Komisyonu ilanları 1 
!1 -

BtLlT 
lstanbuldaki Kuleli ve Mal. 

tepe 1ise1erile Bursadaki Bursa 
Asked lisesinin 10 ve 11 inci sı. 
nıflarma yeniden talebe altna
caktır. Girmeğc i&tekli bulunan 
ların bu mekteplere veya asker -
lik §Ubelerine hemen müracaat. 
ları Han olunur. (2866) l-4448 

BlLlT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 650 kuruş olan 2650 metre 
kurşuni kaputluk kumaş kapalr 
zarfla alınacaktır. 

2 -- Şartnamesini paraaız al. 
mak ve örneğini görmek istiyen
lerin her gün öğleden sonra ko
misyona gelnaeleri ve eksiltmesi
ne gireceklerin kanuni 1291 lira 
88 kuruşhık ilk ipanc;ları ile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle 
birHkte teklif mektuplarını 2 2. 

teşrin 1935 cınnartesi giınü saat 
11 den en az bir saat evel M.M. 
V.Sa.AJ.Ko. na vermeleri (2976) 

1-4617 

BİLİT 
1 - Yerli fabrikalar mamu

latından ve bir tane•ine biçilen 
eder 280 kuruş olan yedi bin ila 
on bin tane kilim kapalı zarfla 
eksiltmeye konulnlu§tur. 

2 -- lhaleai 1 ikinci teşrin 
1935 curna günü saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 140 kurusa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
2100 liralık ilk inanç parası mek
tup veya maıktıuzlariyle birlikte 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki belgelerle birlikte tek
Jif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel M.M.V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (2978) 

1--4616 

Bolu viliyeti 
Hususi Muhasebe 

Direktörlüğünden : 
12242 lira 59 kuruş keşif bedelli vilayet merkezinde yeniden 

yapılacak (VALİ KONAGI) in,aatı kapalı zarfla isteklilerine 
7 teşrinievel 935 pazartesi günü ihalesi mukarrer olduğu halde 
taliplerin teklifleri kabul edilmediğinden 23 teşrinievel 935 çar
şamba günü aaat 15 de daimi encümende toplanacak heyetç.e pazar-
lıkla ihale olunacağı iJan olunur. (2985) l-4642 

Martha Eggerth 

Yüksek Zı .. aat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün. bir senelik ihtiyacı olan apğıda 
yazılı 7 kalem sabun, soda ve sa.ırc alınacağından hizalarında gös
terilen muhammen bedeller t\zerınden 24-10·935 perşemt>e günü sa. 
at 15 açık eksiltme ile ihale edilece.ğinden mezkur ihale aaatma 
kadar muvakkat teminatı tutan 186 lırayı enstitü vezneıine yatırıp 
alacakları makbuzla İdare ve İh~l~ komisyonuna müracaatları. Pa. 
rauz ,artnamesini ve nümun~lerım görmek istiyenler enstitti İda· 
re Müdürlüğünden isteme1en •. <2898) 
Miktarı Kiloau Cınsi 
4000 • 5000 1 Sabun 
1000 • 2000 ,, Soda. İstanbul kristal 

150 kutu 250 Gr. Brasao 
1250 Pırıl 
1000 Adet latanbul ıüpürgeai 

500 120 • 130 santim 
" uzunluğunda süpürge sapı 

Sifon süpürgesi ııapı 
ile beraber. 

150 ,, 

Fi atı 
32 kuruş 

9 .. 
35 .. 
25 .. 
25 h 

12,5 .. 

12,5 .. 
1-4513 

Gelibolu jandarma okulu komu· 
tanlığı satın alma komisyonundan 
Erzakın Mikdarı Tutarı Teminatı İhale G. Sa. Açık veya 
Cinsi kilo Li. Ku. M~vak.kate tutarı kapalı zarf dulile 

Lıra. kuruş yapıJacağı 
Ekmek 215000 20962,50 1572 19 1-11-935 14 kapalı zarf 

ı _ Okul erat ve hayvanatının iaşeıi için kapalı zarf usuliyle 
ek•iltmeye konulan ekmeği~ cinsi .nı~kdarı ve tahmin bedeli ve te. 
minatı muvakkate mikdan ıbale günü ve aaatı yukarda yazıhdır. 
Yalnız teklif mektupları saat 14 buçuğa kadar jandanna satınalma 
komisyon başkanlığı tarafından ~abul edilebiJir. 

2 _ Eksiltme Gelibolu Beledıye dairesinde yapılacaktır. Ve 
şartnameler 11 sayılı jandarma Okul Komutanhgmdan parasız alı-
nacaktır. · 

3 _ İsteklilerin vereceıkleri teminatı muvakkate Maliye san· 
dık makbuzu ve hükümetçe muteber banka mektubu devlet ve ha. 
zine tahvi1leri ve hükümetçe tayin edilmiş sair milli eshama ve 
tahviller "Borsa fiatından % 15 QO.}nıanile kabul edilir. 

(30'8 6435) 1-4714 
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/ Afyon ilbayJığından 
. A!yon K~dınana 11~ §ırkctı hısse senedlerinden 35000 otuz be§ 

hın lırahk hısse senedıne rnalik olan İda . H . . .. 
• · · 0 reı ususıyıcnın sozu ge· 

ç n hısse &enedlerı peşı Para ile ·-Lam tah ·1 h. dl • 1 .. an vı at ve ısse sene e. 
rının alınması ve &atı ması hakkında car·ı h " k ı 11 ·· h' l u um er ve usu er ve 
emsaller ve teamuller veç ı e ve 2490 sayılı k ,_ '- it 

dd · · 1 o- ıka anunun .... ıra a ıncı 
ma esme tevfıkan satı ı.,a Ç rılmıştır t-ekl 1 • 1 · ı-: · . . .. . · ·~ ı erın ııuncı teş-
nn 935 gunune rasthyan cuma gunu saat on beşte Af d · • 
encümeni vilayetine müracaatları. (3059/6246) l-4~~; aımı 

Ankara tlhaylığından: 
Hususi idare ile umumi meclis ve daimı enciımen salonları jçin 

al!nac~ 25000 kilo meşe odunu açık eksiltmeye konulmuştur. Tah. 
mın cdılen bcdcJi 437 lira 50 kuruştur. 

İhale 28. 10. 935 pazartesi gı.iniı saat 15 de daınıı encumende 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlcr 32 lira 82 'kuru~uk \hninat mak~ 
buz v_ey_a mekt_upJariyle daimi encümene gelmelcrı ~iti i>&ren • 
mek ıstıyenlerın hususi muhasd>eye miiracaatları ilan ohmur. 

(3034) 1 - 468S 

Ankara Numune hastanesi 

haştahihliğinden: 
1 - Eksiltmeye ı.onulan ış: Masaj kısmı a.yapıla.ıulc ıÜ•c in· 

şaatı . Tıhmin kesif bedeli 8331 lira 12 kurustur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak §tınlar.dır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumi; esi ve hususi şartname. 
D - Keşif cetveli. 
E - Bir adet plan. 
İstiycnler bu şartname ve evrakı 41 kuru§ bcdl"1 mukabdinrle 

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

Nümufte hastanesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme usulü ilt" yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek içın isteklinın 625 lira 13 kuruş mu. 

vakkat teminat vermesi bundan b-aska aşatrdakı ' 'esikalarr hai.z 
olup göstermesi lazımdır. 

6 - EksiJtmeye en az bir parçada 20,000 liralık bina inşaatı 
yapmış olduğuna Nafıa Miıdiırluklerinden veııika almıt o1anlar 
girebilir. 

7 - Teklif mektupları yukarda iıçiıncu maddede yazıh saattan 
bir saat evveline kadar Ankara Nümune hastanesine getirılerek 
eksiltme komisyon reis1iğine makbuz mukabılındc verilecektir, 
Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet üçunciı maddede yazı
Jı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile ıyicc 
kapatılmış olması lazımdır. 

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

Maden tetkik ve arama enstitüsü 
genel Direktörlüğünden: 

Maden mühendisliği tahsi 1 etmek üzere 
Avrupaya gönderilecek talebe müsaba -

kasını kazananlar 
DERECELERİ lSIMLERl MEZUN OLDUKLARI LİSE 

1 GALİP ÖZEN GALATASARAY 
2 SIDDIK AKSOY İST ANBUL ERKEli 
3 DÜNDAR FUAT ANKARA 
4 NURİ O. FAHRETTİN GALATASARAY 
5 TULUN HİMAM H. BOGAZİÇİ 
6 HOSNU O. KAZIM KAYSERİ 
7 MUAMMER ÖMER GALATASARAY 
8 G0RB0Z MUAMMER HAYDARPAŞA 

(3060) 1-4712 

Belediyeler Bankasından: 
ı - Bankamız ı~in yapılacak biııanın proJe muııahakau 5/10/935 

tarihinde bitmit ve neticeyi tayin için 12/10/935 tarihinde topla. 
nan jüri tarafından verilen notlara göre Mimar Seyfeddin Arkanın 
projesi 1000 lira mükafattı birinciJiği ~ Mimar Afvan Lugal ile 
Nizameddin Doğunun müşterek bulundukları proje 800 lira müki· 
fatlı ikinc~li~ ve Ahmet Rept ile Ceıat Biçerin möştereken yap. 
tıklan pro1e ıle İng. Johan Gangl ve Kari Alth'ın kıeza mU.teredcen 
yaptııkları proje ve Mimar Viktor Mitag'ın projesi de müsavi de
recelerle (400) er lira mükafath üçüncülüğü kazanmışlardır, 

2 - Müsabakaya giren projeler ve makıetler Bankaını.zda ayrı· 
lan huaui bir dairede halka teflıir edileceğinden ilin tarihinden 
itiıbaren bir hafta müddetle arzu edenlıerin gelip görmeleri. 

. 3 - .~üaabaka haricinde kalan on plin ve maketi, ha ilin :..ıri. 
hınden ıtıbaren bir ay zarfında aahiblerinin Bankaya müracaatla 
ıeri •imaları ilan olunur. 1--4718 

Baş müdürlüğünden: 
1 - İdari ihtiyacı için An.karada ve şartnamesinde göıterilen 

yerlerde teslim edilmek 98rtlyJe 207 ton kok kömürU kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmutmr. 

2 - Eksiltme 2 inci teırin ikinci cumartesi günü saat on birde 
Bapnüdürlük komisyonuntla yapılacaktır. 

3 - İıtekliler ıartnameyi Batmüdilrhik kalenıine müracaatla 
her gün görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat 574 liradır. 
S - İı.telrlilerin ekıil~e. ~tındaa nihayet bir saat eVYeline 

kadar temınatlarını BaşmudUrlük veznesine yatırılarak tmlif 
_mektuplarım komisyona tevdi etmeleri ilan olunur. (3041) l--4703 

Ankara nümune hastahanesi 
Baştabihliğinden: 

Hastanenin 1935 mali yılı sonuna kadar ıhtiyacı olan 1700 kil 
fr~cal~ ve 35 bi~ kilo ~irinci ekmek pazarlıkla alınacaktır. Tah~ 
°;lın edılen bedeh 4297 hradır. Teminatı muvakkate miktarı 322 
hra 30 kuruştur. 

TaJiplerin şartnameyi görmek iızere Ankara Nümune hast · 
Ba Tab.bl"ğ. ·· anesı ş ı ı me muracat etmeJeri. 

.. EksiJtme 4 teşrinisani 935 pazartesi gtinii saat ıs de Ankara 
Numune b tanesınde yapılacaktır. (3Q62) 1-4717 
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arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrinde Ban
ka Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak 
en aşağı 10 lira yatıranlar arasında 100 kişiye aşağ-ıda ya
zılı ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
İkinciye 80 
Üçüncüye 60 

.. 
" D~~~e ~ " Beşinciye 20 ,, 

Altıncıdan ellinciye kadar 10 ,, 
Elli birinciden yüzüncüye kadar 5 ., 

Kura Birincikanunun 7 sinde Ankarada Merkez bina
sında çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıran
ların paralarını 7 birincikanuna kadar çekmemeleri la-
zımdır. 1-4684 

k.araköse 
ilbay ığıPd n: 

1 - 75777 lira keşif bedelli Diy:ıdin ilçesi nıer nJekı ilk 
mektep binası inşaau kapah zarf usuliyle ve on b' gun muddetle 
eksiltmeye konmustur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Fenni şartname 
B -İdari şartname 
C - Keşif hulasaaı 
D - Mufassal keıif 
G - Rayiç cedvcli. 
F - Plan 
3 - Muvakkat teminat 633 liradrr. 
4 - İsteklilerin en az on bin liralık hükümet inşaatını muvaf. 

fakiyetle yaphklarma dair vesika ve ticaret odasında kayıtlı bu
lunduklarına dair de makbuz ibraz etmeleri Uizımdır. 

5 - Bu tahsisattan beşbin lirası 935 biıdcesinden 935 mali yılı 
sonuna kadar ve üç bin dört yüz kırk lira da 936 bı.idcesinden 936 
yılı ağustos sonuna .kadar yapacağı iş nisbetinde tediye edilecektir. 

6 - Kat'i ihalesi 25-J0-935 cuma güniı saat 15 de vilayet enciı. 
menindedir. 

7 - İsteklilerin teklif mektuplarını saat 14 de kadar Ağrı Vi
layet encümeni bafkanhğrna tevdi etmeleri gereklidir. (6408) 

1-4679 -----
Adliyt~ vekaletinden: 

Tahminen 12·15 forma teşkil edecek olan isviçreli Hugo Oserin 
borçlar kanununun lbeher formasından ikişer bin adedinin pazar. 
hkla bastırma İ§İ 25.10.935 tarihine müsadif olan cuma gi.!nü saat 
14 de Adliye Vekaleti levazım miıdüriyeti odasında muteşekkil 
eksiltme komisyonu tarafından ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedel beher forması 24 liradan 360 liradır. 
İsteklilerin muhammen bedelin % 7 ,5 ğu olan mikdar teminat 

akçesini nakden :5'ahut devletçe nakıt makamında kabul edilen tah. 
vilatı malsandrğrna yatırarak mukabilinde alacakları makbuzlarla 
beraber eksiltme guniı mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2945) 1-4557 

Ankara müstakil Jaııdarma 
taburu karargahından: 

1 - Jandarma Müstakil taburunun bir senelik ihtiyacı için ek. 
ailtmeye konulan azami 140000 asgari 125000 kilo odunun eksilt. 
mesi 18-10.935 cuma günü saat 15 de yapılacak. 

2 - İsteklilerin ckıiltmcden bir saat eve! teminat mektupları
nı komisyona vermeleri gerektir. 

3 - Eksiltmeye konulan odunun beher kilosunun tahmin bede. 
1i 2 kuruş ilk teminatı 210 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün vilayet konağı ar
kasındaki müstakil jandarma tabur karargahı içindeki komisyona 
başvurmaları. (2857) 1-4433 

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

adet (100) vatfrk (llO) adet 150 vatlık (400) adet 200 vatlık (150) 
adet ampul şartnamesi ;dairesinde bir ay müddetle açrk eksiltmeye 
konulmuştur. İşbu 9111pullerin muhammen bedeli 1136 liradır. 

2 - İhale 31. 10. 935 ginlemecine rasthyan perşembe günü saat 
onda belediye encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin o gUn ve sa. 
atta 935 senesi ticar.et odası vesikası ve seksen beş lira yirmi ku. 
ruştan ibaret teminatlariyle birlikte encümene gelmeleri. 

3 - Eksiltme şartnamesini görmek istiyenlerin belediye yazı 
işleri kalemine müracatları. (2914) 1-4520 

.i\nkara \1aliliğinden: 
Aşagı ayrancı meV'kiinde kain 360 metruke No. lu 4 oda hala ve 

mutfagı müştemil evin aylık 8 lira bedeli icarı muhammen üze. 
rinden icarının ihalesi 1-11-935 cuma günü saat 15 de yapılacak
tır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 7 lira 20 
kuruşluk dipozito makbuzile birlikte yevmi emzkurda Defterdar. 
hkta toplanan komisyona müracaatları. (2998) 1-4654 

ULUS 

ı:: ~:.k::;;.~~~ri~:lar LI=ı~~ 
~ l\liidürlüğii Satrnalnıa ~~ 

:-a Komi 'onu lliinları ~ . } 
5 kilo 22 bomeli amonyak 

20 top şeffaf resim mu§an~ ası 
4UO top prusyat kağıdı 

50 top ozalit kağıdı 
25 top şeffaf ozalit kagıdı 

Tahmin edilen bedeli (1&95) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikalar umum miıdürlügu sıtın 
alma komisyonunca 4. 2.teşrin 
1935 tarihinde pazartesi güniı sa
at 15 de açrk eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname paras-z o
larak komisyondan verilir . Ta
liplerin muvakkat teminat oian 
(142) lira (13) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur giın 
ve saatte komisyona müracaat· 
ları. (3015) l-4662 

Kayaşta yapılacak insaat 
Keşif bedeli (3580) lira (60) 

kuruş olan yukarda yazılı inşaat 
Askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satın alma komisyonunca 6. 
2. teşrin 1935 tarihinde çarşamba 
günü saat 14 de acık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname 
(18) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (268) Jira 
(55) kuruş, 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerinde yazıJr 
vesaikle muayyen gi\n ve saatte 
komisyona müracaatları. (3014) 

1-4663 

MUHTELİF ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedeli (70000) 
lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikalar Umum Müdürlügü satın 
alma komisyonunca 7 2. Tesrin/ 
935 tarihinde perşembe günü sa· 
at 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (üç) lira 
{50) kuruş mukabilinde komis. 
yondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (4750) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyo· 
na vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaiklc mezk[ır 
gün V'e saatta komi-.;yona müra-
caatları. {3015) 1-4704 

~·~~ Doktor 
~ ~ 

~~HiLI\li l\OSAR :~ 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamiıı k~remi 

Elli senelik lıir maziye 
malik ve dünyanın her tara· 
fında takdir kazanmış gü
zelhk kremichı Cilrlinizin 
güzellik ve tazeliğini daf. 
ma muhafaza eder Balsa· 
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilınde rağbet 

görmüş ciddi biı kremdir. 
Çillerı ve buruşukları iza
le ederek tene fcvka!Bde 
bir cazibe bahşedeı Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazanmıştır. Balsa
m in kremı katiyen kuru· 
maz. Teninızin latif taze. 
li ğinı, cildinizin cazip ta· 
ravetini ancak krem Balsa· 
min ıle meydana çıkarabi· 

lirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kul· 
lanamaz. Tanılmış itriyat 
mağazaları ile büvük ecza. 
nelerde bulunur 

ı · ı ı mıııım ıı mıunıı u ıımını 

Dr. TURGUT 1 § 
e 
~ Cebeci Hastanesi Operatörü 

1 Hastalarım Adliye Sarayı 
~ k<..rsısrnda Hayati apartmanın 
2 da her giin 15 den 19 za kadar 

1 = 

~ kabule başlamıştır. 
Ei:ıııııaıım•-.ııı1111•1ı1111ın•a•ü 

l(iralıl- odalar ~ ., ~ 

~~ Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ~~ "Kara oğlan çarşısında Veh-
~~ Zührevi hastalıklar bi Koç apartJmanrnın ikinci ka-
~~ Mütehassı • tında müstakil odalar yazıhane 
~~ Balrkpazarında Polis nokta.~~ olarak kiraya verilecek Vehbi 
~~ sı karşısında, Çıkrıkçılar yo- ~. Koç mağazasına baş vurulması.,, 
~ kuşu alt başındaki evinde.I ~ 1-4602 
~~ Hastalarını her gün öğleden ~ .. --------..;;.;;~=--
./' sonra kabul eder. ~· Fransızca Ders 
~· Telefon: 3506 • H r b. f ... ~~~. a ıs ır ransız bayan tec. 

SATllJK VE\\ KIRAtlK 

Konforlu ev 
Cankayada 6 odalı, havagazı, 

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

1368 telefon numarasına mu. 
racaat. 

(~ .. z 
~..,o'.-'~ 

Miitehassısı 
Dr. Cevad Arif 

Kiralık oda arryanlar 

rübeli muallim fransızca lisanı 
iyi ve çaıbuk öğretebilir. En faal, 
süratli ve pratik metodla ve mü
kaleme - Az zamanda konuşa
bilir - Fransızca lisan umumi 
lisandır. Ucuz fiatları. 

Müracaat yeri: Posta caddesi 
Cesme sevinç sokak No. 8 

1-4716 
İLAN 

ANKARA DÖRDÜNCÜ İC
RA MEMURLUÖUNDAN: 

Mustafaya 400 liraya borçlu 
Ankara leblebici mahallesinde 
Şevket paşa sokağında 53 numa
ralı evde Raşit oğlu Şevki ve 
Ulucanlarda mektep sokağında 
Kırşehirli Mustafa oğlu Hüse. 
yinin ikametgahları bilineme· 
diğinden ilanen tebliğat icrasına 
~arar v~r~lmiş olduğundan işbu 
ılan tarıhınden itibaren 5 gün 
içinde dail'emizin 935 - 4377 nu
maralı dosyasına müracaatla is· 
bu borca ve yahut alacaklının 
icra takibine bir diyecokleri var. 
sa bildirmeleri aksi halde tebli
ğat yapılmış nazarile bakılarak 
muamele yapılacağı ilan olunur. 

1-4710 

ZAYİ 
Ankara 606 numaralı bisiklet 

plakasını kaybettim. Yenisini a
lacağımdan muteber değildir. 

Gazi Lisesinde Sedad 
1-4711 

17 ILKTEŞRIN 1935 PERŞEMBE. 

Etlili. Meı·k.ez l.1aburatuyarları 
~lüdürlüğüııden · 

Mue sese hayvanatı için 40000 ila 50000 kilo saman pazarhga 
konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 1625 liradır. İhalesi 18-10-935 
cuma günü saat 15 dedir. Şartnamesi Müdüriyetten bedelsiz ven
lir. Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı sartlar dahilinde muay. 
yen giınde 122 lirahk teminatlariyle birlikte Ziraat Vekaleti Mu
hase:be Müdürlügünde toplanan satın alma komisyonuna müracaat-
ları. (2986) 1-4614 

1-\dlive ve ialetiı den: 
_Biıtün mehakim ve devairi Adliye ihtiyacı için 9400 adet def· 

terın b~skr isi açrk eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksıltme 25-10.935 cuma günu saat 14 de Vekalet kvazım mudiı· 

riyeti odasında toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapıla· 
cnktır. 

Muhammen bedel 4250 lıradır. 
Eksilt~eye girecek isteklilerin muhammen bedelin % 7,5 ğu 

olan 319 lırayı nakden veya nakit makamında kabul edilen tahvilin 
malsandrğma yatırddrğma dair sandık makbuzlarının veya bu mik. 
dar banka mektuplariyle eksiltme komisyonuna gelmeleri veya ka-
nuni vekil gondermeleri (2946) 1-4558 

Ank:ara l\iüstak:il Jandarına tabu
ru l{omutanlığıııdaıı 

1 - İkinci ihalesine de istekli çıkmıyan aşağıda çeşitleri yazılı 
erzak 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince bir ay jçinde 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlık 21.10-935 pazartesi giınü yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi görmek için her gün ve pazarlık günü de mu

ayyen saatrnda ilk teminat banka mektubu veya vezne makbuzu 
olacaktır. 

4 - isteklilerin bu şerait dahilinde vilayet kop.ağı arkasında.. 
ki J. M. Tabur karargahı içinde komisyonuna gelmeleri ilan olu
nur. (2822) 
İlk 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. 

... 
6 

30 
300 
27 

6 
2,50 
5 

Erzakın C'insi. 

Kuru sogan 
Patates 
Tarhana 
Çay 
Gaz 
Ar~a 
Saman 
Kuru Ot 

l\1aliye Vekaletinden: 

1-4385 

l - Eksiltmeğe konulan iş (devlet şurası binasına ilaveten yap-
tırılacak üç bölüklü depo binası inşası • 

Keşif bedeli 6764 lira 70 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak sunlardcr, 
a) Eksiltme şartnamesi " ' f'. 
b) Mukavele projesi 
c) Nafıa işleri şeraiti umumivesi 
d) Hususi şartname 
f) Keşif cedveli 
g) Proje 

tstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak görebilirler, 
3 - Eksiltme 31 teşrinievel 1935 perşembe günü saat on beşte 

Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme ile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin 507 lira 35 kuruı 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka Nafıa Baş Mühendisli
ğinden verilmiş ehliyet vesikasını h:ıiz olup göstermesi lazımdır. 

(2984) 1-4606 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalmakomisyonundan: 

1: Eldeki nümune evsaf ve boylara uygun olmak şartile (3000) 
kaput ve (15,000) takım erat krşlrk elbisesinin dikimi (imaliyesi) 
ayrı. ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

2: Her iki işe ait şartnameler Ankara jandarma genel komu· 
tanhğr kurağındaki komisyondan parasız olarak her gUn alınabilir. 

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

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

5: 15,000 takın> kışlık elbise imaliyesi tahmini bedeli (24,000) 
ilk teminatı (lSOO) lira ve kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 25·10-
935 cuma günü saat (lO) da komisyonda yapılacağı. (2897) 1-4514 

l\1aliye Vekaletinden 
21X32 ebadında ve beher kutusu yüz adetli on bin kutu karbon 

kaö-ıdr acık eksiltme ile satın alrnacaktır. Muhanunen kıymeti 
95ÖO lira~dır. İsteklilerin 712 lira 50 kuruş muvakkat teminatları 
ile 18-10.935 tarihine müsadif cuma günü saat on beşte Maliye Ve. 
kaleti Kırtasiye müdürlüğünde müteşek<kil komisyona müracaat.. 
lan. (2810) 1-4395 

Ankara tlhaylığından: 
Hususi idare ile umumi meclis ve daimi encümen ~ıt'!arı için 

alınacak 20 ton kok kömürü açrk eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 640 liradır. 

İhale 28. 10. 935 paurtesi günü saat 15 de daimi encümende 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmok istiyenlerin 48 liralık teminat makbuz veyı 
mektuplariyle daimi encümene gelmeleri şeraiti öğrenmek isti • 
yenlerin hususi muhasebeye müracaatları ilan olunur. 

(3035) 1 - 4687 
Aile yanında möbleli veya möb· 

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

r-
lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Nae ıhl 
BAYDAR 

SİNEMALAR 1 

Çank1tı caddtsi civarmda 
Ulus Baıımevind• basılmış· 

u.r. 
_) 

[ YENi J 
BUGUN SUGEE 

ble - Jean Cravford 

AL TIN ZiNCİR 

f ransızca sözlü hissi şaheser 
filminde 

FOLf E BERGERES: Mauric"' 

BU GECE 
[KULÜP) 

Georges Milton ta. 
temsil edilen 

PARA KIRALI 
Fransızca sözlü: Comte Obligado 

operetinden 

Chevalier - Natal Paley 


